
 

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 

 

EDITAL Nº 13/2022 

 

Divulga o edital de conteúdo do Desafio Integrador 

para o curso de Enfermagem 

 

O Pró-Reitor Acadêmico do Centro Universitário Vale do Iguaçu, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas por lei, DIVULGA o edital de conteúdo do Desafio 

Integrador para o curso de Enfermagem. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1° A coordenação do curso de Enfermagem, vem através deste, informar as áreas 

correlatadas para o desafio integrador do 1º Semestre – 2º Bimestre de 2022. 

 

Art. 2° A escala de arredondamento da nota final do Desafio Integrador segue abaixo. 

 

 

 

DO CONTEÚDO DAS PROVAS  

 

Art. 3° Turma ENF 1: 

 



 

• Anatomia Humana: artérias e veias 

• Ética e Bioética: conceitos, moral, ética, código de ética   

• Fundamentos de Enfermagem: higienização das mãos, sinais vitais 

• Psicologia Aplicada à Enfermagem: interação terapêutica e interpessoal 

• Políticas Públicas de Saúde: conceitos, SUS 

• Biologia Celular: teoria celular, funções das organelas 

 

Art. 4° Turma ENF 3: 

 

• Bioquímica: respiração celular, metabolismo dos carboidratos  

• Fisiologia Humana: estrutura neuronal, filtração glomerular, Resistência Periférica 

Total de vasos sanguíneos (RPT) 

• Processo do Cuidar I: Sistematização da Assistência em Enfermagem (SAE), sinais 

vitais  

• Anatomia Aplicada à Enfermagem: sistema digestório, músculos, pulmões, artérias 

e veias 

• Microbiologia: bactérias 

• Farmacologia Aplicada à Enfermagem: fármacos antimicrobianos, 

antibioticoterapia, corticoides 

• Biossegurança: lavagem das mãos 

• Parasitologia: doenças tropicais 

• Patologia Geral: câncer, hemostasia, inflamação 

 

Art. 5° Turma ENF 5: 

 

• Bioquímica: respiração celular, metabolismo dos carboidratos 

• Processo do Cuidar I: vias de administração de medicamentos, código de ética, 

gasometria arterial 

• Microbiologia: bactérias 

• Farmacologia Aplicada à Enfermagem: ação da noradrenalina, antibioticoterapia, 

medicação para doenças crônicas, corticoide terapia 



 

• Patologia Geral: câncer, hemostasia 

• Semiologia em Enfermagem: exame físico, Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE) 

• Semiotécnica em Enfermagem: diluição, gotejamento, gasometria arterial   

• Saúde Mental: esquizofrenia, comportamento suicida 

• Enfermagem na Interpretação de Exames Diagnósticos: gasometria arterial, exames 

para IAM, diagnóstico por imagem 

 

Art. 6° Turma ENF 7: 

 

• Farmacologia Aplicada à Enfermagem: ação da noradrenalina, insulina 

• Patologia Geral: câncer, hemostasia 

• Semiologia em Enfermagem: exame físico 

• Saúde do Adulto e Idoso: diabetes 

• Enfermagem em Atendimento Pré Hospitalar: avaliação primária da vítima 

• Saúde Mental: cuidados paliativos, esquizofrenia 

• Enfermagem na Interpretação de Exames Diagnósticos: gasometria arterial, exames 

de imagem, eletrocardiograma 

• Enfermagem em Saúde Coletiva: ESF, NASF, DCNT 

• Enfermagem em Saúde da Criança 

• Enfermagem em Saúde do Adolescente 

• Enfermagem em Saúde da Mulher: infecção puerperal 

• Assistência de Enfermagem à pacientes Críticos: AVE, arritmias, ventilação 

mecânica 

• Enfermagem em Centro Cirúrgico: sala de recuperação 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Parágrafo único. Para a prova do desafio integrador tem-se as seguintes observações: 



 

a) A prova do desafio integrador não necessariamente conterá uma questão de cada 

área acima informada, mas os conteúdos abordados nas provas estarão dentro das 

áreas do conhecimento descrito acima; 

b)  A prova terá um peso de 3,0 pontos, a nota será aplicada em todas as disciplinas 

matriculadas no respectivo período em regime normal, valendo a respectiva nota 

nas avaliações bimestrais do 2° Bimestre do 1° semestre de 2022; 

c)  A prova ocorrerá no dia 06/06/2022 conforme horário de provas; 

d)  A prova é sem consulta e individual. 

 

 

 

 

 

 

 

União da Vitória, 01 de junho de 2022. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
Prof. Mateus Cassol Tagliani 

Pró-Reitor Acadêmico 
Centro Universitário Vale do Iguaçu  


