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Temas dos Concursos, Itens para as Provas Escrita, Didática e Prática.

Tema do Concurso

Saúde da Criança e do
Adolescente

Itens( Pontos) das Provas Escrita e Didática
1 - Adolescência;
2 - Alimentação nos primeiros anos de vida: Aleitamento
materno e alimentação complementar
3 - Asfixia Neonatal,
4 - Asma Brônquica na Infâncial;
5 - Atendimento de Urgência em Pediatria: reconhecimento da
criança gravemente
enferma (suporte básico e avançado de vida);
6 - Crescimento e Desenvolvimento Normais;
7 - Desnutrição Energético Protéica -DEP
8 - Diarréia e Desidratação Agudas;
9 - Imunizações na Infância;
10 - Infecções Neonatal Agudas (sepsis, meningite, piodermites,
onfalite,conjuntivite);
11 - Infecções de Vias Aéreas Superiores em Crianças;
12 - Meningites (Purulentas).
13 - Pneumonias Agudas em Crianças
14 - Síndrome Nefrítica e Nefrótica em Pediatria;
15 - Tuberculose na criança;

Endereço de entrega da documentação conforme itens 3.10 e 7.1 (curriculum da
Plataforma Lattes):Instituto de Ciências da Saúde, Av. Generalíssimo Manuel Deodoro,
N°:01, Bairro:Umarizal, CEP: 66.055.240, Belém – Pará.
Os Critérios de Avaliação das Provas Escrita, Didática, Prática, Memoria e de Títulos será de
acordo com a RESOLUÇÃO Nº 03, de 10 de maio de 2011, do ICS.
Prova Prática- A prova prática seguirá a seguinte descrição: A prova prática constará do
atendimento a 01(um) paciente (criança ou adolescente) em caráter ambulatorial (ambulatório
geral), através de sorteio aleatório do paciente para cada candidato. O candidato deverá
registrar anamnese e exame físico completos, formular impressão diagnóstica principal,
diagnósticos secundários (se houver), diagnóstico diferencial (mínimo de 02), diagnóstico
nutricional, diagnóstico do desenvolvimento, diagnóstico da situação vacinal. Elaborar plano
de exames complementares e conduta terapêutica inicial indicada ao caso, com duração de
1(uma) hora . Será fornecido para cada candidato Formulário Padrão impresso, para o devido
registro das informações referentes ao atendimento.
Após o atendimento cada candidato fará a leitura do seu registro para a comissão examinadora

