
Temas para Concurso para Prof. Auxiliar MFC 40 hs - PED 

 

 

Temas para Prova Escrita:  

 

1. Atenção Primária à Saúde - conceito, atributos, práticas integrativas, 

territorialização, adscrição de clientela, coordenação do cuidado e redes de 

atenção à saúde. 

2. Determinação social da saúde, vigilância em saúde e participação social 

no território. 

3. Método Clínico Centrado na Pessoa. 

4. Prevenção quaternária: as bases para sua operacionalização na atenção 

primária à saúde. 

5. Atenção Primária à Saúde segundo ciclos de vida: saúde da criança, do 

adolescente, do adulto e do idoso. 

6. Abordagem da pessoa com hipertensão arterial sistêmica e diabetes 

mellitus tipo 2 na atenção primária à saúde. 

7. Abordagem familiar: conceito, estrutura e dinâmica em família - Ciclo 

vital da família: crises previsíveis do desenvolvimento - Crises acidentais: 

crises não previsíveis no desenvolvimento - Diversidade das estruturas 

familiares - Dinâmica familiar - Orientação diagnóstica - Mobilização da 

família como recurso terapêutico - Situações clínicas em que a família deve 

ser envolvida. Genograma, APGAR, FIRO e PRACTICE Familiar. 

8. Abordagem à saúde do homem e da mulher na atenção primária à saúde. 

9. Apoio Matricial e os Núcleos de Apoio ao Saúde da Família - NASF. 

 

  

  

 

 

 

Temas para Prova Didática: 

 

1. Abordagem da pessoa com hipertensão arterial sistêmica na atenção 

primária à saúde. 

2. Abordagem da pessoa com diabetes mellitus tipo 2 na atenção primária 

à saúde. 

3. Abordagem à saúde da mulher na atenção primária à saúde. 

4. Saúde mental na atenção primária à saúde. 

5. Abordagem da pessoa com infecções de vias áreas superiores na atenção 

primária à saúde. 

6. Abordagem da pessoa com lombalgia na atenção primária à saúde. 

7. Promoção da saúde, prevenção de doenças e violências na atenção 

primária à saúde. 

8. Envelhecimento saudável, cuidados paliativos e atenção domiciliar na 

atenção primária à saúde. 

9. Ensino, pesquisa e extensão na atenção primária à saúde. 

10. Ética e bioética na atenção primária à saúde. 


