
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

1 

Edital 004/2022 de 17/01/2022 

 

EDITAL 004/2022 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2021 
  

 

RESPOSTAS AOS RECURSOS DA PROVA ESCRITA 

(OBJETIVA), DO CARGO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, 

DO CONCURSO PÚBLICO (EDITAL 001/2021) DO MUNICÍPIO 

DE GARUVA – SC. 

 

O Presidente da Comissão Especial do Concurso Público do Município de GARUVA – SC, no uso de 

suas atribuições legais, considerando: 

- O disposto nos itens 7 e 8, bem como o Anexo V do Edital nº 01/2021, publicado em 13 de outubro 

de 2021. 

  

TORNA PÚBLICO: 

 

A divulgação das respostas aos recursos da Prova Objetiva do concurso público (Edital 001/2021) do 

município de Garuva – SC, para os candidatos do cargo de Auxiliar de Saúde Bucal conforme Anexo 

deste Edital.  

 

Art. 1. As respostas aos recursos interpostos pelos candidatos contra o Gabarito Provisório das questões 

da Prova Objetiva do Município de Garuva - SC, para os candidatos conforme Anexo deste Edital.  

 

Art. 2º - Os pontos relativos às questões anuladas serão atribuídos a todos os candidatos do respectivo 

cargo. 

 

Art. 3º - O Gabarito Definitivo da prova Objetiva deste cargo será publicado no dia 17/01/2022. 

 

Publique-se e Cumpra-se.  

 

Garuva - SC, 17 de janeiro de 2022. 

                                                  

 

 

Márcio Ricardo Herpich 

Presidente da Comissão Coordenadora do Concurso Público 2021 

Prefeitura Municipal de Garuva 
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ANEXO ÚNICO

Recursos contra o Gabarito Provisório

Matéria: Auxiliar de Saúde Bucal

Número da questão: 29

Data do Envio: 11/01/22 11:53Inscrição: 137777
resposta certa B

no gabarito diz que a resposta é a letra C, afirmando que a Equidade é o tratamento apropriadamente DESIGUAL de
indivíduos...isso tá errado.

Equidade( diminuir as desigualdades)

Resposta aos Recursos
Equidade é um dos princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde (SUS) e tem relação direta com os conceitos de
igualdade e de justiça. No âmbito do sistema nacional de saúde, se evidencia, por exemplo, no atendimento aos indivíduos
de acordo com suas necessidades, oferecendo mais a quem mais precisa e menos a quem requer menos cuidados.
Busca-se, com este princípio, reconhecer as diferenças nas condições de vida e saúde e nas necessidades das pessoas,
considerando que o direito à saúde passa pelas diferenciações sociais e deve atender a diversidade.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 30

Data do Envio: 11/01/22 11:53Inscrição: 137777
Resposta certa E

nenhuma das alternativas está certa.

pois no gabarito diz que é a letra B (mudar a forma burocrática de entrada por filas e ordem de chegada)

Sendo que o principio do humaniza Sus é redução de filas e do tempo de espera COM AMPLIAÇÂO DO ACESSO.
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ANEXO ÚNICO

