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PROVA PRÁTICA TÉCNICO EM ENFERMAGEM

INSTRUÇÕES

1. Tempo de realização da prova: 03 (três) horas.

2.  Esta prova vale um total de 100 (cem) pontos, distribuídos igualmente em cada uma das 
questões.

3.  A prova consistirá na execução prática pelo candidato de procedimentos técnicos (com 
simulação de atendimento ao paciente e utilização de equipamentos e materiais clínicos e 
hospitalares de uso rotineiro na Enfermagem).

4.  Devem ser seguidas as condutas e as normas vigentes de enfermagem quanto aos proce-
dimentos técnico-operacionais padrão e de biossegurança.

5.  A comunicação entre a banca de avaliação e o candidato é permitida APENAS para fins 
de comando do exame, quando aplicável e necessário em funções da execução do proce-
dimento técnico, sendo VEDADA qualquer qualquer outra interação, por qualquer meio 
(verbal, gestual, escrito, etc.), especialmente para esclarecimento de eventual dúvida em 
relação à questão de prova.

6. O candidato deverá assinar a lista de presença antes de se retirar do local de prova.

Considere a situação hipotética descrita abaixo e faça o que se pede a seguir.

Um paciente chega ao setor de enfermagem, com um corte, causado por acidente de traba-
lho no ambiente do CEFET-MG.

QUESTÃO 1

FAÇA o acolhimento e a entrevista inicial com o paciente.

QUESTÃO 2

REALIZE o aferimento dos dados vitais do paciente.

QUESTÃO 3

FAÇA o curativo apropriado no corte, com os materiais dispostos na bancada de trabalho.

QUESTÃO 4

PREPARE e APLIQUE a medicação injetável que o paciente necessita, de acordo com a pres-
crição médica indicada, utilizando a técnica correta e os materiais disponíveis na bancada de 
trabalho.

QUESTÃO 5

 REALIZE a aferição de glicemia capilar, usando as técnicas corretas e os materiais disponíveis 
na bancada de trabalho.


