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EDITAL COM CLASSIFICAÇÃO – RESULTADO PRELIMINAR 
PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 002/ 2017 SMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA/CE   

 
A Prefeitura Municipal de Abaiara, Ceará, através da Secretaria Municipal de Saúde, torna público o Edital 
com Classificação – RESULTADO PRELIMINAR do Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação 
temporária de profissionais para prestar serviço junto às Unidades de Saúde desta Secretaria conforme as 
disposições contidas no Edital 02/2017 SMS, como segue: 

 

CARGO: FISIOTERAPEUTA – 20 horas  
VAGAS: 01 VAGA IMEDIATA + 02 VAGAS PARA CADASTRO DE RESERVA 

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO NOTA 

1ª MARIANA FERNANDES MACEDO ALVES FELIX 7,90 

2ª THAYLANE MACIEL TEODOSEO 7,40 

3ª MARIA DE FATIMA SEVERIANO ALVES 6,66 

4ª GESSIKA GISLAINY ARARUNA ARAUJO 5,40 

5ª JEFFERSON DA SILVA ALENCAR 5,20 

6ª FRANCISCA WELISVANA DOS SANTOS SARAIVA 4,72 

7ª MARIA EDNA DA SILVA BERNARDO 4,66 

8ª JESSICA DE MORAIS PALITOT 4,26 

9ª ADILMA DANTAS SAMPAIO ARARUNA 4,12 

10ª MARCOS RAI DA SILVA TAVARES 3,86 

MARIA ALINE DA SILVA SANTOS 3,86 

11ª JULLYANA SOBREIRA ULISSES 3,80 

12ª ANA JHEMINA MOREIRA CRUZ E ROLIM BEM 3,66 

JOSE DIEGO BEZERRA ARRAES 3,66 

LETICIA RIBEIRO DANTAS 3,66 

13ª FRANCISCO MARIANO GINO NETO 3,60 

14ª FERNANDA MARIA NEVES SARAIVA LUCIANO 2,60 

JOAO GUILHERME DE OLIVEIRA BARBOSA 2,60 

15ª ANA CLEIDE DA SILVA VITORIANO 2,40 

ZELIA DYAVA DE JESUS SAMPAIO 2,40 

16ª ANA CRISTINA SANTANA DOS SANTOS 1,60 
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CARGO: DENTISTA CEO – 40 horas  
VAGAS: 01 VAGA IMEDIATA + 02 VAGAS PARA CADASTRO DE RESERVA 

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO NOTA 

1ª CICERO ANDERSON LOURENÇO MOREIRA NOVAIS 7,46 

2ª THASSIO SOUSA DE OLIVEIRA 6,80 

3ª SYLMARA MOREIRA DOS SANTOS 6,40 

4ª LUANA FEITOSA FELIX 6,20 

5ª HEVERSON DA SILVA ALENCAR 6,06 

6ª ANTONIO NAPOLEAO DE ARAUJO NETO 5,86 

7ª MATEUS DA SILVA MACHADO 4,80 

8ª ANA CAROLINE OURICIO DE SA  4,53 

9ª JOSE GLAUBER AZEVEDO SOUSA 4,20 

10ª JOSE FILIPE BARROS DA SILVA 4,06 

11ª DAIANE CARDOSO DE SOUSA 1,80 

 

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM – 40 horas  
VAGAS: 02 VAGAS IMEDIATAS + 02 VAGAS PARA CADASTRO DE RESERVA 

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO NOTA 

1ª SARA PEIXOTO DA SILVA 7,66 

2ª MARIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS 5,00 

3ª FRANCISCA APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA 4,16 

4ª SILMARA MARIA DOS SANTOS 3,91 

5ª NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO 3,50 

6ª JOSE WILTON SANTOS DE SOUZA 3,16 

7ª SABRINA YSLA PEREIRA 2,91 

8ª LARISSA CAVALCANTE VASCONCELOS 2,25 

9ª JAMILE CUSTODIO DA SILVA 1,88 

10ª CICERA TEIXEIRA CABOCLO 1,58 

MARISA MARIA DA SILVA TARGINO 1,58 

11ª FRANCISCA FRANCIVANIA DA SILVA 1,00 
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12ª MARIA HILDA DA SILVA MARCULINO CANDIDO 0,25 

13ª CRISTINA MARTINS DA SILVA 0,00 

 

 

CARGO: MÉDICO PEDIATRA – 40 horas  
VAGAS: 01 VAGA IMEDIATA + 01 VAGA PARA CADASTRO DE RESERVA 

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO NOTA 

1ª SHAYENE BARBOSA MONTEIRO GARCIA  5,46 

 

 

Abaiara, Ceará, 10 de abril de 2017. 