Recursos contra o Gabarito Provisório

Matéria: Auxiliar de Saúde Bucal

Número da questão: 30

Resposta aos Recursos
O acolhimento no SUS: um pouco de história
A idéia de acolhimento nos serviços de saúde já acumula uma farta experiência em diversos serviços de saúde do SUS. Tal
experiência é heterogênea como o próprio SUS e tem acúmulos positivos e negativos. Reconhecer essa longa trajetória, ao
falar do acolhimento, significa por um lado reconhecer que grande parte do que sabemos hoje se deve a esse acúmulo
prático, mas também, por outro lado, é preciso esclarecer a “qual” acolhimento estamos nos referindo, já que algumas
dessas experiências inscreveram o acolhimento numa atitude voluntária de bondade e favor, por parte de alguns
profissionais, e deram ao nome “acolhimento” alguns significados dos quais não compartilhamos. Tradicionalmente, a noção
de acolhimento no campo da saúde tem sido identificada: • ora como uma dimensão espacial, que se traduz em recepção
administrativa e ambiente confortável; • ora como uma ação de triagem administrativa e repasse de encaminhamentos para
serviços especializados.
Ambas as noções têm sua importância. Entretanto, quando tomadas isoladamente dos processos de trabalho em saúde, se
restringem a uma ação pontual, isolada e descomprometida com os processos de responsabilização e produção de vínculo.
Nessa definição restrita de acolhimento, muitos serviços de saúde: • convivem com filas “madrugadoras” na porta,
disputando sem critério algum, exceto à hora de chegada, algumas vagas na manhã. É preciso salientar que tais serviços
atendem principalmente os “mais fortes” e não os que mais necessitam de assistência; • reproduzem uma certa forma de
lidar com trabalho que privilegia o aspecto da produção de procedimentos e atividades em detrimento dos resultados e
efeitos para os sujeitos que estão sob sua responsabilidade. Muitas vezes, oferecem serviços totalmente incongruentes com
a demanda e acreditam que o seu objeto de trabalho é esta ou aquela doença ou procedimento, atribuindo menor
importância à existência dos sujeitos em sua complexidade e sofrimento; • atendem pessoas com sérios problemas de
saúde sem, por exemplo, acolhê-las durante um momento de agravação do problema, rompendo o vínculo que é alicerce
constitutivo dos processos de produção de saúde;
• encontram-se muito atarefados, com os profissionais até mesmo exaustos de tanto realizar atividades, mas não
conseguem avaliar e interferir nessas atividades de modo a melhor qualificá-las; • convivem, os serviços de urgências, com
casos graves em filas de espera porque não conseguem distinguir riscos. Tais funcionamentos demonstram uma lógica
produtora de mais adoecimento, na qual, ainda hoje, parte dos serviços de saúde vem se apoiando para o desenvolvimento
do trabalho cotidiano. O objetivo principal é o repasse do problema, tendo como foco a doença e não o sujeito e suas
necessidades. Desdobra-se daí a questão do acesso aos serviços, que, de modo geral, é organizado a partir das filas por
ordem de chegada, sem avaliação do potencial de risco, de agravo ou do grau de sofrimento. Evidentemente que todas
essas práticas não somente comprometem a eficácia como causam sofrimento desnecessário a trabalhadores e usuários do
SUS. Para superar tais dificuldades, é necessário que outras técnicas e outros saberes sejam incorporados por todos os
profissionais das equipes de saúde. A proposta do acolhimento, articulada com outras propostas de mudança no processo
de trabalho e gestão dos serviços (co-gestão, ambiência, clínica ampliada, programa de formação em saúde do trabalhador,
direitos dos usuários e ações coletivas) é um dos recursos importantes para a humanização dos serviços de saúde. É
preciso não restringir o conceito de acolhimento ao problema da recepção da “demanda espontânea”, tratando-o como
próprio a um regime de afetabilidade (aberto a alterações), como algo que qualifica uma relação e é, portanto, passível de
ser apreendido e trabalhado em todo e qualquer encontro e não apenas numa condição particular de encontro, que é aquele
que se dá na recepção. O acolhimento na porta de entrada só ganha sentido se o entendemos como uma passagem para o
acolhimento nos processos de produção de saúde.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 38

Data do Envio: 11/01/22 11:53Inscrição: 137777
letra B
a assepsia é a eliminação de micro organismos presentes em tecidos vivos ,como não está dizendo somente ou apenas em
tecido vivo ela também é considerada certa, sendo assim a resposta correta é a letra B.

Resposta aos Recursos
Assepsia: é o conjunto de medidas que utilizamos para impedir a penetração de microorganismos
num ambiente que logicamente não os tem, logo um ambiente asséptico é aquele que está livre de infecção. Moriya T,
Módena JLP. Assepsia e antissepsia: técnicas de esterilização. Medicina (Ribeirão Preto). 2008;
41 (3): 265-73.

Manter QuestãoDecisão da Banca:

Número da questão: 40

Data do Envio: 11/01/22 11:53Inscrição: 137777
resposta certa D 
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ANEXO ÚNICO

Recursos contra o Gabarito Provisório

Matéria: Auxiliar de Saúde Bucal

Número da questão: 40

a letra E está totalmente errada
afirma´´...buscando parcerias e RECURSOS NA COMUNIDADE,visando POTENCIALIZAR ações ..´´ isso tá errado.

Resposta aos Recursos
a alegação enviada não condiz com a questão 40.
 

Manter QuestãoDecisão da Banca:




