
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ 

Divulgação dos critérios para a realização das Provas Práticas 

Edital no  29, de 27 de  janeiro de 2017 

 

O Magnífico Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, no uso de suas atribuições legais 

e estatutárias, em cumprimento ao disposto no subitem 9.6 do edital no 293, de 10 de agosto de 2016, 

publicado no Diário Oficial da União no 165, de 26 de agosto de 2016, e suas retificações, torna públicos 

os critérios para a realização das provas práticas, com  a indicação da metodologia para a avaliação de 

acordo com as especificidades de cada cargo. 

 

Cargos do Grupo 3 

 

Opção de vaga: C 301 – Enfermeiro / Geral 

Metodologia: a prova prática consistirá no planejamento e na execução da assistência de Enfermagem 

ao paciente clínico e cirúrgico simulado em laboratório, a partir do sorteio do caso clínico pelo 

candidato. O candidato receberá por escrito o relato do caso clínico, deverá compreender, executar e 

priorizar a assistência de Enfermagem no ambiente hospitalar. Os conteúdos programáticos foram 

divulgados no edital nº 293 de 10 de agosto de 2016, anexo IV. Os casos clínicos elencados para o 

sorteio envolverão os conteúdos de: 1. controle de infecção e 2. ressuscitação cardiopulmonar. A duração 

máxima prevista da prova é de 30 minutos. 

 

Materiais e instrumentos a serem utilizados: a prova será aplicada em laboratório de Enfermagem, 

possibilitando a realização/simulação de assistência de Enfermagem em manequins, utilizando 

materiais de consumo e permanentes de uma unidade hospitalar. 

 

Traje obrigatório de responsabilidade do candidato: calça comprida, jaleco branco de mangas (curtas ou 

longas) fechado, sapatos fechados, relógio com ponteiro de segundos (sem adorno) e cabelo preso. 

Deverá portar caneta esferográfica azul, lápis e borracha. 

 

Critérios de avaliação: o candidato deverá, a partir do caso clínico, identificar os problemas de saúde 

do paciente, delinear o diagnóstico de Enfermagem, instituir um plano de cuidados e 

implementar/executar as ações planejadas. Durante a realização da assistência de Enfermagem, o 

candidato deverá explicitar, verbalizando, a fundamentação teórica do cuidado 

implementado/executado, no tempo previsto da prova. 

 

Opção de vaga: C 302 – Enfermeiro / Pediatria 

Metodologia: a prova prática consistirá no planejamento e na execução de Assistência de Enfermagem 

à criança simulada em laboratório, a partir do sorteio do procedimento. Os conteúdos programáticos 

foram divulgados no edital nº 293 de 10 de agosto de 2016, anexo IV. Os procedimentos elencados para 

o sorteio envolverão os conteúdos de: 1. Cateterismo Naso-Enteral; 2. Manejo de Traqueostomia; 3. 

Manejo de Gastrostomia, e 4.Troca de Curativo de Acesso Venoso Central de Inserção Periférica 

(PICC). A duração máxima prevista da prova é de 30 minutos. 

 

Materiais e instrumentos a serem utilizados: a prova será aplicada em laboratório de Enfermagem, 

possibilitando a simulação de assistência de Enfermagem em manequins, utilizando materiais de 

consumo e permanentes de uma unidade hospitalar que estarão disponíveis ao candidato. 

 



Traje obrigatório de responsabilidade do candidato: calça comprida, jaleco branco fechado, sapatos 

fechados (sem adornos) e cabelo preso. Deverá portar caneta esferográfica azul, lápis e borracha. 

 

Critérios de avaliação: o candidato deverá compreender e executar o preparo do material, da unidade e 

do paciente; realizar o procedimento; e finalizá-lo no tempo previsto. 

 

Opção de vaga: C 303 – Enfermeiro / Materno-Infantil 

Metodologia: a prova consistirá no exame e consulta de enfermagem para um binômio materno infantil 

escolhido pela banca examinadora, sendo o fragmento de situação da prática selecionado de acordo com 

os pontos constantes do programa. Apenas o binômio materno infantil, o candidato e a banca 

examinadora estarão presentes na sala de exame. Todos os aspectos éticos envolvidos neste encontro 

serão cuidadosamente observados. 