 

 

SAMIRA MOREIRA COELHO 
PRESIDENTE COMISSÃO 
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ANEXO I – PROVAS COM RESPECTIVAS RESPOSTAS 

 

PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 002/2017 SMS  

 

Candidato: ____________________________________ Cargo: MÉDICO PEDIATRA 

1- Cite o instrumento normativo que “Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a 
revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família 
(ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).” (Vale 1 ponto) 

• Portaria 2.488 de 21 de outubro de 2011. 

2- As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de 
diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de 
gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado (Ministério da Saúde, 2010 – Portaria nº 4.279, de 
30/12/2010). De acordo com a Portaria supracitada, cite os fundamentos considerados necessários para 
assegurar resolutividade na rede de atenção. (Vale até 1 ponto, sendo 0,2 cada quesito correto) 

• Economia de Escala 

• Qualidade 

• Suficiência 

• Acesso  

• Disponibilidade de Recursos 
 

Base para resposta às questões 3 e 4  
Historicamente quem tinha direito à saúde no Brasil eram apenas os trabalhadores segurados do INPS e 
depois do INAMPS. Com o SUS isto é diferente, a saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe 
ao Estado assegurar este direito. Para tanto, o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as 
pessoas, independentemente de sexo, raça, renda, ocupação, ou outras características sociais ou pessoais.  
 

3- Neste sentido, cite os princípios Doutrinários dos SUS. (Vale até 1 ponto, sendo 0,33 cada quesito 
correto) 

• Universalidade 

• Equidade  

• Integralidade 
 

4- Cite os princípios Organizativos dos SUS. (Vale até 1 ponto, sendo 0,33 cada quesito correto) 

• Regionalização e Hierarquização  

• Descentralização 

• Participação Popular 
 

5- Ainda sobre as Redes de Atenção à Saúde (RAS), a estrutura operacional da RAS é constituída por 
diferentes pontos de atenção à saúde, ou seja, lugares institucionais onde se ofertam serviços de saúde e 
pelas ligações que os comunicam. Sobre a estrutura operacional da RAS, os componentes que estruturam a 
RAS incluem: (Vale até 1 ponto, sendo 0,20 cada quesito correto) 
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• Atenção Primária à Saúde 

• Pontos de Atenção Secundária e Terciária 

• Sistemas de Apoio 

• Sistemas Logísticos  

• Sistema de Governança 
 

6- Recém-nascido a termo, parto normal, pesando 3.600g. Exame físico: normal. Os exames pré-natais 
indicaram infecção em atividade pelo citomegalovírus no final da gestação. A recomendação em relação à 
alimentação é: (Vale 1 ponto) 

• Indicar aleitamento materno em regime de livre demanda. 

 

7- Recém-nascido a termo, após 30 segundos de assistência adequada na sala de parto, evolui com 
respiração regular, FC: 110bpm e cianose generalizada (central e periférica). A conduta, neste momento, 
será indicar: (Vale 1 ponto) 

• Oxigênio inalatório 

 

8- Adolescente de 14 anos, sexo feminino, comparece a consulta com sua mãe preocupada por não ter 
apresentado a menarca. Nega antecedentes patológicos. A menarca materna ocorreu aos 12 anos. Exame  
físico: peso no percentil 50, altura no percentil 25, velocidade de crescimento: 5cm/ano. Tanner: M1P1. A 
hipótese diagnóstica é: (Vale 1 ponto) 

• Atraso puberal 
 

9- O exame de VDRL realizado numa puérpera revelou positividade de 1/2. O mesmo exame, realizado no 
final do terceiro trimestre de gestação, havia sido negativo, como foi negativo no sangue do cordão do 
nascituro. A conduta adequada para o recém-nascido é: (Vale 1 ponto) 

