
Concurso Rede Sarah: 10 dicas 
sobre como organizar os 

estudos para os cargos de 
enfermagem 

 

Neste artigo o Enfconcursos vai te ajudar na busca pela aprovação em concursos públicos 
com foco na área de enfermagem para a Rede Sarah. 

A Rede Sarah é uma rede hospitalar com sede em Brasília e composta por diversas 
unidades espalhadas pelo país. Além de Brasília existem unidades nas seguintes cidades: 
Belém, Belo Horizonte, Fortaleza, Macapá, Rio de Janeiro, São Luís e Salvador. 

Com estrutura de ponta e reconhecida internacionalmente a Rede Sarah é referência em 
reabilitação. 

Sem dúvidas um ótimo local para se trabalhar e o sonho de muitos concurseiros, por todas 
as qualidades acima destacadas e também pelo excelente salário oferecido pela 
instituição. Superior a R$ 5 mil reais para técnicos em enfermagem e mais de R$ 12.000 
reais para enfermeiros. 

Agora que você já conhece um pouco sobre a Rede Sarah, vamos as dicas para que você 
esteja preparado e não perca a oportunidade para assumir uma das oportunidades nessa 
excelente instituição! 

 

DICA 1: Monte um Cronograma de Estudos 

 

 



Os concursos da Rede Sarah possuem por histórico provas com 50 questões divididas da 
seguinte forma: 

Técnico em Enfermagem: 

Conhecimentos Específicos - 40 questões 

Língua Portuguesa – 10 questões 

Enfermeiro: 

Conhecimentos Específicos - 40 questões 

Língua Inglesa – 10 questões 

Para enfermeiro cobra-se ainda 2 questões discursivas sobre conhecimentos da área. 

 

Com base nestas informações vamos aprender um pouco sobre como elaborar um 
cronograma. É muito importante está atento aos assuntos cobrados nos editais e nas 
últimas provas. 

Análise os editais anteriores e veja os assuntos cobrados, separe as suas horas 
disponíveis para se preparar e então monte um cronograma de acordo com a importância 
de cada assunto abordado. A sugestão é criar em uma planilha em ou até mesmo em uma 
folha.  

Em uma coluna coloque os assuntos cobrados e na primeira linha os dias da semana. 
Marque com um X as disciplinas que precisam ser abordadas. Veja o exemplo abaixo: 

Disciplinas Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Português 

X    X   
Ética 

     X  
Fundamentos 
da 
Enfermagem  X X X   X 

 

Para te ajudar em sua preparação aqui no EnfConcursos você encontra cursos completos 
e atualizados para que você tenha sucesso no caminho rumo a aprovação! 

Os cursos comtemplam materiais em PDF, vídeo aulas, questões comentadas, aulas em 
áudio e também ao vivo! 

E o melhor! Você possui 1 ano de acesso ilimitado e 7 dias de teste grátis! Só quem confia 
em seu material e é referência pode fazer isso. 



Não perca tempo! Conheça abaixo nossos materiais: 

https://www.enfconcursos.com/cursos 

 

DICA 2: Organize Seu Tempo! 

 

 

Um dos segredos na preparação para concursos é aproveitar da melhor forma possível o 
tempo. Dentre as milhares de tarefas de nosso cotidiano, é preciso encontrar tempo para 
se dedicar ao máximo nos estudos e em sua preparação. 

Comece a estudar o quanto antes, não espere o edital sair. Verifique editais anteriores 
para entender os assuntos cobrados pela banca e então planeje seu tempo e comece 
pelos assuntos comuns em todas as provas de enfermagem como português e 
fundamentos de enfermagem. Assim você sai na frente da concorrência. 

Ah, não esqueça de ter um bom plano de estudos e materiais que façam a diferença como 
os disponíveis aqui no EnfConcursos. 

 

 

 

https://www.enfconcursos.com/cursos


DICA 3:  Leia o Edital 

 

Isso mesmo! Eu sei que assusta aquele edital gigante! Mas, fique tranquilo! É só 
acompanhar o EnfConcursos, sempre que sai um edital publicamos as principais 
informações de forma simples para que você ganhe tempo. 

É no edital que você encontrará informações importantes e todos os detalhes da prova. 
Sugerimos uma atenção especial aos itens que serão cobrados pela organizadora, assim 
você não deixa de estudar nenhum tópico! 

 

DICA 4: Escolha o Material Adequado 

 

Encontrar o material adequado é algo muito importante! É no material que você encontra 
todas as informações que serão cobradas pela banca examinadora. Informações estas 
que te levarão até a aprovação! 



Aqui no EnfConcursos, disponibilizamos alguns cursos e materiais preparados com muito 
carinho por nossos professores para te ajudar a chegar ao seu objetivo! 

Nossos cursos possuem apostilas, exercícios, aulas em vídeo e também em áudio. Todos 
estes recursos para que você esteja preparado para enfrentar com tranquilidade os 
assuntos cobrados pela banca.  