 

Materiais e instrumentos a serem utilizados: a prova será realizada em sala especialmente preparada e 

na qual estarão disponibilizados materiais e equipamentos necessários para a realização de exame físico 

completo e da técnica necessária. 

 

Traje obrigatório de responsabilidade do candidato: jaleco branco, sapato fechado e cabelos presos (em 

caso de cabelos médios ou longos). Deverá portar caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha. 

 

Critérios de avaliação: o candidato deverá: a) realizar anamnese e exame físico completos; b) realizar, 

se necessário for, técnicas complementares pertinentes ao fragmento da situação da prática apresentada. 

A realização de técnicas complementares desnecessárias será considerada conduta inadequada; c) 

analisar e interpretar a situação presente, incluindo as propriedades operacionais de intervenções 

propostas; d) levantar hipóteses diagnósticas, e estimar suas probabilidades, procurando analisar o 

diagnóstico de enfermagem mais provável e o prognóstico do binômio materno infantil; e) estabelecer 

a conduta terapêutica adequada de acordo com o prognóstico, avaliando criticamente os resultados da 

terapêutica indicada, riscos e benefícios; será avaliado o julgamento clínico face às evidências 

científicas, às expectativas do binômio materno infantil e o processo de decisão clínica adotado pelo 

candidato; f) Discutir aspectos éticos relacionados em cada caso e a conduta com o encaminhamento do 

caso em questão. O candidato terá 20 (vinte) minutos para realização da prova. 

 

Opção de vaga: C 304 – Enfermeiro / Psiquiatria 

Metodologia: o candidato analisará uma situação da prática de enfermagem psiquiátrica e em saúde 

mental; respondendo questões da banca examinadora, tendo, no máximo, 20 minutos para realização da 

prova prática. 

 

Materiais e instrumentos a serem utilizados: deverá portar caneta esferográfica azul, lápis e borracha. 

 

Critérios de avaliação: o candidato será avaliado oralmente através de descritores previamente 

estabelecidos pela banca examinadora. 

 

Opção de vaga: C  305 – Musicoterapeuta 

Metodologia: a prova de Musicoterapia será realizada em um único dia com a participação de todos os 

candidatos. Ela será realizada em duas fases e cada fase será em uma sala específica. Na primeira fase 

todos os concorrentes realizam ao mesmo tempo as questões em uma sala e terão tempo total de 3 h. Na 

segunda fase a prova é individual e realizada na segunda sala que contará com instrumentos musicais. 

O tempo para cada candidato será de 10 minutos. O candidato será submetido à questões que vão aferir 



a capacidade de percepção e harmonização (executada e escrita) de trechos musicais tocados, gravados 

e/ou escritos no pentagrama.  

 

Materiais e instrumentos a serem utilizados: os instrumentos serão fornecidos pela organização do 

concurso, sendo teclado, pandeiro, flauta doce e violão. 

 

Critérios de avaliação: será analisada do candidato a capacidade de realizar avaliação, diagnóstico, 

objetivos e o programa de tratamento em musicoterapia para grupos e/ou atendimentos individuais, 

utilizando-se de caso clínico apresentado. 

 

Opção de vaga: C  306 – Operador de Câmera de Cinema e TV 

Metodologia: A prova se dividirá em duas questões: 

1 - A primeira questão aborda a abertura de matéria sobre departamento ou setor da escola de 

comunicação. Será realizada com câmera na mão em ambiente de externa ou semi-externa, dependendo 

da meteorologia. 

