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PROCESSO SELETIVO
EDITAL Nº 03/2018 - ALAMBARI – SP
04 DE DEZEMBRO DE 2018.

O INSTITUTO CIVITAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, inscrito no CNPJ sob
Nº 07.638.566/0001-92, situado na Rua Doutor João Colin, 1285 – Sala 3, Bairro América,
Joinville - SC, através da COMISSÃO DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOAL,
através deste edital vem RETIFICAR o item 5.2.2 do Edital nº 02/2018 – Alambari – SP,
conforme alterações especificadas abaixo e retifica também o Anexo I do referido edital,
que passa a vigorar com a redação anexa a este documento. Todos os demais itens do
edital permanecem inalterados.

ONDE SE LÊ:
5.2.2. As questões serão distribuídas conforme as tabelas abaixo:
Prova Objetiva para Nível Superior, Médio e Técnico.
Disciplina
Português
Matemática
Informática
Conhecimentos Técnico
Profissionais
Legislação do SUS
TOTAL

Número de
Questões
06
06
08

Valor de cada
Questão
1
1
1

10

2

10

2

Pontuação
Máxima
06
06
08
20
20

60 PONTOS

Prova Objetiva para Nível Fundamental.
Disciplina
Português
Matemática
Conhecimentos Técnico
Profissionais
Legislação do SUS
TOTAL

Número de
Questões
10
10

Valor de cada
Questão
1
1

10

2

10

2

Pontuação
Máxima
10
10
20
20

60 PONTOS

LEIA-SE:
5.2.2. As questões serão distribuídas conforme as tabelas abaixo:
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A - Prova Objetiva para Nível Médio, Técnico e Superior – UBSF Tatetu
(Médico, Enfermeiro, Auxiliar / Técnico de Enfermagem, Dentista, Auxiliar de Consultório
Dentário, Assistente Administrativo)
Disciplina
Português
Matemática
Informática
Legislação do SUS
Conhecimentos Técnico
Profissionais
TOTAL

Número de
Questões
06
06
08
10

Valor de cada
Questão
1
1
1
2

Pontuação
Máxima
06
06
08
20

10

2

20
60 PONTOS

B - Prova Objetiva para Nível Fundamental UBSF Tatetu
(Auxiliar de Serviços Gerais)
Disciplina
Português
Matemática
Legislação do SUS
Conhecimentos Técnico
Profissionais
TOTAL

Número de
Questões
10
10
10

Valor de cada
Questão
1
1
2

Pontuação
Máxima
10
10
20

10

2

20
60 PONTOS

C - Prova Objetiva para Médio e Técnico – BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU
(Técnico de Enfermagem e Motorista Socorrista)
Disciplina
Português
Matemática
Legislação do SUS
Conhecimentos Técnico
Profissionais
TOTAL

Número de
Questões
10
10
10

Valor de cada
Questão
1
1
2

Pontuação
Máxima
10
10
20

10

2

20
60 PONTOS
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ANEXO l - RETIFICADO
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS OBJETIVAS
A- PROVA OBJETIVA PARA NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR
UBSF TATETU
QUESTÕES GERAIS
CARGOS: Médico, Enfermeiro, Auxiliar / Técnico de Enfermagem, Dentista,
Auxiliar de Consultório Dentário e Assistente Administrativo.

PORTUGUÊS
Ortografia (escrita correta das palavras); divisão silábica; pontuação; acentuação gráfica;
flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino); número (singular e plural);
compreensão e interpretação de texto; concordância verbal e nominal; semântica
(significado das palavras); gênero textuais; estrutura textual.

MATEMÁTICA
Operações fundamentais (adição, subtração, divisão e multiplicação); sistema de
medidas e sistema monetário brasileiro; frações; porcentagens; regra de três simples.

INFORMÁTICA
Sistema operacional Microsoft Windows: configurações básicas do sistema
operacional (painel de controle); organização de pastas e arquivos; operações de
manipulação de pastas e arquivos (copiar, mover, excluir e renomear); mapeamento de
unidades de rede. Editor de textos Microsoft Word e Libreoffice Writer: criação,
edição, formatação e impressão; criação e manipulação de tabelas; inserção e
formatação de gráficos e figuras. Planilha eletrônica Microsoft Excel e Libreoffice
Calc: criação, edição; formatação e impressão; utilização de fórmulas e funções; geração
de gráficos; classificação e organização de dados. Internet: produção, manipulação e
organização de mensagens eletrônicas (e-mail); recursos de sites de busca. Hardware:
função dos principais dispositivos internos; periféricos.

