
 

 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DOUTOR LEÃO SAMPAIO 
Coordenação de Pesquisa e Extensão – COPEX 

Programa Institucional de Monitoria 

 
Edital 10/2020 

 

 
 

Edital para seleção de Monitores não remunerados 
do Curso de ENFERMAGEM que integrarão o 

Programa de Monitoria do Centro Universitário Dr. 
Leão Sampaio – UNILEÃO para o período letivo de 
2020.1. 

 

 
 

A Coordenação de Pesquisa e Extensão do Centro Universitário Dr. Leão Sampaio - 
UNILEÃO vem por meio deste Edital tornar público aos alunos regularmente 
matriculados no período letivo 2020.1 interessados em participar do Programa de 
Monitoria, que estão abertas vagas para seleção de Monitores Não Remunerados, para 
o período de 2020.1, do curso de graduação em ENFERMAGEM do Centro Universitário 
Dr. Leão Sampaio - UNILEÃO, com a finalidade de desenvolver atividades acadêmicas 
de incentivo à docência, em diversas disciplinas ofertadas durante o referido período 
letivo. 

 
1.      Definição: O Programa  de  Monitoria  consiste  na  ampliação  do 

ensino   no   âmbito  organizacional  para   os   cursos   de   graduação   do   Centro 

Universitário Dr. Leão Sampaio - UNILEÃO. Tem como objetivos: despertar no aluno o  

interesse  pela  carreira  docente;  promover  a  cooperação  acadêmica  entre discentes 

e docentes; minorar problemas crônicos de repetência, evasão e falta de motivação 

comum em muitas disciplinas; contribuir para a melhoria da qualidade do ensino; 

vivenciar estratégias de ensino superior possíveis de ampliar-se para os diferentes 

segmentos da sociedade. 

 
2. Objetivos da Monitoria: 

 

2.1. A Política Institucional e o Regimento Interno do Centro Universitário Dr. 
Leão Sampaio  -  UNILEÃO  estabelecem  como  objetivos  da Monitoria: 

 

a) Proporcionar aos alunos de graduação do Centro Universitário Dr. Leão 
Sampaio - UNILEÃO, oportunidade de participar em Projeto de Monitoria que 
possibilitem o aprofundamento em determinada área de conhecimento; 

 

b) Criar condições para que os alunos possam desenvolver formas de 
pensamento e de comportamento ao trabalho científico independente, agindo como 
colaborador da produção acadêmica; 

 

c) Colaborar com os professores para o desenvolvimento e aperfeiçoamento 
das atividades técnico-didáticas; 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

d) Promover a cooperação acadêmica entre discentes e docentes; 
 

e) Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela 
ética, pela cidadania e pela função social da educação superior; 

 
f) Inserir o Centro Universitário Dr. Leão Sampaio - UNILEÃO no processo 

de discussão nacional acerca da melhoria de qualidade dos cursos de graduação. 

 
3.     Dos candidatos 

 

 

3.1. Para candidatar-se às vagas de Monitoria Não Remunerada, e 

submeter-se ao processo seletivo para o Programa de Monitoria, os alunos deverão 

obedecer aos seguintes critérios: 
 

 

3.1.1. Ser aluno regularmente matriculado nos cursos de graduação do 

Centro Universitário Dr. Leão Sampaio – UNILEÃO e ter sido aluno da disciplina objeto 

desta monitoria;  

 

3.1.2. No caso dos alunos graduados ou transferidos, que tenham cursado a 

disciplina em outro(a) curso / instituição, o mesmo deve comprovar por meio de histórico 

e ementa ter cursado a disciplina nos últimos 05(cinco) anos; 
 

 

3.1.3. Comprovar por meio do Histórico Escolar, já ter integralizado a 

disciplina objeto da seleção ou outra cujo conteúdo programático seja equivalente ao 

dela, com, no mínimo, nota 7,0 (sete), em ambos os casos; 
 

 

3.1.4. A condição de reprovado na disciplina objeto da monitoria ou em 

qualquer outra que lhe seja pré-requisito, constitui impedimento para realizar a inscrição 

no processo seletivo, assim como condição impeditiva para investidura na monitoria; 
 

3.1.5. Os (as) candidatos (as) deverão comparecer à prova escrita, portando 

um documento oficial com foto. Este é de caráter obrigatório, não cumprimento desse 

item acarretará no impedimento da realização da prova. 
 

3.1.6. Os candidatos deverão comparecer ao local da prova escrita com 

30 minutos de antecedência, munidos de caneta esferográfica azul ou preta. 
 

