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CADERNO DE QUESTÕES

TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM

  LEIA  ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Quando for permitido abrir este caderno de questões, verifique se ele está completo ou se apresenta
imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Em seguida, verifique se ele contém três questões
discursivas.

2. O Caderno de Respostas será distribuído assim que a prova for iniciada. Ele é personalizado e não será
substituído em caso de erro durante o seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão
impressos corretamente; se for constatado algum erro, notifique-o ao aplicador de prova.

3. Esta prova tem a duração de quatro horas, incluindo o tempo destinado à coleta de impressão digital, às
instruções e à transcrição para o caderno de respostas.

4. Iniciada a Prova Teórico-Prática, com caráter discursivo, você só poderá retirar-se de seu local de
prova,sala e prédio, decorridas duas horas de seu início e somente será permitido levar o Caderno de
Questões após três horas  desse início, desde que permaneça na sala até esse momento. É
terminantemente vedado sair da sala de realização da prova, com quaisquer anotações, antes desse
horário.

5. Os três últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos no recinto, sendo
liberados somente após a entrega do material, tendo seus nomes registrados em Relatório de Sala, no
qual irão apor suas respectivas assinaturas.

6. AO TERMINAR, DEVOLVA O CADERNO DE RESPOSTAS AO APLICADOR DE PROVA.



CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM
EDUCAÇÃO DA UFG/2017

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

____Questão 01_______________________________________________________________

A higiene das mãos (HM) tem sido considerada um dos pilares no controle de infecções e deve
ser realizada por todos os profissionais que trabalham em serviços de saúde. A adesão a essa
medida é um dos principais componentes para garantir a segurança do paciente. Vale lembrar
que o técnico em enfermagem tem maior oportunidade para realizar a técnica adequada de HM,
por  ser  a categoria profissional  com maior  número de procedimentos prestados ao paciente.
Descreva a técnica de HM com água e sabão, seguindo o passo a passo recomendado pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária e apresente os 5 momentos em que deve ser realizada,
conforme a indicação da Organização Mundial da Saúde. 

(20 pontos)

____Questão 02_______________________________________________________________

Diante  do elevado  número  de ocorrências  de  eventos  adversos que envolvem a assistência 
prestada aos usuários dos serviços de saúde, o Ministério da Saúde, por meio da Portaria n. 
529/2013, instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), com o objetivo de 
orientar os estabelecimentos de saúde a adotarem medidas para assegurar a qualidade e a 
segurança da assistência prestada nesses locais. Dentre as medidas indicadas, encontra-se o 
protocolo de segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos. Tendo em 
vista que a administração de medicamentos é uma das atribuições do técnico de enfermagem e 
que, ao realizá-la, deverá fazê-lo de maneira segura, descreva os “certos” estabelecidos para 
este procedimento. 

(15 pontos)

____Questão 03_______________________________________________________________

A longa permanência de pacientes em hospitais, combinada com fatores de riscos como idade
avançada e restrição ao leito, pode ocasionar o aparecimento de lesões de pele. A manutenção
da integridade da pele dos pacientes restritos ao leito tem por base o conhecimento e a aplicação
de medidas de cuidado relativamente simples. Dentre essas medidas, encontram-se as que se
referem  à  minimização  da  pressão,  especialmente  sobre  as  proeminências  ósseas.  O
procedimento operacional para minimizar este tipo de pressão envolve mudança de decúbito ou
reposicionamento e aplicação de medidas preventivas para fricção e cisalhamento. Apresente as
medidas preventivas para fricção e cisalhamento. 

(15 pontos)
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