Para a primeira questão o candidato terá: 

 - 10 minutos para ler a instrução de configuração e configurar a câmera, Sony Z 7, ligando o microfone 

para o apresentador; 

- 10 minutos para gravar em três tentativas, um plano sequencia que possa ser utilizado pelo editor como 

três planos. Um plano inicial parado de oito segundos (no mínimo) situando o local no campus da 

universidade, sai deste plano para uma panorâmica que termina num plano com o apresentador que faz 

a abertura da matéria e em seguida se desloca com a câmera acompanhando até a entrada do setor ou 

departamento. 

2 - Na segunda questão o candidato filmará uma entrevista interna com plano e contra plano. 

Para a segunda questão o candidato terá: 

- 10 minutos para leitura das instruções com montagem da câmera, Canon T3I, no tripé e montagem dos 

microfones. 

- 10 minutos para gravação, em três tentativas. 

Observação: todas as tentativas podem ser precedidas de ensaio sem gravar, desde que não ultrapassado 

o tempo preestabelecido para cada etapa. 

 

Materiais e instrumentos a serem utilizados: o equipamento será fornecido pela organização do 

concurso, sendo câmera Sony Z 7, microfone e  câmera Canon T3I no tripé. 

 

Critérios de avaliação: será analisada pela banca a filmagem realizada pelos candidatos com desconto 

de pontos, para erros cometidos que prejudiquem a qualidade das imagens gravadas, tais como: 

configuração da câmera, exposição foco, composição do quadro, tempo e permanência da imagem 

estável na mão, dentre outros. 

 

Opção de vaga: C  307 – Taxidermista 

Metodologia:  

 

- Taxidermia de mamífero (roedor): preparação da pele de um espécime de roedor para coleção de 

estudo, incluindo desde a tomada de medidas e demais dados em um animal morto até a disposição do 

espécime taxidermizado para a secagem, além da preparação da carcaça para limpeza do esqueleto, 

fixação de órgãos e vísceras, e preparação de etiquetas.  

 



- Taxidermia de ave: preparação da pele de um espécime de ave para coleção de estudo, incluindo desde 

a tomada de medidas em um animal morto até a disposição do espécime taxidermizado para a secagem, 

além da preparação da carcaça para limpeza do esqueleto, fixação de órgãos e vísceras, e preparação de 

etiquetas. 

 

- Fixação de um peixe em meio líquido: preparação de espécime de peixe para coleção de estudo em 

via úmida, incluindo desde a retirada de dados do espécime fresco em um animal morto até a disposição 

do espécime para a conservação final, além da preparação de etiquetas.  

 

- Fixação de um anfíbio em meio líquido: preparação de espécime de anfíbio para coleção de estudo em 

via úmida, incluindo desde a retirada de dados do espécime fresco em um animal morto até a disposição 

do espécime para a conservação final, além da preparação de etiquetas.  

 

- Retirada e preparação de amostra de tecido de vertebrados: o candidato deverá realizar coleta e 

preservação das amostras de tecido dos espécimes preparados anteriormente com fins de futuras análises 

moleculares.  

 

Materiais e instrumentos a serem utilizados: o candidato deverá trazer o ferramental necessário para a 

realização da prova (Bisturi, Tesoura, Pinça, Luva e Máscara). O material de consumo será 

disponibilizado pelo departamento.  

 

Critérios de Avaliação: qualidade da preparação, precisão dos dados registrados (incluindo caligrafia 

nas etiquetas), tempo de preparação, correção de procedimentos e higiene. 

 

Opção de vaga: C  308 – Técnico em Enfermagem / Geral 

Metodologia: a prova prática consistirá na realização de procedimentos de Enfermagem Fundamental 

(técnicas de Enfermagem) em laboratório, a partir do sorteio da técnica pelo candidato. Os conteúdos 

programáticos foram divulgados no edital nº 293 de 10 de agosto de 2016, anexo IV. Os procedimentos 

de Enfermagem elencados para o sorteio serão: 1. Preparo, administração e monitoramento de 

medicação por via endovenosa e 2. Administração de nutrição enteral. A duração máxima prevista da 

prova é de 30 minutos. 