3.1.7. Somente será admitida a entrada de candidato na sala, na qual 

realizará a prova, até ás 14h00min, com tolerância máxima de 10 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.     Das Inscrições 
 

 

4.1 Períodos de Inscrição: 26 de fevereiro a 08 de março de 2020. 
 

 
4.2 As inscrições deverão ser feitas pelo sistema COPEX on line no site do 

Centro Universitário Dr. Leão Sampaio – UNILEÃO, não existindo taxa de inscrição; 

 
4.3 O aluno poderá concorrer somente a uma vaga a cada processo 
seletivo. 

 
5.     Das Provas 
 
5.1 As provas práticas, entrevistas e etc. ocorrerão no dia 14 de março 

de 2020, das 09h 00min às 12h 00min. 
 

5.2 As provas teóricas serão realizadas no Campus Saúde, para todos 
os cursos de graduação da UNILEÃO no dia 14 de março de 2020, às 14h e 00min. 

 

 
6. Das Provas para os alunos Sabatistas 
 
6.1 As provas práticas, entrevistas e etc. ocorrerão no dia 14 de março 

de 2020 das 17h 30min às 18h 30min.  
 
6.2 As provas teóricas serão realizadas no Campus Saúde, no dia 14 de 

março de 2020, às 18h 30min às 21h 30 min. 
 
6.3 Os alunos sabatistas deverão estar no local da prova às 14h 00mim 

e aguardar em sala, com o fiscal, o início da prova (17h 30min). 
 
6.4 Caso a disciplina não possua prova prática, a prova teórica será 

iniciada as 17h 30min. 
 
6.5 Para deferimento da inscrição, o aluno sabatista deverá anexar, no 

ato da inscrição, declaração que comprove sua condição de sabatista. A mesma 
deverá possuir o timbre da instituição religiosa professada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.     Da Seleção 

 



 

 

7.1 A classificação dos candidatos, até o limite  do número de vagas 

recomendadas para cada disciplina, será realizada de acordo com  a ordem 

decrescente da média ponderada (M) entre a nota obtida na(s) prova(s) de seleção (P), 

a nota obtida na disciplina (D) e a média global (MG), com pesos 5, 3 e 2 

respectivamente, calculada conforme a seguinte expressão: M = (Px5) + (Dx3) + 

(Cx2)/10 ≥ 8,0. 
 
  7.2 Caso a disciplina possua prova prática, a nota (P), descrita acima será 

calculada pela média aritmética da nota da prova escrita com a nota da prova prática. 

7.3 Eliminar-se-á o candidato que não obtiver nota (P) igual ou superior a 

8,0 (oito) na (s) prova (s) de seleção mencionada (s) no parágrafo anterior. 
 

7.3.1. Não poderá concorrer a seleção de monitoria, o candidato que não 
possuir a nota da disciplina (D) maior ou igual a 7,0 (sete). 

 

7.3.2. Será aprovado o candidato que obtiver, na média final da seleção de 
monitoria, nota mínima igual ou superior a 8,0. 

 
7.4 Em caso de empate, classificar-se-á o candidato que obtiver a maior nota 

na (s) prova (s) de seleção. Persistindo o empate, será classificado o candidato que 

tenha obtido a maior nota na disciplina. Persistindo o empate, será classificado o 

candidato que tenha maior idade. 
 

 

8.     Divulgação do Resultado 

 

8.1 O resultado parcial será divulgado pela COPEX no dia 18 de março de 

2020.  

8.2. Após a divulgação do resultado final, em 27 de março de 2020, o 

candidato selecionado deverá comparecer à COPEX dos Campi Saúde e Lagoa 

Seca, de acordo com as datas dispostas no cronograma deste edital, para entrega de 

02 vias dos seguintes documentos: 
 

 

1 – Termo de Compromisso do Monitor; 

2 – Dados Cadastrais; 

3– Horário de Monitoria; 

4 – Horário Acadêmico; 

5 – Plano de Trabalho; 

6- Política do programa de Monitoria (todas as páginas rubricadas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. Disciplinas que estão oferecendo vagas para o período letivo 



 

2020.1. 
 
