
 
 

 

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 MÉDIO TÉCNICO 

CARGO: TEC. SAÚDE BUCAL 

QUESTÕES OBJETIVAS 
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PADRÃO DE RESPOSTAS DAS QUESTÕES DISCURSIVAS 

11 – 

I - Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;  

II - Integralidade de Assistência, entendida como conjunto articulado, preventivos e curativos, 
individuais e coletivos, em todos os níveis de complexidade do sistema; 

III - Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral; 

IV - Igualdade da Assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie; 

V - Direito a Informação, as pessoas assistidas, sobre sua saúde; 

VI – Regionalização é um processo de articulação entre os serviços, visando o comando 
unificado dos mesmos; 

VII – Hierarquização garanti as formas de acesso a serviços que façam parte da complexidade 
requerida pelo caso, nos limites dos recursos disponíveis numa dada região; 

VIII – Descentralização e Comando Único é redistribuir poder e responsabilidade entre os 
três níveis de governo. Com relação à saúde, descentralização objetiva prestar serviços com 
maior qualidade e garantir o controle e a fiscalização por parte dos cidadãos; 

IX - Participação Popular: a sociedade deve participar no dia-a-dia do sistema. Para isto, 
devem ser criados os Conselhos e as Conferências de Saúde, que visam formular estratégias, 
controlar e avaliar a execução da política de saúde. 
 

12 – 

Constituem direitos fundamentais dos técnicos em saúde bucal e auxiliares em saúde 

bucal: I - executar, sob a supervisão do cirurgião-dentista, os procedimentos constantes na Lei 

nº 11.889/2008 e nas Resoluções do Conselho Federal; II - resguardar o segredo profissional; e, 

III - recusar-se a exercer a profissão em âmbito público ou privado onde as condições de trabalho 

não sejam dignas, seguras e salubres.  