• Tratar com penicilina cristalina por dez dias 
 

10- Escolar de oito anos é atendido na emergência com história de tosse e coriza há 24 horas, que evoluiu 
para dispneia nas últimas seis horas. Mãe relata que a criança tem asma controlada, não usa 
corticosteroide inalatório ou oral e nunca necessitou de internação. Exame físico: dispneia, tiragem 
subcostal, FR: 40irpm, FC: 144bpm, SatO2 de 89%, PFE<30%, comunicando-se somente com frases curtas. 
Segundo as IV Diretrizes Brasileiras para o Manejo da Asma, esta crise pode ser classificada como: (Vale 1 
ponto) 

• Grave/Muito grave 
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PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 002/2017 SMS  

Nome do Candidato: _________________________________________ Cargo: Fisioterapeuta 

1- Cite o instrumento normativo que “Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a 
revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família 
(ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).” (Vale 1 ponto) 

• Portaria 2.488 de 21 de outubro de 2011. 

2- As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de 
diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de 
gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado (Ministério da Saúde, 2010 – Portaria nº 4.279, de 
30/12/2010). De acordo com a Portaria supracitada, cite os fundamentos considerados necessários para 
assegurar resolutividade na rede de atenção. (Vale até 1 ponto, sendo 0,2 cada quesito correto) 

• Economia de Escala 

• Qualidade 

• Suficiência 

• Acesso  

• Disponibilidade de Recursos 
 

Base para resposta às questões 3 e 4  
Historicamente quem tinha direito à saúde no Brasil eram apenas os trabalhadores segurados do INPS e 
depois do INAMPS. Com o SUS isto é diferente, a saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe 
ao Estado assegurar este direito. Para tanto, o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as 
pessoas, independentemente de sexo, raça, renda, ocupação, ou outras características sociais ou pessoais.  
 

3- Neste sentido, cite os princípios Doutrinários dos SUS. (Vale até 1 ponto, sendo 0,33 cada quesito 
correto) 

• Universalidade 

• Equidade  

• Integralidade 
 

4- Cite os princípios Organizativos dos SUS. (Vale até 1 ponto, sendo 0,33 cada quesito correto) 

• Regionalização e Hierarquização  

• Descentralização 

• Participação Popular 
 

5- Ainda sobre as Redes de Atenção à Saúde (RAS), a estrutura operacional da RAS é constituída por 
diferentes pontos de atenção à saúde, ou seja, lugares institucionais onde se ofertam serviços de saúde e 
pelas ligações que os comunicam. Sobre a estrutura operacional da RAS, os componentes que estruturam a 
RAS incluem: (Vale até 1 ponto, sendo 0,20 cada quesito correto) 

• Atenção Primária à Saúde 

• Pontos de Atenção Secundária e Terciária 

• Sistemas de Apoio 

• Sistemas Logísticos  

• Sistema de Governança 
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6- Os nervos espinhais são responsáveis pela inervação do tronco, dos membros superiores e inferiores e de 
parte da cabeça. São de 31 pares funcionais, distribuídos em 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e 
1 coccígeo. Estes nervos são revestidos por tecido conjuntivo específico do tecido nervoso. Cite as 3 (três) 
camadas envoltórias do nervo espinal. (Vale até 1 ponto, sendo 0,33 cada quesito correto) 

• Endoneuro 

• Perineuro  

• Epineuro 
 

7- O teste de tensionamento neural que envolve a depressão, abdução e rotação medial do ombro, 
pronação do antebraço, extensão do cotovelo, flexão do punho e polegar, realizados com o paciente na 
posição supina, é referente ao nervo _______________________________. (Vale 1 ponto) 

• Radial.  

8- Em caso de “engasgamento”, cite qual a manobra utilizada para desobstrução de vias aéreas superiores, 
em paciente consciente, demonstrando sufocamento: (Vale 1 ponto) 

• “Heimlich” 
 

9- Durante a avaliação de um paciente que se queixa de dor na região lombar, o fisioterapeuta pode verificar a 

presença, ou não, do sinal de Cobb. O sinal de Cobb positivo demonstra: (Vale 1 ponto) 

• Indicativo de Escoliose Lombar. 
 

10- O posicionamento ortostático precoce de um paciente de 12 anos, que sofreu uma lesão raquimedular, é 

indicado para prevenir (Vale 1 ponto) 

• A espasticidade e o distúrbio do crescimento ósseo. 
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PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 002/2017 SMS  

Nome do Candidato: _________________________________________ Cargo: Dentista CEO 

1- Os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) são estabelecimentos de saúde, participantes do 
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES, classificadas como Clínica Especializada ou 
Ambulatório de Especialidade. Os Centros de especialidades Odontológicas estão preparados para oferecer 
à população, no mínimo, os seguintes serviços: (Vale até 1 ponto, sendo 0,2 cada quesito correto) 

• Diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca. 