 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

DISCIPLINA VAGAS CATEGORIA 

ANATOMIA HUMANA  04 VOLUNTÁRIO (A) 

BIOESTATÍSTICA  02 VOLUNTÁRIO (A) 

BIOFÍSICA  02 VOLUNTÁRIO (A) 

BIOQUÍMICA BÁSICA  10 VOLUNTÁRIO (A) 

CITOLOGIA E HISTOLOGIA  04 VOLUNTÁRIO (A) 

EMBRIOLOGIA  02 VOLUNTÁRIO (A) 

ENFERMAGEM CIRÚRGICA EM SAÚDE DO ADULTO 04 VOLUNTÁRIO (A) 

EPIDEMIOLOGIA NA SAÚDE  02 VOLUNTÁRIO (A) 

EVOLUÇÃO E GENÉTICA  08 VOLUNTÁRIO (A) 

IMUNOLOGIA  04 VOLUNTÁRIO (A) 

METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO  03 VOLUNTÁRIO (A) 

MICROBIOLOGIA  02 VOLUNTÁRIO (A) 

PARASITOLOGIA  04 VOLUNTÁRIO (A) 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE  02 VOLUNTÁRIO (A) 

PRÁTICAS COMPLEMENTARES E INTEGRATIVAS 
(OPTATIVA) 

10 VOLUNTÁRIO (A) 

PROCESSO DE TRABALHO EM ENFERMAGEM  04 VOLUNTÁRIO (A) 

PSICOLOGIA APLICADA À SAÚDE  04 VOLUNTÁRIO (A) 

SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM II  10 VOLUNTÁRIO (A) 

URGÊNCIA EM SAÚDE  10 VOLUNTÁRIO (A) 
 

 

10.     Considerações Finais 
 

 

10.1. Os candidatos que forem chamados e não puderem assumir 

satisfatoriamente as atividades da monitoria serão imediatamente substituídos pelos 

seus subsequentes na classificação da listagem oficial; 

 

10.2. As vagas de monitoria decorrentes de desistência voluntária, 

dispensa de monitor por desempenho insatisfatório ou colação de grau poderão ser 

ocupadas obedecendo-se a ordem da listagem oficial dos candidatos aprovados, em 

caso de interesse do (a) professor (a) da disciplina manifestado por e-mail a COPEX; 

10.3. Os alunos vinculados aos diversos cursos de graduação do Centro 

Universitário Dr. Leão Sampaio -  UNILEÃO poderão integrar o Programa de Monitoria 

na condição de monitores, entretanto a condição de monitor não proporciona vínculo 

empregatício, por tanto, não acarretará em pagamento de salário pelas atividades 

desenvolvidas; 

 

 

 

 

 



 

10.4. A carga horária semanal a ser cumprida pelo monitor será de 08 

(oito) horas relógio, durante todo o período de vigência da monitoria.  

 

10.5. O aluno se disponibilizará por 8 horas semanais, considerando a 

didática monitor e professor, onde semanalmente,  um dos horários da monitoria, 

deverá coincidir com a aula da disciplina de acordo com o horário acadêmico, exceto 

para os cursos que funcionam em apenas um turno. 

 

10.6 Durante a realização da semana de AV1 e AV2 o monitor deverá 

cumprir apenas 04 (quatro) horas de atividades de monitoria, as demais 04 (quatro) 

horas só deverão ser utilizadas se/quando solicitado pelo professor orientador (ex: 

atividades extras). 

 
10.7 A carga horária será contabilizada através do somatório da carga 

horária mensal desenvolvida pelo monitor. A carga horária total do certificado não 

excederá 160 horas.  

 
10.8 Não será contabilizada a carga horária dos meses de férias (janeiro e 

julho) e/ou dias em que não houver monitoria; 
 

 

10.9 O horário das atividades de monitoria, não poderá coincidir com o 

das atividades curriculares do candidato; 

 
10.10 Não será permitido ao candidato exercer mais de uma monitoria no 

mesmo período letivo, independente da modalidade; 
 

 

10.11 Será concedido um Certificado de Monitoria, pela COPEX, apenas ao 

aluno que obtiver uma participação igual ou superior a 50% nas atividades e na 

frequência de Monitoria, equivalente a 160 horas correspondentes a seis meses, e que 

tenha cumprido todas as exigências do programa. 

10.12 A carga horária total da monitoria corresponderá ao quantitativo de 

horas cumpridas entre os meses março a outubro de 2020. 
 

10.12.1 Não serão computados na carga horaria total da monitoria o período 

após a AVF e o período de férias dos alunos. 

 

10.13 No exercício de suas atividades de  ensino   (didáticas, pedagógicas) 

de pesquisa (científicas), de extensão (Programas, projetos, cursos, eventos,   ligas   

acadêmicas),   artísticas,   culturais,   gestão   colegiada   (centro acadêmico, 

representação estudantil) e afins, o monitor não poderá cobrar para ministrar aulas ou 

qualquer que seja a atividades descritas acima enquanto durar a sua condição de 

monitor (seja no seu horário de monitoria ou não) no âmbito do Centro Universitário 

Leão Sampaio. 