LEGISLAÇÃO DO SUS
Lei orgânica da saúde - Lei nº 8.080/90 e Lei nº 8.142/90; Princípios e diretrizes
da Estratégia de Saúde da Família (ESF); PNAB 2436 de 21/09/2017; Política Nacional
de Humanização (PNH).
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
MÉDICO
O exame de saúde preventivo. Dislipidemia. Diabetes melito. A atividade física. O
tabagismo e abuso do álcool. Princípios de terapia farmacológica. Princípios da
assistência preventiva à saúde. Princípios de eletrocardiograma. Conduta na insuficiência
cardíaca. Hipertensão arterial sistêmica. Abordagem clínica da cardiopatia isquêmica.
Asma brônquica. Pneumonias comunitárias. Cálculos renais. Uropatia obstrutiva. Cistite
e pielonefrite. Gastrite. Úlcera péptica. Distúrbios gastrintestinais funcionais: síndrome do
cólon irritável. Dispepsia sem úlcera e dor torácica não cardíaca. Abordagem do paciente
com diarreia. Doença intestinal inflamatória. Neoplasias do estômago e do intestino
grosso. Pancreatite. Hepatites virais. Abordagem clínica das arritmias cardíacas
supraventriculares. Cirrose hepática. Doença da vesícula biliar e dos ductos biliares.
Abordagem das anemias. Abordagem do paciente com sangramento e trombose.
Prevenção de câncer. Obesidade. Hipoglicemia. Hipo e hipertireoidismo. Rinite alérgica.
Anafilaxia. Alergia a picadas de insetos. Alergia medicamentosa. Reações adversas às
drogas e aos alimentos. Artrite reumatóide. Gota e metabolismo do ácido úrico. O ombro
doloroso. Dorsalgia e cervicoalgias. Abordagem clínica do paciente febril. Tuberculose.
Hanseníase. Doenças sexualmente transmissíveis. Síndrome de Imunodeficiência
Adquirida. Gripe e resfriado. Abordagem clínica das orofaringites agudas. Princípios da
prevenção vacinal. Parasitoses intestinais. Síncope e cefaléias. Acidentes com animais
peçonhentos. Interpretação dos distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos.
Interpretação de Exames. Princípios da antibioticoterapia.

ENFERMEIRO
Ética e legislação do exercício profissional; Técnicas Básicas de
Enfermagem: administração de medicamentos, sondagem nasogástrica e/ou vesical,
cuidados com feridas, nebulização, coleta de material para exames, oxigeno terapia;
parada cardiorrespiratória (PCR); Assistência de enfermagem em picadas de insetos,
animais peçonhentos e mordeduras de animais (soros e vacinas); Sistematização da
assistência de enfermagem; Vigilância Epidemiológica: doenças de notificação
compulsória. Educação em Saúde. Intervenções de Enfermagem no domicilio; Saúde
da Criança e do Adolescente: puericultura. estratificação de risco ao recém-nascido,
assistência de enfermagem à criança em risco (nutricional, violência, de rua) e doenças
prevalentes da infância; Saúde da mulher: estratificação de risco da gestante,
assistência de enfermagem ao pré-natal, parto e puerpério, aleitamento materno.
planejamento familiar. prevenção do câncer ginecológico e de mama. SISPRENATAL.
orientação e acompanhamento em relação às infecções sexualmente transmissíveis.
cuidados à mulher no climatério; Saúde do adulto e do idoso: estratificação de risco
aos portadores de doenças crônicas não transmissíveis (diabetes, hipertensão arterial),
doenças cardiovasculares, hanseníase e tuberculose, prevenção de acidentes e maus
tratos aos idosos.
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AUXILIAR / TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Lei do exercício profissional; código de ética; legislação em enfermagem; técnicas
básicas de enfermagem; terminologias; avaliação e atendimento de vítimas de em
situação de urgência/emergência clínica ou traumática e psiquiátrica; preparo e
administração e cálculo de medicamentos; biossegurança: conhecimentos sobre
equipamentos de proteção individual e coletivo; sinais vitais; anotações de enfermagem;
conceitos referentes a limpeza, central de material esterilizado: conceitos, métodos e
procedimentos específicos de limpeza, desinfecção e esterilização; segurança do
paciente; urgência e emergência;

