GABARITO PRELIMINAR
PROCESSO DE SELETIVO SIMPLIFICADO – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL Nº 002, DE 28 DE OUTUBRO DE 2021 – PROVAS 19 DE NOVEMBRO DE 2021.
GABARITO PRELIMINAR DA PROVAS DE NÍVEL SUPERIOR
CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL
QUESTÕES OBJETIVAS
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PADRÃO DE RESPOSTAS DAS QUESTÕES DISCURSIVAS
11 –
O PACTO PELA VIDA: O Pacto pela Vida está constituído por um conjunto de compromissos
sanitários, expressos em objetivos de processos e resultados e derivados da análise da situação
de saúde do País e das prioridades definidas pelos governos federal, estaduais e municipais,
fortalecer a capacidade de resposta do sistema de saúde às doenças emergentes e endemias,
promoção da saúde; atenção básica à saúde.
O PACTO EM DEFESA DO SUS: envolve ações concretas e articuladas pelas três instâncias
federativas no sentido de reforçar, o incremento dos recursos orçamentários e financeiros para
a saúde. Aprovar o orçamento do SUS, composto pelos orçamentos das três esferas de gestão,
explicitando o compromisso de cada uma delas.
O PACTO DE GESTÃO DO SUS: estabelece as responsabilidades claras de cada ente federado
de forma a diminuir as competências concorrentes. Esse estabelece as diretrizes para a gestão
do sus, com ênfase na descentralização; regionalização; financiamento; programação pactuada
e integrada; regulação; participação e controle social; planejamento; gestão do trabalho e
educação na saúde.
12 – I - Atenção à saúde: os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito profissional, devem
estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde,
tanto em nível individual quanto coletivo. Cada profissional deve assegurar que sua prática seja
realizada de forma integrada de qualidade e dos princípios da ética/bioética, tendo em conta que
a responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o ato técnico, mas sim, com a
resolução do problema de saúde, tanto em nível individual como coletivo.
II - Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de saúde deve estar fundamentado na
capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia e custo efetividade, da força
de trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de procedimentos e de práticas.
III - Comunicação: os profissionais de saúde devem ser acessíveis e devem manter a
confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com outros profissionais de
saúde e o público em geral.

IV - Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de saúde deverão estar
aptos a assumirem posições de liderança, sempre tendo em vista o bem-estar da comunidade.
A liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade para tomada de
decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz; V - Administração e
gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a tomar iniciativas, fazer o gerenciamento e
administração tanto da força de trabalho, dos recursos físicos e materiais e de informação, da
mesma forma que devem estar aptos a serem empreendedores, gestores, empregadores ou
lideranças na equipe de saúde;
V - Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender continuamente,
tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os profissionais de saúde devem
aprender e ter responsabilidade e compromisso com a sua educação e o treinamento/estágios
das futuras gerações de profissionais, mas proporcionando condições para que haja benefício
mútuo entre os futuros profissionais e os profissionais dos serviços, inclusive, estimulando e
desenvolvendo a mobilidade acadêmico/profissional, a formação e a cooperação através de
redes nacionais e internacionais.