 

 

 

 

 



 

10.14 Após o envio dos Relatórios, a Coordenação de Pesquisa e Extensão 

terá um prazo de até 90 (noventa) dias corridos para a emissão dos certificados de 

alunos-monitores e das certidões de professores-orientadores; 

 

10.15 Uma vez integralizado as atividades acadêmicas curriculares (da 

monitoria), o aluno monitor estará automaticamente desligado da monitoria. No caso de 

colação de grau, o aluno deverá entregar o termo de desligamento. 

 
10. 16 Todos os aprovados por este edital deverão participar do curso de 

formação de monitores uma vez por mês, e do Unileão Científico apresentando trabalho, 

em minicursos, oficinas e demais atividades. 

 
10.17. Ao inscrever-se no processo seletivo, o (a) candidato (a) reconhece 

e aceita as normas estabelecidas por este edital e a Política Institucional de Monitoria.  
 

10.18 A relação final de aprovados será publicada, no site do Centro 

Universitário Dr. Leão Sampaio – UNILEÃO e no mural da Coordenação de Pesquisa e 

Extensão. 
 

10.19 O (a) candidato (a) que desejar interpor recursos contra os resultados 

parciais das provas objetivas disporá de um dia útil (das 11h 00min às 21h 00min) para 

fazê-lo, que será no dia da divulgação do resultado da prova escrita. 

 

10.20 Informações adicionais e esclarecimentos sobre o processo seletivo 

serão obtidos na Coordenação de Pesquisa e Extensão – COPEX, pelo telefone (88) 

2101 – 1058 (Campus Saúde), (88) 2101 – 1076 (Campus Saúde), (88) 2101 1078 
(Campus Lagoa Seca) e ou pelo  e-mail copex@leaosampaio.edu.br.  
 

10.21. Os casos omissos serão decididos pela Coordenação de Pesquisa e 

Extensão juntamente com a Pró-Reitoria Pedagógica do Centro Universitário Dr. 

Leão Sampaio - UNILEÃO; 

10.22. Este edital entra em vigor na data de sua publicação na página do 

Centro Universitário Dr. Leão Sampaio - UNILEÃO, revogadas as disposições em 

contrário. 
 

 

         Juazeiro do Norte - CE, 26 de fevereiro de 2020.  

Prof. Jaime Romero de Sousa 
Reitor – UNILEÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:copex@leaosampaio.edu.br


 

 

PROCESSO SELETIVO DE MONITORIA 

CRONOGRAMA 

26 de fevereiro a 
08 de março 

Período de inscrição do (a) aluno (a)./ A partir das 13h. 

14 de março 

 

Realização da prova prática/ Campus Saúde das 09h às 12h. 
Realização da prova escrita/ Campus Saúde das 14h às 17h. 

14 de março 
Realização da prova para os alunos sabatistas/ Campus Saúde 

das 17:30  às 20:30. 

18 de março Divulgação do resultado parcial./ A partir das 21h. 

19 de março 
 

Interposição de recursos/ Das 09h às 21h na COPEX. 

20 de março Análise dos recursos. 

20 de março Resultado da Interposição de recurso./ A partir das 21h. 

27 de março Resultado final. 

27 de março a 08 
de abril 

 

Admissão dos candidatos aprovados, entrega de 
documentação na COPEX e início das atividades. 

30 de março 
Curso de formação para monitores/ Campus Lagoa Seca das 

14h às 18h. 



 

 
 
 

ANEXO 

 
Conteúdo Programático 

 

 

Disciplina: ANATOMIA HUMANA 

Professor (a): FLÓRIDO SAMPAIO NEVES PEIXOTO 

Conteúdo: Sistemas: Tegumentar, esquelético, articular, muscular, nervoso, cardiovascular, 

linfático, respiratório, digestório, urinário, reprodutor feminino e masculino. 

Material permitido: Caneta esferográfica azul ou preta. 

 

   

Disciplina: BIOESTATÍSTICA 

Professor (a): JOÃO MARCOS FERREIRA DE LIMA SILVA 

Conteúdo: Tipos de variáveis, tipos de amostragens, frequência relativa e absoluta, medidas 

de tendência central e dispersão, interpretação dos testes de hipóteses e de associação. 

Material permitido: Caneta e calculadora científica. 