DENTISTA
Odontologia social e preventiva: educação em saúde bucal; epidemiologia
aplicada à odontologia; níveis de prevenção; métodos preventivos (flúor, selantes);
prevenção das doenças bucais; anestesia: farmacologia dos anestésicos locais;
anestésicos locais e controle da dor; complicações das anestesias locais; técnicas
anestésicas em odontologia; substância anestésica; toxicologia; cirurgia: princípios da
cirurgia; técnica exodônticas; acidentes e complicações exodônticas;
técnicas
cirúrgicas; instrumental; medicação pré e pós-operatório; dentística restauradora: cárie
dentária; princípios de preparo cavitário; materiais protetores do complexo dentina
polpa; restaurações de resina em dentes anteriores e posteriores, adesivos; amálgama;
cimento ionômero de vidro; tratamento restaurador atraumático (art); tratamentos
preventivos; técnicas restauradoras minimamente invasivas; isolamento absoluto;
radiologia oral; endodontia: considerações iniciais; topografia da cavidade pulpar;
alterações patológicas no periápice; tratamento conservador da polpa dental; abertura
coronária; obturação do canal radicular, apecificação, reabsorção dentária; farmacologia
e terapêutica aplicada à odontologia: antibióticos, analgésicos; antipiréticos;
antiinflamatórios; hemostáticos; drogas ansiolíticas relaxantes musculares de ação
central; tratamento de pacientes com necessidades especiais; odontopediatria:
procedimentos preventivos e restauradores; prevenção da cárie dentária na criança e
no adolescente; traumatismo na dentição decídua; tratamento pulpar em dentes
decíduos; restaurações em dentes decíduos; fluorose dental; selantes; técnicas
anestésicas em crianças; farmacologia para crianças; patologia bucal: doenças de
origem microbiana; anomalias dentárias; patologia das glândulas salivares; tumores de
tecidos moles; periodontia: anatomia periodontal; classificação das doenças
periodontais; placa e cálculo dental; doença periodontal necrosante; raspagem e
alisamento radicular; gengivite; periodontite doenças infecciosas; ética odontológica:
Código de Ética Odontológica.
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AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
Conhecimentos básicos das estruturas anatômicas da cabeça e pescoço; tecidos moles
da cavidade bucal e demais componentes do aparelho estomatognático; conhecimento
da fisiologia da mastigação e deglutição; reconhecimento da dentição permanente e
temporária através da representação gráfica e numérica; características gerais e idade
de irrupção dentária; morfologia da dentição; noções gerais de microbiologia; meios de
proteção de infecção na prática odontológica; meios de contaminação de hepatite, aids,
tuberculose, sífilis e herpes; formação e colonização da placa bacteriana; higiene bucal:
importância, definição e técnicas; cárie dental: etiologia, classificação, características
clínicas, epidemiologia, terapêutica básica e manutenção, métodos de prevenção e
identificação de grupos de risco; uso de fluoretos como medicamento em suas variadas
formas e toxicologia; técnicas radiográficas intrabucais clássicas e suas variações;
técnicas de afiação do instrumental periodontal; técnicas de isolamento do campo
operatório; técnicas para esterilização de material; proteção do complexo dentina-polpa;
técnicas de aplicação de materiais restauradores; técnicas de testes de vitalidade pulpar;
conceitos de promoção de saúde; elaboração e aplicação de programas educativos em
saúde bucal; conhecimento do funcionamento e manutenção do equipamento
odontológico; reconhecimento e aplicação dos instrumentos odontológicos; princípios de
biossegurança;

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Relações interpessoais; postura e atendimento ao público; noções básicas de relações
humanas no trabalho; apresentação pessoal; comunicação e relações públicas; formas
de atendimento; pronomes de tratamento; qualidade no atendimento; operação de
equipamentos telefônicos: recepção e transmissão de mensagens telefônicas;
atendimento simultâneo, consulta e conferência; ética no trabalho; princípios de
diretrizes do Sistema Único de Saúde; Lei Orgânica da Saúde - Lei nº 8.080/90 e Lei nº
8.142/90; Política Nacional de Humanização (PNH).
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B - PROVA OBJETIVA PARA NÍVEL FUNDAMENTAL
UBSF TATETU
Auxiliar de Serviços Gerais
PORTUGUÊS
Interpretação de texto; ortografia; separação silábica; acentuação; significação das
palavras; uso do hífen; usos dos “porquês”; estrutura das palavras; formação das
palavras; substantivo; numeral; concordância verbal; período composto; pontuação;
preposição; artigo; verbo; tipos de sujeito.

