
TEMAS PARA A PROVA DIDÁTICA PARA PROFESSOR SUBSTITUTO – EEM 

ÁREA – ESTÁGIO CURRICULAR I E SAÚDE COLETIVA II 

1. Vacinação básica no primeiro ano de vida. 

2. Assistência de enfermagem humanizada no pré, trans e pós-parto. 

3. Ações programáticas em saúde estabelecidas pelo Ministério da Saúde (MS). 

4. Abordagens e atributos da Atenção Primária em Saúde.  

5. Atuação do enfermeiro na estratégia Saúde da Família.  

 
 

ÁREA - FUNDAMENTOS DE ASSISTÊNCIA AO PACIENTE/EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

1- Procedimentos de enfermagem: aferição dos sinais vitais 

2 – Sistematização da Assistência de Enfermagem no cuidado integral ao paciente: 

cuidado ao paciente com dor. 

3 - As tendências pedagógicas e a prática educativa no campo da saúde. 

4- Estratégias ensino-aprendizagem aplicadas à Educação em Saúde. 

5- O planejamento da atividade educativa  

 
ÁREA – GESTÃO EM SAÚDE E ENFERMAGEM/ ENFERMAGEM NA ATENÇÃO 

INTEGRAL Á SAÚDE DO IDOSO 

1- Sistematização da assistência de enfermagem como ferramenta de gestão do cuidado. 

2- Gestão da equipe no fortalecimento da comunicação efetiva e do trabalho em equipe. 

3- Gestão de segurança do paciente, família, equipe e ambiente. 

4- Processo de envelhecimento como problema socioeconômico, político e cultural.  

5- O cuidado de enfermagem frente ao processo de envelhecimento, focalizando os 

aspectos da educação na promoção da saúde e prevenção de agravos.  

 
ÁREA – ENFERMAGEM NA ATENÇÃO Á SAÚDE DO ADULTO/ENFERMAGEM NA 

ATENÇÃO INTEGRAL Á SAÚDE DO IDOSO 

1-Fundamentos teóricos para intervenção de enfermagem no ambiente cirúrgico: centro 

cirúrgico, central de material esterilizado, processamento de artigos e superfícies 

hospitalares e sala de recuperação pós-anestésica. 

2- Assistência de enfermagem ao adulto com afecções metabólicas hidroeletrolíticas e 

ácido- base. 

3- Intervenções de enfermagem ao adulto com afecções cirúrgicas do aparelho 

digestivo. 

4- Processo de envelhecimento como problema socioeconômico, político e cultural.  

5- O cuidado de enfermagem frente ao processo de envelhecimento, focalizando os 

aspectos da educação na promoção da saúde e prevenção de agravos.  

 

  

 

 

 

 

 



 

 