 

 

Disciplina: BIOFÍSICA 

Professor (a): ARACÉLIO VIANA COLARES 

Conteúdo: Biofísica de membranas. Transporte através da membrana. Potenciais de 

membranas. Canais iônicos e transmissão sináptica. Fatores químicos que alteram os 

potenciais. 

Material permitido: Caneta cor azul ou preta 

 

 

Disciplina: BIOQUÍMICA BÁSICA 

Professor (a): JOSÉ JUNIOR DOS SANTOS AGUIAR 

Conteúdo: UNIDADE V: BIOQUÍMICA DOS AMINOÁCIDOS E PROTEÍNAS 5.1Estrutura dos 

aminoácidos 5.2 Ligações peptídicas 5.3 Proteínas: classificação da estrutura 5.4 Purificação 

de proteínas 5.5 Função das proteínas: mioglobina e hemoglobina 5.6 Metabolismo das 

proteinas UNIDADE VII: BIOQUÍMICA DOS CARBOIDRATOS 7.1 Configuração e conformação 

dos carboidratos 7.2 Classificação quanto a estrutura química 7.3 Polissacarídeos estruturais e 

de reserva 7.4 Glicoproteínas 7.5 Metabolismo dos carboidratos: glicólise e ciclo de Krebs. 

 

 

 

 



 

7.6 Diabetes: aspectos clínicos e laboratoriais 7.7 Intolerância a lactose UNIDADE VIII: 

BIOQUÍMICA DOS LIPÍDEOS E LIPOPROTEÍNAS 8.1 Classificação dos lipídeos 8.2 Principais 

lipídeos 8.3 Digestão e metabolismo dos lipídeos e Proteinas 8.4 Lipoproteínas: características 

químicas e funções 8.5 Aterosclerose. 

Material permitido: Lápis Caneta Azul ou Preta, Borracha. 

 

 

Disciplina: CITOLOGIA E HISTOLOGIA 

Professor (a): TARCIANA OLIVEIRA GUEDES 

Conteúdo: Tecidos: Epitelial, Conjuntivo, Muscular e Nervoso 

Material permitido: Caneta cor azul ou preta 

 

 

Disciplina: EMBRIOLOGIA 

Professor (a): TARCIANA OLIVEIRA GUEDES 

Conteúdo: Período embrionário, doenças congênitas, Gêmeos, Hormônios. 

Material permitido: Caneta cor azul ou preta 

 

Disciplina: ENFERMAGEM CIRÚRGICA EM SAÚDE DO ADULTO 

Professor (a): MARLENE MENEZES DE SOUZA TEIXEIRA 

Conteúdo: 1. Processo de Cuidar no Transoperatório - Recursos Humanos; Rotinas das 

unidades cirúrgicas; Risco cirúrgico. Classificação das cirurgias quanto ao grau de urgência e 

finalidades cirúrgicas. Planejamento da assistência de enfermagem ao paciente no Centro 

Cirúrgico; Posições Cirúrgicas; Instrumentação cirúrgica (diérese, hemostasia, exérese e 

síntese), Paramentação cirúrgica. Acessos cirúrgicos e riscos, tipos de anestesia e cuidados 

de enfermagem. Suturas, tipos de suturas.  Atribuições da equipe de enfermagem. Termos 

cirúrgicos. 2. Processo de Cuidar no Período Pós-operatório imediato e mediato - Processos 

alterados de saúde comuns aos portadores de afecções dos diversos sistemas orgânicos por 

complicações  pós-operatória. Caracterização do período pós-operatório imediato, mediato e 

tardio; Objetivos e importância da assistência de enfermagem nas complicações no pós-

operatório imediato, mediato e tardio; Avaliação e planejamento da assistência em pós-

operatório; Desconfortos e complicações mais comuns no pós-operatório. Preparo para a alta. 

Material permitido: Caneta. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Disciplina: EPIDEMIOLOGIA NA SAÚDE 

Professor (a): ALBERIO AMBROSIO CAVALCANTE 

Conteúdo: • Uma breve história da Epidemiologia • Conceitos em Epidemiologia e Usos da 

Epidemiologia • História Natural e prevenção das doenças • Níveis de prevenção e de aplicação 

de medidas preventivas • Indicadores Epidemiológicos (Incidência e Prevalência) • 

Epidemiologia Descritiva (pessoa/lugar/tempo) • O processo epidêmico • Epidemiologia das 

doenças transmissíveis • Epidemiologia das doenças e agravos não transmissíveis • 

Epidemiologia baseada em evidências • Epidemiologia analítica e desenhos de estudos • 

Análise dos desenhos de estudos 

Material permitido: Apenas caneta esferográfica azul ou preta. 