MATEMÁTICA
Operações fundamentais (adição, subtração, divisão e multiplicação), números naturais;
sistema de pesos e medidas; sistema monetário brasileiro; regra de três simples;
porcentagem.
LEGISLAÇÃO DO SUS
Lei orgânica da saúde - Lei nº 8.080/90 e Lei nº 8.142/90; Política Nacional de
Humanização (PNH).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Boas maneiras de comportamento no ambiente de trabalho; organização do local de
trabalho; produtos de limpeza, sua utilidade e aplicação; instrumentos e materiais
utilizados na realização de limpezas em geral; serviços de limpeza de: móveis, paredes,
janelas, portas, vidros, espelhos, persianas, equipamentos, escadas, pisos, passadeiras,
tapetes e utensílios; Resíduos de Serviços de Saúde (RSS); guarda e conservação de
alimentos; controle de estoque de materiais de limpeza e de cozinha; higiene pessoal;
noções de segurança no trabalho; noções de primeiros socorros.
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C - PROVA OBJETIVA PARA NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO
BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU
QUESTÕES GERAIS
CARGOS: Motorista Socorrista e Técnico de Enfermagem.

PORTUGUÊS
Ortografia (escrita correta das palavras); divisão silábica; pontuação; acentuação gráfica;
flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino); número (singular e plural);
compreensão e interpretação de texto; concordância verbal e nominal; semântica
(significado das palavras); gênero textuais; estrutura textual.

MATEMÁTICA
Operações fundamentais (adição, subtração, divisão e multiplicação); sistema de
medidas e sistema monetário brasileiro; frações; porcentagens; regra de três simples.

LEGISLAÇÃO DO SUS
Lei orgânica da saúde - Lei nº 8.080/90 e Lei nº 8.142/90; Princípios e diretrizes
da Estratégia de Saúde da Família (ESF); PNAB 2436 de 21/09/2017; Política Nacional
de Humanização (PNH).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

MOTORISTA SOCORRISTA
Legislação de trânsito, conforme Código Nacional de Trânsito (lei em vigor); direção
defensiva; legislação e regras de circulação; legislação e sinalização de trânsito;
primeiros socorros; noções de mecânica básica; classificação de risco; atendimento Préhospitalar de urgência em suporte básico de vida em parada cardíaca; emergência
respiratórias, obstétricas (parto de emergência), psiquiátricas (paciente suicida e
paciente violento), no trauma (traumatismo múltiplo, traumatismo craniano, lesão da
coluna espinhal, traumatismo torácico, traumatismo intra-abdominal, queimaduras,
ferimentos, afogamentos; segurança da cena.
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TÉCNICO DE ENFERMAGEM (SAMU)
Lei do exercício profissional; código de ética; Atendimento Pré-Hospitalar - APH;
legislação em enfermagem; técnicas básicas de enfermagem; terminologias; avaliação
e atendimento de vítimas em situação de urgência/emergência clínica ou traumática e
psiquiátrica; preparo e administração e cálculo de medicamentos; biossegurança:
conhecimentos sobre equipamentos de proteção individual e coletivo; sinais vitais;
anotações de enfermagem; conceitos, métodos e procedimentos específicos de
limpeza, desinfecção e esterilização; segurança do paciente; urgência e emergência.
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ANDRE LUIS ULRICH
Presidente do Instituto Civitas

COMISSÃO DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOAL

Rodrigo Reis Cirino
Presidente da Comissão

Cícero Francisco Cagnini
Membro da Comissão

Osni Arturo Francisco Junior
Membro da Comissão

Sandra Choptian
Membro da Comissão

O documento original encontra-se assinado.

Alambari, 04 de dezembro de 2018.

