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TÉCNICO EM ENFERMAGEM

O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás, divulga as respostas esperadas Oficial  das 
questões da Prova Discursiva Teórico Prática, do concurso público para o cargo de Técnico em En-
fermagem. Estas respostas foram utilizadas como referência ao processo de correção. Também fo-
ram consideradas corretas outras respostas que se relacionaram à abrangência e à abordagem do 
conhecimento, bem como à elaboração do texto. Respostas parciais também foram consideradas. A 
pontuação a elas atribuída levou em conta os diferentes níveis de acerto. A seguir, serão apresenta-
das as respostas esperadas oficial de cada questão da Prova Discursiva Teórico Prática.

▬▬▬ QUESTÃO 1 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O Processo de Enfermagem (PE) é um dos instrumentos de sistematização da assistência de enfer-
magem, utilizado para organizar o atendimento e desenvolvido em 5 etapas operacionais sequenci -
as e inter-relacionadas com o objetivo de alcançar a qualidade da assistência e a segurança do paci-
ente. É composto por cinco fases operacionais, que devem ser sequenciais e inter-relacionadas. 
Este instrumento deve ser utilizado pela equipe de enfermagem para atender ao paciente em sua to-
talidade, ou seja, de forma holística. Sua importância está no fato de que seu uso como método do 
processo de cuidar confere qualidade à assistência prestada ao paciente e a sua e segurança, pro -
movendo, assim, a satisfação do cliente e de toda equipe de trabalho. O Processo de Enfermagem 
compreendem as seguintes fases: 1ª fase – Histórico: é a fase do PE que consiste na coleta de in-
formações acerca do estado de saúde ou doença do indivíduo e de suas condições físicas. Nesta 
fase, pode-se utilizar um instrumento de coleta de dados adaptado ao perfil do cliente a ser atendido. 
Os dados podem ser obtidos por meio de entrevista com o cliente, familiar ou acompanhante; de 
exame físico do paciente e das anotações de outros profissionais, requerendo o uso da visão, audi -
ção, tato, olfato, bem como das técnicas e habilidades de entrevistas apropriadas. – 2ª fase – Diag-
nóstico de Enfermagem (DE): consiste em fazer uma análise clínica reflexiva dos dados coletados 
com o objetivo de identificar os agravos na saúde do paciente que requerem cuidados de enferma-
gem. – 3ª fase – Planejamento: consiste em definir as metas e um plano de cuidados destinado a 
ajudar o paciente a resolver os problemas diagnosticados na fase anterior (DE) e alcançar as metas 
identificadas. – 4ª fase – Implementação: consiste em executar o plano de cuidados elaborado por  
meio de intervenções de enfermagem. - 5ª fase – Avaliação: consiste em verificar as reações do pa-
ciente às intervenções de enfermagem e a extensão em que os resultados foram alcançados. Duran-
te a execução do PE, o Técnico de Enfermagem, por ser um profissional da equipe de trabalho, deve 
desenvolver suas atividades de forma integrada e participar de todas as etapas acima mencionadas 
sob a supervisão direta do Enfermeiro.

(20,0 pontos)

▬▬▬ QUESTÃO 2 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
As precauções de contato devem ser adotadas todas as vezes que o paciente que requer o cuidado  
for portador de doenças transmissíveis por contato, como, por exemplo, varicela, escabiose ou por -
tadores de microrganismos resistentes às múltiplas drogas. Dentre as medidas a serem emprega-
das, estão: o uso de capote e luvas todas as vezes que for realizar qualquer contato com o paciente 
ou com as superfícies potencialmente contaminadas; descarte, logo após o uso, de todos os equipa-
mentos de proteção individual utilizados e o uso individual de equipamentos como estetoscópios, es-
figmomanômetro e termômetros. Ao Técnico de Enfermagem cabe a responsabilidade de aderir inte-
gralmente a estas precauções, bem como contribuir para assegurar que os outros profissionais tam-
bém façam a adesão a estas medidas, garantindo segurança aos clientes e à própria equipe de saú-
de.

(20,0 pontos)
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