 

Materiais e instrumentos a serem utilizados: a prova será aplicada em laboratório de Enfermagem, 

possibilitando a realização/simulação de procedimentos de Enfermagem em manequins, utilizando 

materiais de consumo e permanentes de uma unidade hospitalar.   

 

Traje obrigatório de responsabilidade do candidato: calça comprida, jaleco branco de mangas (curtas ou 

longas) fechado, sapatos fechados, relógio com ponteiro de segundos (sem adorno) e cabelo preso. 

Deverá portar caneta esferográfica azul, lápis e borracha. 

 

Critérios de avaliação: o candidato deverá compreender e executar o preparo do material, da unidade e 

do paciente; realizar o procedimento; e finalizá-lo no tempo previsto pela Banca. Durante todas as etapas 

de realização da prova prática, o candidato deverá explicitar, verbalizando a fundamentação teórica das 

mesmas. 

 

Opção de vaga:  C 309 – Técnico em Enfermagem / Pediatria 

Metodologia: a prova prática consistirá no planejamento e na execução de Assistência de Enfermagem 

à criança simulada em laboratório, a partir do sorteio do procedimento. Os conteúdos programáticos 



foram divulgados no edital nº 293 de 10 de agosto de 2016, anexo IV. Os procedimentos elencados para 

o sorteio envolverão os conteúdos de: 1. Preparo e administração de medicamento por via subcutânea; 

2. Preparo e administração de medicamento por via intramuscular; 3. Uso de equipamento de proteção 

individual (EPI) e; 4. Aferição de sinais vitais. A duração máxima prevista da prova é de 30 minutos. 

 

Materiais e instrumentos: a prova será aplicada em laboratório de Enfermagem, possibilitando a 

simulação de assistência de Enfermagem em manequins, utilizando materiais de consumo e 

permanentes de uma unidade hospitalar que estarão disponíveis ao candidato. 

 

Traje obrigatório de responsabilidade do candidato: calça comprida, jaleco branco fechado, sapatos 

fechados (sem adornos) e cabelo preso. Deverá portar caneta esferográfica azul, lápis, borracha e relógio 

com ponteiro de segundos. 

 

Critérios de avaliação: o candidato deverá compreender e executar o preparo do material, da unidade e 

do paciente; realizar o procedimento; e finalizá-lo no tempo previsto. 

 

Opção de vaga: C  310 – Técnico em Laboratório / Biotério 

Metodologia: o candidato ao entrar na sala será exposto a situações de rotina de um biotério e terá que 

demonstrar conhecimentos e habilidades nas tarefas e procedimentos. Situações e problemas serão 

criados para avaliar decisões e encaminhamentos dos candidatos em resolvê-las. A prova prática deve 

durar cerca de 10 minutos para cada candidato. 

 

Materiais e instrumentos a serem utilizados: deverá portar caneta esferográfica azul, lápis e borracha. 

 

Critérios de avaliação: todas as salas terão as mesmas situações criadas e as mesmas perguntas serão 

feitas para todos os candidatos. 

 

Opção de vaga: C 311 - Técnico em Laboratório / Operação de Aúdio 

Metodologia: o candidato terá 30 minutos para realizar um roteiro com quatro tarefas práticas, no qual 

serão cobrados os seguintes temas: Prática de cabeamento de equipamentos básicos de áudio. Caixa de 

som, mesa de som, microfones, equipamentos com sinal LINE, equipamentos com sinal MIC; Prática 

em manipulação de mesas de som; Domínio sobre ajuste, nivelamento e balanceamento do áudio em 

um canal da mesa de som; Edição de áudio em software; Identificação de microfones segundo as suas 

características; Domínio em manipulação de arquivos em computador pessoal. 

 

Materiais e instrumentos a serem utilizados: na prova serão disponibilizados pela organização do 

concurso uma mesa de som Behringer Xenyx X2442USB; o Software Audacity e Soundfourg 11 e um 

computador com sistema operacional Windows 7. 

 

Critérios de avaliação: o candidato será avaliado na prática e no domínio da manipulação do 

equipamento. 

 

ROBERTO LEHER 

REITOR 


