
 
 
 
 
 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

REITORIA 

 

ANEXO II DO EDITAL Nº 155, DE 28 DE OUTUBRO DE 2020 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – ICS -UFPA. 

 

Instituto de Ciências da Saúde - ICS  
Endereço de entrega da documentação: Setor de Protocolo do Instituto de Ciências da 
Saúde (ICS) da UFPA, localizado na Av. Generalíssimo Deodoro, N°01, Bairro: Umarizal, 
CEP: 66.050-060, Belém – Pará, no horário de 08 às 12 e de 14 às 17h. 

 

Itens para sorteio das Provas Escrita e Didática e descrição da prova Prática: 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Tema: Introdução à Enfermagem 
 

Itens para sorteio das Provas Escrita e Didática 
 

1 - Base Psicossocial para a Enfermagem: Perda, morte e luto; 
 

2 - Instrumentos Básicos do Cuidado de Enfermagem; 
 

3 - Necessidade Humana Básica: Eliminação Intestinal; 
 

4 - Necessidade Humana Básica: Eliminação Urinária; 
 

5 - Necessidade Humana Básica: Equilíbrio hidroeletrolítico; 
 

6 - Necessidade Humana Básica: Equilíbrio ácido básico; 
 

7 - Necessidade Humana Básica: Integridade cutâneo mucosa; 
 

8 - Necessidade Humana Básica: Nutrição; 
 

9 - Necessidade Humana Básica: Oxigenação; 
 

10 - Necessidade Humana Básica: Segurança; 
 

11 - Necessidade Humana Básica: Terapêutica Medicamentosa; 
 

12 - Necessidade de Humana Básica: Sono e repouso; 
 

13 - Processo de Enfermagem (NANDA, NOC, NIC); 
 

14 - Teorias de Enfermagem: Teoria das Necessidades Humanas Básica e Teoria do 
 

Autocuidado; 
 

15 - Ética/Bioética: Implicações no ensino, pesquisa e cuidados de enfermagem. 
 

 

 



Prova Prática: 
 
 

1 - A prova prática ou experimental constará do experimento, demonstração ou execução de 
métodos e técnicas específicas ou apresentação de um projeto, devendo ser realizada no tempo 
máximo de 4 (quatro) horas. 

 

2 - A prova prática seguirá a seguinte descrição: A prova prática constará de atendimento 

simulado ou real em laboratório da FAENF/ICS/UFPA ou no Hospital Universitário João de 

Barros Barreto. O candidato deverá realizar o procedimento relacionado ao tema sorteado. 

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 os membros da comissão examinadora. A prova prática deverá ser executada 

no tempo máximo de 60 minutos, incluindo a leitura do registro, sendo vedada a participação 

de outros candidatos inscritos no mesmo concurso. O candidato deverá portar material de 

bolso. 

 

3-A avaliação da Prova Prática será realizada de acordo com os critérios e 
ponderações estabelecidas pela Resolução 001/2017/ICS/UFPA, de 7/11/2017. 
 

Itens para a Prova Prática: 

 

- Assistência de Enfermagem a Anamnese e Exame Físico; 
 
- Assistência de Enfermagem a necessidade humana básica de higiene; 
 
- Assistência de Enfermagem a necessidade humana básica de terapêutica medicamentosa: 

via oral, via subcutânea, intradérmica, intramuscular e endovenosa; 
 
- A técnica antisséptica de Lavagem das mãos; 
 
- O manuseio de material esterilizado. 
 
 

Avaliação da Prova Prática 

 

A avaliação da Prova Prática será realizada de acordo com as ponderações abaixo: 
 

1 - Preparação do paciente e/ou ambiente pré e pós procedimento: 2.00 pts 
 

2 - Planejamento e organização do material necessário para execução do procedimento: 2.00 

pts 
 

3 - Utilização das medidas de biossegurança: 2.00 pts 
 

4 - Observação da sequência lógica para a execução do procedimento de acordo com os 

princípios científicos: 2.00 pts 
 
5 - Anotações no prontuário do cliente após procedimento e/ou elaboração de laudos e/ou 

elaboração de relatórios: 2.00 pts 

 
 
 

 



Tema: Saúde da Criança e do Adolescente 

 

Itens para sorteio 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 infância;  
5 - Atendimento de urgência em pediatria: reconhecimento da criança gravemente enferma 
(Suporte básico e suporte avançado de vida);  
6 - Crescimento e desenvolvimento normais; 