 

 

Disciplina: EVOLUÇÃO E GENÉTICA 

Professor (a): JOSÉ JUNIOR DOS SANTOS AGUIAR 

Conteúdo: UNIDADE II: 1. GENÉTICA MEDELIANA 2. PADRÕES DE HERANÇA E GENES 

ÚNICOS 3. GENÉTICA DOS DISTÚRBIOS COMUNS DE HERANÇA COMPLEXA 

 

 

 

 

 

4. VARIAÇÃO GENÉTICA EM INDIVÍDUOS E POPULAÇÕES: MUTAÇÕES E 

POLIMORFISMOS 5. HEREDOGRAMA: MONTAGEM E INTERPRETAÇÃO. 5.1. Heranças 

autossômica 5.2. Heranças sexuais 

Material permitido: Lápis, Caneta, Borracha. 

 

 

Disciplina: IMUNOLOGIA 

Professor (a): MAGALY LIMA MOTA 

Conteúdo: Órgão linfóides primários e secundários; Leucócitos e Leucograma; Reações de 

Hipersensibilidade; Anticorpos; Inflamação; Resposta Inata e Adquirida. 

Material permitido: Não é permitido utilizar nenhum tipo de material para consulta durante a 

realização da prova. 

 

 

Disciplina: METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO 

Professor (a): JOÃO MARCOS FERREIRA DE LIMA SILVA 



 

Conteúdo: Tipos de conhecimento, tipos de publicação acadêmica, tipos de pesquisa em 

saúde e suas características, aspectos éticos envolvendo pesquisas com seres humanos e 

animais, plataforma Brasil, currículo Lattes, tipos de citações e plágio. 

Material permitido: Caneta. 

 

Disciplina: MICROBIOLOGIA 

Professor (a): FABIOLA FERNANDES GALVÃO RODRIGUES 

Conteúdo: Biogênese, Célula Procariótica, Curva de crescimento, Controle microbiano. 

Material permitido: Caneta azul ou preta 

 

 

Disciplina: PARASITOLOGIA 

Professor (a): MAGALY LIMA MOTA 

Conteúdo: Tricomoníase; Leishmaniose Visceral Americana; Doença de Chagas; Teníase; 

Cisticercose; Esquistossomose; Ascaridíase; Amebíase; Ancilostomose. 

Material permitido: Não é permitido nenhum tipo de material (livro, eletrônicos, etc.) para 

consulta.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina: POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 

Professor (a): JOAO PAULO XAVIER SILVA 

Conteúdo: Resgate histórico sobre o surgimento e desenvolvimento das políticas de saúde no 

Brasil - Antecedentes históricos do Sistema Único de Saúde - A Constituição Federal de 88 e o 

Capítulo da Saúde (artigos 196 a 200) - Institucionalização do Sistema Único de Saúde: 

princípios, organização e funcionamento - As Leis Orgânicas da Saúde (Lei 8080/90 e Lei 

8142/90) - Atenção básica à saúde - Pacto pela Saúde. 

Material permitido: Não será permitida a utilização de quaisquer materiais durante a realização 

da prova. 

 

Disciplina: PRÁTICAS COMPLEMENTARES E INTEGRATIVAS (OPTATIVA) 

Professor (a): GENI OLIVEIRA LOPES 

Conteúdo: 1. Portaria Ministério da Saúde nº 971 de 03/05/2006. 2. Portaria Ministério da 

Saúde nº 849 de 27/03/2017. 3. Portaria Ministério da Saúde nº 702 de 21/03/2018. 4. Bases 

históricas e filosóficas da Medicina Tradicional Chinesa (MTC). 5. Fisiologia energética dos 



 

órgãos e vísceras segundo a MTC. Teoria dos meridianos. Teoria dos Cinco Elementos. 6. 

Auriculoterapia. Anatomia do pavilhão auricular. Zonas reflexas. Localização dos pontos. 

Indicações terapêuticas. 7. Reflexologia podal. Teoria da correspondência. Localização e 

indicação dos pontos. Técnicas de massagem. 8. Ventosaterapia. Bases fisiológicas. Tipos de 

ventosas. Aplicação de ventosas. Indicações terapêuticas. 

Material permitido: Não será necessário nenhum material adicional no momento da prova. 