Aproveite ao máximo os materiais! Se for uma apostila a dica é marcar os pontos mais 
importantes para ler até fixar os conteúdos. No caso das videoaulas e áudios você pode 
repetir quantas vezes precisar e por final lembre-se de praticar com muitos exercícios 
comentados e revisar! 

 

DICA 5:  Escolha do Local para Estudo 

 

Para que nada retire sua atenção e você consiga absorver o máximo de informações no 
menor tempo possível, escolha um lugar tranquilo para estudar!  

Evite locais barulhentos e tudo que possa retirar sua atenção, como TV ligada, notificações 
do celular e outros itens que podem gerar distração e tirar a sua atenção nos estudos. 

Procure se manter concentrado para garantir a melhor qualidade de seu aprendizado. Se 
ficar cansado, faça uma pausa de alguns minutos, relaxe e continue, mas sempre com 
foco a atenção. 

Lembre-se que todo o esforço nesta etapa será muito bem recompensado com sua 
aprovação no concurso e nomeação para trabalhar em uma instituição que é referência 
internacional como a Rede Sarah. 

 



DICA 6: Estude a Organizadora do Concurso 

 

Tenha informações sobre a organizadora do concurso. Busque provas anteriores da Rede 
Sarah para o mesmo cargo que você está se preparando e observe como ela costuma 
cobrar suas questões e o nível de rigor adotado  

 

DICA 7: Resolva Muitos Exercícios 

 

 



Sabemos que a aprovação em concursos públicos é uma tarefa árdua. Para que 
estejamos completamente preparados para o momento da prova um dos pontos mais 
importantes é a resolução de baterias de exercícios com foco na banca organizadora e 
cargo em questão. 

Então faça isso! Resolva muitas questões sobre as disciplinas cobradas no concurso e 
preferencialmente da mesma organizadora. Se possível simule uma situação de prova e 
tente resolver uma prova anterior no mesmo tempo que será disponibilizado no dia da 
prova e sem consultar qualquer material. Este é inclusive um excelente termômetro para 
medir o seu desempenho e verificar os pontos que precisam ser melhorados para garantir 
uma excelente prova e alcançar a aprovação! 

Para te ajudar nesta tarefa, aproveite um de nossos cursos para área de enfermagem que 
possuem centenas de exercícios comentados e com certeza serão muito importantes para 
alcançar sua melhor preparação! 

Enfermagem: https://www.enfconcursos.com/cursos/curso-de-enfermagem-para-
concursos/ 

Técnico de Enfermagem: https://www.enfconcursos.com/cursos/curso-completo-de-
tecnico-de-enfermagem-para-concursos/ 

 

DICA 8: Não Esqueça da Revisão 

 

Um passo muito importante é o da revisão. Muitos deixam este passo de lado e acabam 
não alcançando a aprovação nos concursos públicos. Mas, você não estará entre eles! 

Sempre revise o que já foi estudado, assim você diminuirá as chances de esquecer de 
algo, afinal, são muitos itens para estudar e acaba que ao não revisa quando chega no 
final, não lembra das coisas que estudou no início da preparação. 

https://www.enfconcursos.com/cursos/curso-de-enfermagem-para-concursos/
https://www.enfconcursos.com/cursos/curso-de-enfermagem-para-concursos/
https://www.enfconcursos.com/cursos/curso-completo-de-tecnico-de-enfermagem-para-concursos/
https://www.enfconcursos.com/cursos/curso-completo-de-tecnico-de-enfermagem-para-concursos/


Nos materiais do EnfConcursos você terá aulas ao vivo de revisão com os melhores 
professores e dicas supervaliosas que fazem a diferença na hora da prova! 

 

DICA 9:  O Dia da Prova 

 

A prova! Chegou o momento tão esperado. Você se dedicou e estudou e agora chegou o 
momento de mostrar quem é que sabe e garantir sua aprovação! Se você se preparou 
com o EnfConcursos chegará tranquilo ao local de provas e com a certeza de que estará a 
apenas um passo de ser aprovado e fazer parte do quadro de funcionários da Rede Sarah! 

 
A dica é manter a calma (sei que é praticamente impossível, mas é preciso). A calma fará 
toda a diferença nesta hora! 

 
No dia anterior, deixe tudo preparado, documento de identificação oficial com foto, cartão 
de confirmação, roteiro para chegar ao local de prova planejado e não menos importante: 
Caneta, não esqueça a caneta. 

 
Com tudo preparado, procure se alimentar bem e dormir cedo na noite anterior. Assim 
você garante que estará com as baterias completamente carregadas para enfrentar a 
maratona de questões de sua prova. 

 

 

 

 

 



Dica 10: Nunca Desista! 

 

A dica final é não desistir. Não desista dos seus sonhos se você deseja ter um ótimo 
emprego e garantir qualidade de vida para você e sua família. Precisa se preparar e o 
caminho não é difícil, mas estamos aqui justamente para facilitar e viabilizar a realização 
deste sonho! 

Não perca a oportunidade! Venha estudar com o EnfConcursos e se preparar para o tão 
aguardado concurso da Rede Sarah Aguardamos você aqui. 


