
 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 
MATÉRIA/ÁREA DE CONHECIMENTO: 

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 
 
 
 
PONTOS:  
 

1. Procedimentos de elaboração testes psicológicos; 

2. Análise de itens e a construção dos testes psicológicos; 

3. O emprego de testes objetivos na avaliação da personalidade; 

4. O emprego de testes projetivos na avaliação da personalidade; 

5. A confiabilidade e a fidedignidade no processo de validação dos testes psicológicos. 

 



 
 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
 

MATÉRIA/ÁREA DE CONHECIMENTO: 
CIÊNCIA DOS ALIMENTOS COM ÊNFASE EM DIETÉTICA E ALIMENTAÇÃO 

INSTITUCIONAL 
 
 

ONTOS:  
 

O nutricionista em diferentes serviços de alimentação: análise histórica e 

crítica da atuação e desafios no âmbito da promoção da saúde; 

em Unidades de 

Alime

 bioquímicas nos alimentos que influenciam na 

biodi

 
P

 
1. 

2. Controles aplicados em Unidades de Alimentação e Nutrição; 

3. Coordenação e supervisão de equipe de manipuladores 

ntação e Nutrição; 

4. Escurecimento enzimático e não enzimático dos alimentos; 

5. Transformações

sponibilidade de nutrientes. 

 



 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 
MATÉRIA/ÁREA DE CONHECIMENTO: 
ICAS DA ENFERMAGEM COM ÊNFASECLÍNICA E PRÁT  EM ASPECTOS 

BIOSSOCIAIS E PSÍQUICOS NA ASSISTÊNCIA EM ENFERMAGEM 
 
 
PONTOS:  

 

1. Percepção do enfermeiro sobre a desinstitucionalização de indivíduos com 

transtornos psíquicos; 

2. A reforma psiquiátrica no Brasil e seus efeitos sobre o cuidado com o portador de 

transtornos psíquicos; 

3. Reflexões bioéticas sobre o cuidado ao idoso pela enfermagem; 

4. Atuação multiprofissional: o enfermeiro na equipe multidisciplinar em saúde mental; 

5. A enfermagem gerontológica: perspectivas e desafios; 

6. Sistematização da assistência de enfermagem ao idoso com demência; 

7. Sistematização da assistência de enfermagem no transtorno afetivo bipolar; 

8. Fragilidade do idoso: aspecto bioéticos e legais; 

9. Transtornos psíquicos no processo do envelhecimento: ganhos decorrentes da 

reforma psiquiátrica; 

10. A importância da família no cuidado à pessoa com transtornos psíquico e social. 

 



 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 
MATÉRIA/ÁREA DE CONHECIMENTO: 
DA ENFERMAGEM COM ÊNFASE EM ACLÍNICA E PRÁTICAS SSISTÊNCIA CLÍNICA 

E CIRÚRGICA EM ENFERMAGEM 
 
 
PONTOS:  

 

1. Ações significativas da enfermeira no cuidado perioperatório; 

2. Papel do profissional enfermeiro frente à equipe de saúde na unidade de 

recuperação anestésica; 

3. Abordagem da enfermagem quanto às condutas pré-operatórias nas cirurgias 

cardiovasculares; 

4. Sistematização da assistência de enfermagem no pós-operatório de cirurgia 

gastroentérica; 

5. A importância da farmácia satélite para o trabalho de enfermagem nas unidades 

cirúrgicas; 

6. Sistematização da assistência da enfermagem na Doença Pulmonar Obstrutiva 

Crônica (DPOC); 

7. Aspectos éticos e legais do trabalho de enfermagem na central de materiais 

esterilizados; 

8. Abordagem da enfermagem quanto às condutas pós-operatórias de cirurgia 

urológica; 

9. Enfermagem e equipe de saúde no controle da Hipertensão Arterial Sistêmica e da 

Diabete Mellitus; 

10. Protocolo para o desenvolvimento das ações da enfermeira no centro cirúrgico. 

 



 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 
MATÉRIA/ÁREA DE CONHECIMENTO: 
AS DA ENFERMAGEM COM ÊNFASE ECLÍNICA E PRÁTIC M PRINCÍPIOS E 

FUNDAMENTOS DA ASSISTÊNCIA EM ENFERMAGEM 
 
PONTOS:  

 