• Periodontia especializada 

• Cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros 

• Endodontia 

• Atendimento a portadores de necessidades especiais 
 

2- As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de 
diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de 
gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado (Ministério da Saúde, 2010 – Portaria nº 4.279, de 
30/12/2010). De acordo com a Portaria supracitada, cite os fundamentos considerados necessários para 
assegurar resolutividade na rede de atenção. (Vale até 1 ponto, sendo 0,2 cada quesito correto) 

• Economia de Escala 

• Qualidade 

• Suficiência 

• Acesso  

• Disponibilidade de Recursos 
 

Base para resposta às questões 3 e 4  
Historicamente quem tinha direito à saúde no Brasil eram apenas os trabalhadores segurados do INPS e 
depois do INAMPS. Com o SUS isto é diferente, a saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe 
ao Estado assegurar este direito. Para tanto, o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as 
pessoas, independentemente de sexo, raça, renda, ocupação, ou outras características sociais ou pessoais.  
 

3- Neste sentido, cite os princípios Doutrinários dos SUS. (Vale até 1 ponto, sendo 0,33 cada quesito 
correto) 

• Universalidade 

• Equidade  

• Integralidade 
4- Cite os princípios Organizativos dos SUS. (Vale até 1 ponto, sendo 0,33 cada quesito correto) 

• Regionalização e Hierarquização  

• Descentralização 

• Participação Popular 
 

5- Ainda sobre as Redes de Atenção à Saúde (RAS), a estrutura operacional da RAS é constituída por 
diferentes pontos de atenção à saúde, ou seja, lugares institucionais onde se ofertam serviços de saúde e 
pelas ligações que os comunicam. Sobre a estrutura operacional da RAS, os componentes que estruturam a 
RAS incluem: (Vale até 1 ponto, sendo 0,20 cada quesito correto) 

• Atenção Primária à Saúde 
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• Pontos de Atenção Secundária e Terciária 

• Sistemas de Apoio 

• Sistemas Logísticos  

• Sistema de Governança 
 

6- A respeito da doença periodontal, julgue a afirmação a seguir em verdadeiro ou falso e justifique a 
resposta. (Vale 1 ponto) 
“A clorexidina, um dicatiônico utilizado para o controle do biofilme subgengival, apresenta grande 
espectro de ação e atua sobre bactérias Gram-positivas, Gram-negativas, fungos, leveduras e vírus 
lipofílicos.” 
 

Falso. A clorexidina é um detergente dicatiônico, é considerada padrão-ouro entre os agentes 
utilizados para o controle do biofilme supragengival, apresenta um grande espectro de ação, 
agindo sobre bactérias gram-positivas, gram-negativas, fungos, leveduras e vírus lipofílicos 
(Tortora et al. Apud Zanatta e Rosing 2007).  
 

7- Adolescente de 14 anos de idade procura o serviço odontológico relatando alteração na gengiva. 
Informa ao profissional que há casos similares na família. Ao realizar o exame clínico, o cirurgião-
dentista constata perda de inserção periodontal, tanto no primeiro molar quanto no incisivo 
central. Os outros dentes não estão comprometidos. Observa também que há falta de consistência 
entre os depósitos bacterianos visíveis clinicamente e a gravidade da destruição periodontal. Este 
conjunto de sinais e sintomas associados é compatível com o diganóstico de: (Vale 1 ponto) 
 

• Periodontite agressiva localizada 

8- A periodontite apical sintomática ocorre no periodonto apical de dentes que apresentam polpas 
_______________. A invasão de micro-organismos à região periapical em casos de periodontite 
apical sintomática, provenientes da extensão da infecção do canal radicular 
______________________. 
Complete as lacunas de acordo com a alternativa correta (Vale 1 ponto) 

 
A. vitais / sempre está presente   B. inflamadas / sempre está ausente 

  C. necrosadas / pode ou não estar presente D. necrosadas ou vitais / pode ou não estar 
presente 
9- Observe as imagens: 

 
 

Qual é a técnica de recobrimento radicular ilustrada por essas figuras? (Vale 1 ponto) 
 

• Retalho de dupla papila. 
 
