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• Interpretação do edital
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• Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, valendo 100 pontos;
• Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, valendo 50 pontos,

e
• Treinamento, de caráter eliminatório, ao qual serão submetidos somente os

candidatos habilitados e classificados nas etapas acima, até o limite de vagas
estabelecido no item 2.2.

Etapas do concurso

• Eliminatória e classificatória.
• A prova discursiva consistirá de 1 (uma) redação dissertativa sobre tema da

área de saúde, a ser produzida em, no máximo, 30 (trinta) linhas (vide
conteúdo programático - Anexo I).

Prova Discursiva



• A prova discursiva valerá 50 (cinquenta) pontos e será avaliada conforme os
seguintes critérios:
• A apresentação, a estrutura textual e o desenvolvimento do tema

totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo (NC), cuja pontuação
máxima será limitada ao valor de 50 pontos.

• A avaliação do domínio da modalidade escrita corresponderá ao número
de erros (NE) do candidato, considerando-se aspectos de natureza
linguística, tais como grafia, morfossintaxe, pontuação e propriedade
vocabular.

Prova Discursiva

• Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto
que for escrito fora do local apropriado ou ultrapassar o número máximo de
linhas estabelecido;

• Será calculada, então, a nota na prova discursiva (NPD) pela fórmula: NPD =
NC − 10 × (NE ÷ TL), em que TL corresponde ao número de linhas
efetivamente escritas pelo candidato na resposta à questão proposta;

• Será atribuída nota zero ao texto que obtiver NPD < 0,00.

Prova Discursiva



• Nos casos de fuga ao tema, de marca identificadora do candidato ou de não
haver texto, o candidato receberá nota igual a zero.

• Serão habilitados nesta etapa os candidatos que obtiverem notas iguais ou
superiores ao ponto de corte, definido por critério estatístico baseado no
desempenho total dos candidatos de cada processo seletivo.

• Serão corrigidas, exclusivamente, as provas discursivas dos candidatos
habilitados na etapa anterior.

Prova Discursiva

Introdução

Desenvolvimento

Conclusão

Estrutura Redação Dissertativa 



Assim sendo
Portanto 

Isso posto
Dessa forma

Ademais
Além disso
Em adição

Assim como

Ou... ou
Ora... ora

Já... já
Não... nem
Quer... quer

Porque
Que

Porquanto
Por isso
Assim

Conclusão Adição Alternância Explicação

Conectivos

I - Ética e Legislação em Enfermagem

II - Fundamentos Básicos de Enfermagem

III - Controle de Infecção e Biossegurança

IV - Enfermagem Médico-Cirúrgica

V - Central de Material e Esterilização

VI - Enfermagem em Saúde Coletiva

VII - Enfermagem em Saúde da Criança

VIII - Assistência de Enfermagem ao paciente crítico

IX - Enfermagem em Saúde da Pessoa Idosa

Tópicos do Edital 2021/2022 



Ética
(CEPE) 

Procedimento/
Situação e conduta ou 

papel do TE

Segurança do paciente:
Práticas seguras e qualidade no atendimento

Dicas de Temas

Com relação a estratégia para prevenção de Lesão por Pressão (UPP),
do Protocolo para Prevenção de Lesão por Pressão do Programa Nacional de
Segurança do Paciente faça um texto dissertativo sobre o papel do Técnico de
enfermagem no processo de prevenção e cite ações preventivas de
enfermagem com relação a Lesão por pressão

Exemplo de tema 1



Introdução (1 parágrafo)

O Programa Nacional de segurança do paciente| Incidentes e eventos 
adversos| Importância da prevenção.

Desenvolvimento - 15 linhas (2 parágrafos)

Lesão por pressão| Medidas para prevenção de lesão por pressão| Papel do 
Técnico de enfermagem.

Conclusão (1 parágrafo)

Questões éticas e de humanização. 

Sigilo Profissional

Situação: Você atende uma adolescente de 14 anos que possui
Mielomeningocele e faz acompanhamento desde os 2 anos na Rede. Ela relata
violência domestica por parte do padrasto, segundo relatos da adolescente
ele agride ela e a mãe. Você nota lesões no corpo da adolescente, que está
envergonhada e estristecida.

Qual deve ser a sua conduta diante dessa situação, e porque?

Exemplo de tema 2



Introdução (1 parágrafo)

A Assistência de enfermagem deve ser pautada pelo CEPE.

Desenvolvimento - 15 linhas (2 parágrafos)

• Art 52- Sigilo profissional. É obrigatória a comunicação externa para órgãos de
responsabilização criminal em casos de violência contra criança ou adolescente,
idosos e pessoas incapacitadas de firmar consentimento, independente de
autorização;

• Orientar a adolescente a mãe quanto a conduta a ser tomada. Encaminhar para
assistente social e psicólogo, desenvolvendo um atendimento transdisciplinar.

Conclusão (1 parágrafo)

• Buscar conduta de Humanização no atendimento. 

1. Leia muito.

2. Faça pelo menos 1 texto para cada uma das 9 áreas temáticas do 
edital.

3. Utilize a Estrutura: Introdução, Desenvolvimento e Conclusão.

4. Inclua os CONECTIVOS entre os parágrafos.

5. Inclua aspectos de HUMANIZAÇÃO E ÉTICA no seu texto (conclusão).

Dicas Finais – Discursiva Rede SARAH