 

 

Disciplina: PROCESSO DE TRABALHO EM ENFERMAGEM 

Professor (a): MARYLDES LUCENA BEZERRA DE OLIVEIRA 

Conteúdo: Modelos Teóricos de Enfermagem 1. Conceitos, classificação. Teorias de Leininger, 

Roy, Florence, King, Wanda Horta, Oren; Aplicação na prática. Processo de Trabalho em 

Enfermagem 1. O processo de enfermagem enquanto metodologia do cuidar – Instrumentos 

Básicos do cuidar. Método Científico e Ciência de Enfermagem 1. Caracterização das Etapas 

do Processo. Sistematização da Assistência de Enfermagem; 2. Histórico de Enfermagem, 

conceitos fundamentais;  

 

 

 

 

 

 

 

3. Etapas do histórico e modelos; 4. Diagnóstico de Enfermagem (Definição e classificação); - 

Domínio 1 (Promoção da saúde), Domínio 2 (Nutrição), Domínio 7 (Papéis e Relacionamentos). 

5. Plano de Cuidados/Planejamento; 6. Implementação de Cuidados e Evolução; 7. 

Classificação das Intervenções; 

Material permitido: Caneta. 

 

 

Disciplina: PSICOLOGIA APLICADA À SAÚDE 

Professor (a): LARISSA MARIA LINARD RAMALHO 

Conteúdo: CONTEÚDOS UNIDADE I : 1.1 Conceito e objeto de estudo da Psicologia; 1.2 A 

interface da Psicologia com a Saúde; 1.3. Psicologia e Desenvolvimento Humano (Infância, 

adolescência, adultez e idoso) UNIDADE II: 2.1. Introdução ao estudo da personalidade 

2.2.Saúde Mental e Distúrbios e Transtornos psicológicos (estresse, ansiedade, depressão) 2.3 

Psicologia, Psicanálise e Psiquiatria. UNIDADE III: 3.1 O indivíduo frente ao processo saúde-

doença: implicações psicossomáticas; 3.2 Reações emocionais frente à dor e à hospitalização; 



 

3.3 A morte e o morrer no ambiente hospitalar; cuidados paliativos “dor total”, fases do luto. 3.4. 

Aspectos psicológicos do relacionamento entre o profissional de saúde, paciente e a família. 

Material permitido: Lápis, borracha e caneta esferográfica azul ou preta. 

 

 

Disciplina: SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM II 

Professor (a): HALANA CECÍLIA VIEIRA PEREIRA 

Conteúdo: Os conteúdos programáticos da prova: UNIDADE 1: Assistência na Mobilização do 

Cliente 1.1 Base do conhecimento científico 1.2 Exercícios passivos com movimentos limitados; 

1.3 Movimentação e posicionamento de pacientes no leito; 1.4 Transferência do paciente que 

possui ou não mobilidade; 1.5 Assistência ao paciente que faz uso de muletas, bengalas e 

andadores; UNIDADE 2 – Integridade da Pele 2.1 Base do conhecimento científico Processo 

cicatricial: Fisiologia da Pele; 2.2 Feridas - classificação dos tipos de feridas, complicações da 

cicatrização das feridas (hemorragia, infecção, deiscência, evisceração); 2.3 Tratamento de 

feridas: meio úmido x meio seco; 2.4 Curativos e coberturas: finalidade, tipos, técnica (seco e 

úmido), troca, fixação, irrigação, indicação, contra-indicação e mecanismo de ação; 2.5 Úlceras 

por pressão: conceito, patogênese, fatores de risco, classificação, previsão e prevenção (escala 

de Braden) e tratamento; 2.6 Queimaduras 2.7 Cuidados com drenos; 2.8 Bandagens 

(finalidade, princípios, aplicação); 

 

 

 

 

 

2.9 Crioterapia e termoterapia (avaliação da tolerância à temperatura, respostas corporais ao 

calor e ao frio, cuidados de segurança para aplicar a terapia com calor ou frio) UNIDADE 3: 

Instrumentalização de enfermagem: técnicas e procedimentos 3.1 Administração de 

Medicamentos por Vias Parenterais 3.1.1 Base do conhecimento científico Sistema de 

mensuração de medicamento (sistema métrico, medidas caseiras, soluções); 3.1.2 Cálculo de 

dosagens e gotejamento: medicações e soluções. 3.1.3 Papel do Enfermeiro na administração 

de medicamentos (prevenção de erros na medicação, conhecimento, experiência, atitudes, 

padrões – medicamento certo, a dose certa, o paciente certo, a via de administração certa, a 

hora certa, o registro certo). 3.1.4 Direitos dos pacientes. Administração parenteral de 

medicamentos: material necessário, preparação de injeção a partir de ampolas e de um frasco, 

mistura de medicamentos, preparação da insulina; Conhecimentos gerais da administração de 

medicamentos por via parenteral: Intradérmica, Subcutânea, Intramuscular e Endovenosa - 

indicação, local de aplicação, posicionamento do cliente, complicações; 3.1.5 Técnica de 

administração: 3.1.5.1 via intradérmica (ID); 3.1.5.2 via subcutânea (SC); 3.1.5.3 via 

intramuscular (IM); 3.1.5.4 via endovenosa (EV) – infusão de grande volume, de bolus 



