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CADERNO DE ATIVIDADES

1. Este Caderno de 

2. Assine neste Caderno de 

CNH etc.). 

3. Depois de autorizada a abertura do 

caso contrário comunique imediatamente ao Fiscal ou Avaliador.

4. No interior deste caderno, 

5. A prova valerá de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, com duração máxima de 

com tranquilidade, mas

definitivas quando exigidas.

6. A correção da prova será efetuada considerando o conteúdo dos espaços reservados para

resposta e/ou os critérios listados abaixo.

7. As atividades, quando necessário, deverão ser respondidas utilizando

tinta na cor azul ou preta. O uso de lápis será permitido apenas no rascunho.

8. O conteúdo do rascunho não será 

9. Caso a comissão julgue uma atividade como sendo nula, seus pontos serão atribuídos a todos os 

candidatos. 

10. Não será permitida qualquer espécie de consulta, principalmente entre candidatos.

11. Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal de Sala ou Aplicador este 

Lista de Presença

Critérios de avaliação:

IINN

Cargo (Nível Médio/Técnico
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de identificação (RG, CNH etc.): Assinatura do(a) candidato(a): 

CADERNO DE ATIVIDADES 

Caderno de Atividades somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal.

neste Caderno de Atividades e coloque o número do seu documento de identificação (RG, 

is de autorizada a abertura do Caderno de Atividades, verifique se contém 

caso contrário comunique imediatamente ao Fiscal ou Avaliador. 

No interior deste caderno, rubrique todas as páginas no local indicado

A prova valerá de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, com duração máxima de 

tranquilidade, mas controle seu tempo. Esse tempo inclui a 

definitivas quando exigidas. Exemplo: cálculos com resposta, relatórios

A correção da prova será efetuada considerando o conteúdo dos espaços reservados para

os critérios listados abaixo. 

As atividades, quando necessário, deverão ser respondidas utilizando

tinta na cor azul ou preta. O uso de lápis será permitido apenas no rascunho.

O conteúdo do rascunho não será computado como nota para efeito de avaliação.

Caso a comissão julgue uma atividade como sendo nula, seus pontos serão atribuídos a todos os 

Não será permitida qualquer espécie de consulta, principalmente entre candidatos.

Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal de Sala ou Aplicador este Caderno de Atividades

Lista de Presença. 

Critérios de avaliação: A Prova Prática será avaliada considerando-se o conhecimento teórico

no que refere a habilidade em aplicar o conhecimento teórico na realização e 

resolução de problemas envolvendo atividades práticas do cargo.

INSTRUÇÕES GERAIS 

NNSSTTRRUUMMEENNTTAADDOORR  CCIIRRÚÚ

Médio/Técnico ): 

PROVA PRÁTICA
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Você confia no resultado! 

somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal. 

o número do seu documento de identificação (RG, 

, verifique se contém 1 (uma) atividade, 

todas as páginas no local indicado. 

A prova valerá de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, com duração máxima de 30 (trinta) minutos. Faça-a 

inclui a transcrição das respostas 

, relatórios, parecer etc. 

A correção da prova será efetuada considerando o conteúdo dos espaços reservados para cada 

As atividades, quando necessário, deverão ser respondidas utilizando-se canta esferográfica com 

tinta na cor azul ou preta. O uso de lápis será permitido apenas no rascunho. 

computado como nota para efeito de avaliação. 

Caso a comissão julgue uma atividade como sendo nula, seus pontos serão atribuídos a todos os 

Não será permitida qualquer espécie de consulta, principalmente entre candidatos. 

Caderno de Atividades e assine a 

se o conhecimento teórico-prático, 

o conhecimento teórico na realização e 

resolução de problemas envolvendo atividades práticas do cargo. 

Boa Prova! 

ÚÚRRGGIICCOO  

PROVA PRÁTICA 

Polegar direito 



 

Nível Médio – Instrumentador Cirúrgico 

Concurso UFAL / HUPAA - 2012 

 

Prova prática com objetivo de avaliar a aptidão do candidato para o desempenho 

Instrumentador Cirúrgico.  

Esta avaliação vale de 0 a 100 pontos.

 

Atividade 1: (máximo de 100 pontos) 

 

O candidato deverá realizar todos os procedimentos inerentes ao cargo (instrumentador cirúrgico) para uma cirurgia de 
colecistectomia . 

Tudo deverá transcorrer como em uma cirurgia real, em sala cirúrgica, com equipamentos e materiais reais.

O candidato será avaliado a partir da chegada até a saída da sala cirúrgica.

Tempo para realização de todo o procedimento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prova Prática  

 
Você confia no resultado! 

Instruções: 

Prova prática com objetivo de avaliar a aptidão do candidato para o desempenho de tarefas inerentes ao cargo de 

Esta avaliação vale de 0 a 100 pontos. 

O candidato deverá realizar todos os procedimentos inerentes ao cargo (instrumentador cirúrgico) para uma cirurgia de 

Tudo deverá transcorrer como em uma cirurgia real, em sala cirúrgica, com equipamentos e materiais reais.

á avaliado a partir da chegada até a saída da sala cirúrgica. 

Tempo para realização de todo o procedimento: 30 minutos . 
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3 
Rubrique aqui 

de tarefas inerentes ao cargo de 

O candidato deverá realizar todos os procedimentos inerentes ao cargo (instrumentador cirúrgico) para uma cirurgia de 

Tudo deverá transcorrer como em uma cirurgia real, em sala cirúrgica, com equipamentos e materiais reais. 
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