1. Metodologia da assistência de enfermagem e o processo de enfermagem na 

valorização do trabalho do enfermeiro; 

2. A evolução do conhecimento em enfermagem: do empirismo à ciência, e a 

enfermagem contemporânea; 

3. Instrumentos básicos para o cuidado da enfermagem: observação, criatividade, 

trabalho em equipe, destreza manual e comunicação; 

4. Bioética nas relações profissionais de saúde e a enfermagem; 

5. Sistematização da assistência de enfermagem na administração de drogas e 

soluções 

6. Exame físico: controvérsias desta prática no trabalho da enfermagem; 

7. Sistematização da assistência de enfermagem na alimentação por sonda 

(gavagem); 

8. Tratamento de feridas, evolução técnica e a enfermagem atual; 

9. Aspectos éticos e legais da prática de preparo do corpo; 

10. Necessidade humana básica de oxigenação: ações sistematizadas para 

qualificação da assistência. 

 



 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 
MATÉRIA/ÁREA DE CONHECIMENTO: 
 DA NUTRIÇÃO COM ÊNFASE EM ATENCLÍNICA E PRÁTICAS ÇÃO ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL PARA INDIVÍDUOS E COLETIVIDADES SADIAS 
 

 
 
PONTOS:  

 
 

1. Gerontofisiologia do aparelho digestório; 

2. Estímulo à alimentação saudável no contexto da promoção da saúde e os 

fatores que influenciam na sua adesão; 

3. Considerações nutricionais associados ao ritmo circadiano; 

4. Planejamento alimentar para indivíduos e coletividades sadias: 

considerações nutricionais, econômicos e sócio-culturais; 

5. Processos fisiológicos e comportamentais no controle da fome e da 

saciedade. 

 



 
 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
 

MATÉRIA/ÁREA DE CONHECIMENTO: 
CLÍNICA E PRÁTICAS DA NUTRIÇÃO COM ÊNFASE EM ATENÇÃO MATERNO 

INFANTIL 
 
 

ONTOS:  
 

tamento Materno e introdução de alimentos no primeiro ano de vida: aspectos 

nutricionais, sociais e culturais envolvidos na prática; 

tos do metabolismo e considerações sobre a terapia nutricional; 

 adolescente; 

n

 

P

 
. Alei1

2. Doenças prevalentes na infância: aspectos epidemiológicos, fisiopatológicos e 

nutricionais; 

3. Aspectos fisiológicos e metabólicos de gestantes.;  

4. Erros ina

5. Aspectos nutricionais e metabólicos da criança e do

6. Obesidade e desnutrição infantil: aspectos epidemiológicos, fisiopatológicos e 

utricionais. 



 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 
MATÉRIA/ÁREA DE CONHECIMENTO: 
TICAS DA NUTRIÇÃO COM ÊNFASE EMCLÍNICA E PRÁ  PROCESSOS 

FISIOPATOLÓGICOS E NUTRICIONAIS DOS SERES HUMANOS 
 
 
 
PONTOS:  
 

1. Indivíduo em atendimento ambulatorial portador de Hipertensão Arterial Sistêmica 

e Obesidade: fisiopatologia e parâmetros a serem utilizados no raciocínio clínico para 

estabelecimento do plano nutricional e considerações sobre a adesão; 

2. Indivíduo hospitalizado portador de Nefropatia diabética: fisiopatologia e 

parâmetros a serem considerados no raciocínio clínico para estabelecimento do plano 

nutricional; 

3. Raciocínio Clínico para estabelecimento do plano nutricional de indivíduos 

portadores de Encefalopatia Hepática: considerações a partir dos parâmetros 

bioquímicos; 

4. Raciocínio Clínico para estabelecimento do plano nutricional de indivíduos 

portadores de oncologias: considerações a partir dos parâmetros bioquímicos; 

5. Alterações metabólicas, fisiopatológicas e terapia nutricional de indivíduos 

imunossuprimidos; 

6. Indivíduos pós-cirurgia bariátrica: repercussões fisiológicas, atenção alimentar e 

nutricional e considerações sobre adaptação a um novo estilo de vida. 