 

intravenosos, de volume controlado; 3.2 Procedimentos Relacionados ao Sistema 

Gastrointestinal 3.2.1 Base do conhecimento científico de enfermagem 3.2.2 Cateterismo 

gástrico (sonda aberta e fechada); 3.2.3 Cateterismo enteral; 3.2.4 Nutrição (vias enteral e 

parenteral). 3.2.5 Desvios intestinais - Cuidados com o estoma; 3.2.6 Administração de 

enema/Clister. 3.3 Procedimentos Relacionados ao Sistema Respiratório 3.3.1 Base do 

conhecimento científico de enfermagem 3.3.2 Manutenção das vias aéreas permeáveis: 

mobilização das secreções pulmonares, nebulização, drenagem postural, percussão torácica, 

aspiração de vias aéreas; 3.3.3Manutenção e promoção da oxigenação: oxigenoterapia; 3.3.4 

Drenos torácicos. 3.4 Procedimentos Relacionados ao Sistema Renal-Urinário 3.4.1 Base do 

conhecimento científico de enfermagem 3.4.2Alterações na eliminação urinária 3.4.3 Fatores 

que influenciam a micção 3.4.4 Cateterismo e cuidados para manutenção: cateterismo 

intermitente e contínuo; 3.4.5 Irrigação vesical; 3.4.6 Cateter com preservativo UNIDADE 4 – 

Assistência de Enfermagem às Necessidades Especiais 4.1 Sono e repouso 4.1.1 Base do 

conhecimento científico 4.1.2 Necessidades e padrões normais de sono 4.1.3 Fatores que 

influenciam o sono 4.1.4 Avaliação de enfermagem sobre o padrão de sono 4.1.5 Cuidados de 

enfermagem para melhoria da qualidade de sono e repouso 4.2 Sexualidade 4.2.1 Base do 

conhecimento científico de enfermagem 4.2.2 Fatores que influenciam a sexualidade 4.2.3 

Dimensões socioculturais da sexualidade 4.2.4 Alterações na saúde sexual (infertilidade, abuso 

sexual,  

 

 

 

 

 

conflitos pessoais e emocionais, disfunção sexual) 4.3 Espiritualidade 4.3.1 Base do 

conhecimento científico de enfermagem 4.3.2 Conceitos atuais em saúde espiritual; 4.3.3 

Fatores que influenciam a espiritualidade (doença aguda, crônica, terminal, experiência de 

quase morte); 4.3.4 Promoção da saúde no cuidado espiritual (sistema de apoio, oração, 

meditação, apoiando o processo de luto) 4.4 Cuidados a clientes terminais 4.4.1 Base do 

conhecimento científico de enfermagem 4.4.2 Fatores que influenciam a Perda e o luto; 4.4.3 

Promoção da saúde na doença crônica grave ou morte; 4.4.4 Cuidados de enfermagem após 

a morte; 4.4.5 A importância do autocuidado dos enfermeiros. BIBLIOGRAFIA • POTTER, P. A. 

Fundamentos de enfermagem: conceitos, processo e prática. 6 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2005. • SWEARINGEN, P.L. HOWARD, C.A. Atlas fotográfico de procedimentos de 

enfermagem. 3 ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2001. • TIMBY, B.K. Conceitos e habilidades 

fundamentais no atendimento de enfermagem. 8 ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. • JARVIS, C. 

Exame físico e avaliação de saúde. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

Material permitido: Material: Caneta, lápis, borracha e calculadora. 

 



 

 

Disciplina: URGÊNCIA EM SAÚDE 

Professor (a): LUCCAS ALENCAR COSTA 

Conteúdo: Biomecânica do trauma / avaliação inicial e secundaria do trauma / Queimaduras - 

classificação / Parada e reanimação Cardiorrespiratória no adulto, criança e bebê - guidelines 

2015 AHA, OVACE - Obstrução das Vias Aéreas por Corpo Estranho no adulto, criança e bebê. 

Material permitido: Caneta esferográfica preta ou azul.  

 