10- Paciente apresenta‐se com dor espontânea, pulsátil, lancinante e localizada, mobilidade dentária, ligeira 
extrusão dental e cárie coronária extensa. Resposta negativa aos testes de sensibilidade pulpar e, no exame 
radiográfico, constata‐se espessamento do ligamento periodontal na região apical. Esses sinais e sintomas 
correspondem ao diagnóstico de: (Vale 1 ponto) 
 

• Abscesso perirradicular agudo 
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PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 002/2017 SMS  

Candidato: ____________________________________ Cargo: Técnico de Enfermagem 

 

Base para resposta às questões 1 e 2 

Historicamente quem tinha direito à saúde no Brasil eram apenas os trabalhadores segurados do INPS e depois 
do INAMPS. Com o SUS isto é diferente, a saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado 
assegurar este direito. Para tanto, o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas, 
independentemente de sexo, raça, renda, ocupação, ou outras características sociais ou pessoais.  

1- Cite os princípios Organizativos dos SUS. (Vale até 1 ponto, sendo 0,33 ponto cada quesito correto) 

1. Regionalização e Hierarquização  
2. Descentralização 
3. Participação Popular 

2- Neste sentido, cite os princípios Doutrinários dos SUS. (Vale até 1 ponto, sendo 0,33 ponto cada quesito 

correto) 

1. Universalidade 
2. Equidade  
3. Integralidade 

3- O Decreto nº 7.508, de 28 de julho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080/90, define que "o acesso 
universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS e se 
completa na rede regionalizada e hierarquizada". Neste sentido, atenção básica deve cumprir algumas 
funções para contribuir com o funcionamento das Redes de Atenção à Saúde, sendo elas: (Vale até 1 ponto, 

sendo 0,25 cada quesito correto) 

1. Ser base 
2. Ser resolutiva 
3. Coordenar o cuidado 
4. Ordenar as redes 

 

 

Base para resposta às questões 4 e 5 

Lançada em 2003, a Política Nacional de Humanização (PNH) busca pôr em prática os princípios do SUS no 
cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. 

Com base na Política Nacional de Humanização (PNH) responda os quesitos abaixo. 

4-  “Criar espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, que respeitem a privacidade, propiciem mudanças 
no processo de trabalho e sejam lugares de encontro entre as pessoas. ”  
O enunciado refere-se a qual das Diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH)? (Vale 1 ponto) 

 

1. Ambiência 

5- “Os usuários de saúde possuem direitos garantidos por lei e os serviços de saúde devem incentivar o 
conhecimento desses direitos e assegurar que eles sejam cumpridos em todas as fases do cuidado, desde a 
recepção até a alta. ” 
O enunciado refere-se a qual das Diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH)? (Vale 1 ponto) 

1. Defesa dos direitos dos usuários 
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6- Cite a medida isolada mais eficaz, para a prevenção e o controle da transmissão cruzada de infecção em 
qualquer ambiente de assistência à saúde (Vale 1 ponto) 

• Lavagem das mãos 

7- Um aluno sai do consultório médico com uma prescrição de Amoxicilina de 500 mg via oral a cada 8 
horas. Sabendo-se que só há disponível Amoxicilina na apresentação de 125 mg/5ml, quantos ml o aluno 
deve ingerir  em cada horário? (Vale 1 ponto) 

• 20 mL 

8- Segundo recomendações da American Heart Association (AHA), acerca do Suporte Básico de Vida para 
profissionais de saúde, a relação entre compressões torácicas e ventilações a serem aplicadas em um 
atendimento por dois socorristas a uma vítima adulta, em PCR, é de: (Vale 1 ponto) 

• 30 compressões torácicas para 2 ventilações pulmonares. 

9- Você recebeu a prescrição médica de administrar 2mg de dexametasona pela via endovenosa. A 
apresentação disponível desta medicação é ampola de 4mg por ml com volume total de 2,5ml. Qual a 
quantidade em ml que deve ser administrada para o paciente receber a dose prescrita? (Vale 1 ponto) 

• 0,5 mL 

10-  A reação alérgica grave que surge poucos segundos, ou minutos, após estar em contato com uma 
substância a que se tem alergia, como camarão, veneno de abelha ou alguns medicamento, recebe o nome 
de Choque Anafilático (Vale 1 ponto) 
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