 



 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 
MATÉRIA/ÁREA DE CONHECIMENTO: 
NSTITUTIVOS DO CONTÍNUO SAÚDE-EPROCESSOS CO NFERMIDADE 

 
 
PONTOS:  

 

1. O conceito de normal e patológico em diferentes enfoques da psicopatologia; 

2. O manejo psicoterapêutico com portadores de sofrimento psíquico; 

3. Entrevistas na identificação de demandas vinculadas ao contínuo saúde-doença; 

4. Exclusão social e transtornos psíquicos: uma perspectiva histórica; 

5. Reforma psiquiátrica no Brasil e na Bahia; 

6. Interfaces da Psicopatologia com os outros campos de saber. 

 



 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 
MATÉRIA/ÁREA DE CONHECIMENTO: 

PSICOLOGIA SOCIAL 
 
 
PONTOS:  
 

1. Teorias da cognição social; 

2. Métodos e técnicas de pesquisa em Psicologia Social; 

3. Identidade social: desenvolvimento histórico da teoria; 

4. Representações Sociais: desenvolvimento histórico da teoria; 

5. A Psicologia Social na América Latina e no Brasil; 

6. Categorização Social: enfoques teóricos e métodos de estudo.  

 
 



 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 
MATÉRIA/ÁREA DE CONHECIMENTO: 
COLOGIA, ORGANIZAÇÕES E TRABALHPSI O 

 
 
 
PONTOS:  

 

1. Interfaces trabalho e saúde; 

2. A produção do conhecimento acerca da psicologia organizacional e do trabalho; 

3. O papel do psicólogo organizacional e do trabalho nos diversos contextos de 

atuação profissional; 

4. As transformações no mundo do trabalho; 

5. Desenvolvimento da cultura organizacional; 

6. Grupos e equipes de trabalho em organizações de saúde. 



 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 
MATÉRIA/ÁREA DE CONHECIMENTO: 

SAÚDE COLETIVA COM ÊNFASE EM ENFERMAGEM 
 

 
PONTOS:  

 

1. Saúde Coletiva: campo de saber, âmbito de práticas e área de atuação; 

2. Reforma Sanitária Brasileira: contexto de criação e desenvolvimento do Sistema Único 

de Saúde; 

3. Estratégia Saúde da Família/Programa de Agentes Comunitários: características, 

avanços, limites e desafios; 

4. Humaniza SUS: a humanização nas práticas de serviços de saúde; 

5. Modelos Assistenciais de Saúde: histórico, contemporaneidade e desafios para a 

consolidação do Sistema Único de Saúde; 

6. Uso e aplicações da epidemiologia na saúde coletiva; 

7. Programa Nacional de Imunização e a atuação do enfermeiro: aspectos técnicos e 

administrativos, monitoramento e avaliação; 

8. Atuação do Enfermeiro no Programa de Controle de Endemias; 

9. Vigilância Sanitária: conceitos e prática no Sistema Único de Saúde; 

10. Vigilância Epidemiológica e os Programas Nacionais de Controle às doenças: 

dengue, malária, tuberculose e hanseníase. 

 



 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 
MATÉRIA/ÁREA DE CONHECIMENTO: 

SAÚDE COLETIVA COM ÊNFASE EM NUTRIÇÃO 
 

 
PONTOS:  

 

1. Situação alimentar e nutricional da população brasileira: evolução histórica e 

análise crítica de seus determinantes; 

2. Saúde da Família enquanto estratégia de reorganização das práticas de saúde e 

a inserção do nutricionista neste contexto: histórico, avanços, limites e possibilidades; 

3. Integralidade na construção do cuidado à saúde: repercussões na prática do 

nutricionista; 

4. Contribuição das Ciências Sociais no campo da alimentação e nutrição; 

5. Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil: histórico, avanços e desafios. 

 



 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 
MATÉRIA/ÁREA DE CONHECIMENTO: 

SAÚDE COLETIVA COM ÊNFASE EM PSICOLOGIA 
 
 
PONTOS:  

 

1. Processos de humanização em instituições de saúde; 

2. A atuação do psicólogo no campo da saúde coletiva; 

3. As políticas de saúde e a atuação do psicólogo: uma análise histórica-crítica; 

4. Saúde coletiva: campo de saber e âmbito de práticas; 

5. Os centros de atenção psicossociais e a atuação; 

6. Avanços na construção e implementação de políticas e programas de saúde 

mental: o desafio da intersetorialidade; 

7. Estratégias de reorganização do modelo de atenção; 

8. A contribuição do psicólogo em estudos de epidemiologia social. 

 