7 - Desnutrição energético proteica - DEP; 

8 - Diarreia e desidratação agudas; 

9 - Imunizações na infância; 

10 - Infecções de vias aéreas superiores em crianças; 

11 - Infecções neonatais agudas (sepsis, meningite, piodermites, onfalites e conjuntivites); 

12 - Meningites (purulentas); 

13 - Pneumonias agudas em crianças; 

14 - Síndrome nefrítica e nefrótica em pediatria 

15 - Tuberculose na criança; 

 

Prova Prática: 
 
 
1 - A prova prática ou experimental constará do experimento, demonstração ou execução de 
métodos e técnicas específicas ou apresentação de um projeto, devendo ser realizada no tempo 
máximo de 4 (quatro) horas.  
2 - A prova prática seguirá a seguinte descrição: A prova prática constará do atendimento 
simulado a 01(um) paciente.  
O candidato deverá registrar procedimento realizado, anamnese, exame físico completos, 
formular impressão diagnóstica principal com justificativa (s), diagnósticos secundários 
(se houver) com justificativa (s), diagnóstico diferencial (mínimo de 02) com justificativa 
(s). Elaborar plano de exames complementares com justificativa (s) e conduta terapêutica 
inicial indicada ao caso com justificativa (s), com duração de 2 (duas) horas.  
- 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 os membros da 
comissão examinadora.  
- A avaliação da Prova Prática será realizada de acordo com as ponderações abaixo, 
previstas na Resolução Nº 001/2017/ICS/UFPA, de 27.11.2017;  
I - Preparação do paciente e/ou ambiente pré e pós procedimentos: 2.00 pts. 

II - Planejamento e organização do material necessário para execução do procedimento: 2.00 

pts. 

III - Utilização das medidas de biossegurança: 2.00 pts.  
IV - Observação da sequência lógica para a execução do 
procedimento de acordo com os princípios científicos: 2.00 pts.  
V - Anotações no prontuário do cliente após procedimento e/ou elaboração de 
laudos e/ou elaboração de relatórios: 2.00 pts 
 

 



Itens para a Prova Prática: 

 

1-Adolescência; 
 

2-Alimentação nos primeiros anos de vida: Aleitamento materno e alimentação complementar; 
 

3-Asma Brônquica na Infância; 
 

4-Crescimento e Desenvolvimento Normais; 
 

5-Desnutrição Energético Protéica -DEP 
 

6-Diarréia e Desidratação Agudas; 
 

7-Imunizações na Infância; 
 

8-Infecções de Vias Aéreas Superiores em Crianças; 
 

9-Pneumonias Agudas em Crianças 
 

10-Desnutrição Energético Protéica -DEP 
 
 

Avaliação da Prova Prática 

 

A avaliação da Prova Prática será realizada de acordo com as ponderações abaixo: 
 

1 - Preparação do paciente e/ou ambiente pré e pós procedimento: 2.00 pts; 
 

2 - Planejamento e organização do material necessário para execução do procedimento: 2.00 

pts; 
 

3 - Utilização das medidas de biossegurança: 2.00 pts; 
 

4 - Observação da seqüência lógica para a execução do procedimento de acordo com os 

princípios 
 

científicos: 2.00 pts; 
 

5 - Anotações no prontuário do cliente após procedimento e/ou elaboração de laudos e/ou 

elaboração 
 

de relatórios: 2.00 pts. 

 

 

Tema: Atenção ao Sistema Digestório 
 

Itens para sorteio das Provas Escrita e Didática 

 

1 - Colecistite, Colangites e Abscessos Hepáticos; 
 

2 - Doença Inflamatória Intestinal; 
 

3 - Doença Péptica e Refluxo Gastroesofágico ; 
 

4 - Doenças Benignas do Esôfago; 
 

5 - Doenças Peri-Orificiais em Coloprotologia. 
 
6 - Gastroenterocolites; 
 
7 - Hepatites; 
 



8 - Neoplasia Esofágica; 
 
9 - Neoplasia Gástrica; 
 
10 - Neoplasias Pancreáticas; 
 
11 - Neoplasias do Intestino Delgado e Duodeno; 
 
12 - Obstipação Intestinal; 
 
13 - Pancreatites; 
 
14 - Síndrome do Cólon Irritável; 
 
15 - Tumores do Fígado 


