
1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições
gráficas que possam gerar dúvidas. Em seguida, verifique se ele contém questões discursivas.três

2. O caderno de respostas será distribuído no início da prova. Ele é personalizado e não será substituído
em caso de erro durante o seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos
corretamente; se for constatado algum erro, notifique ao aplicador de prova.

3. As folhas de respostas não poderão ser assinadas, rubricadas nem conter, em outro local que não o
apropriado, marcas ou sinais, pois serão despersonalizadas antes da correção. Qualquer símbolo,
sinal, desenho, recado, orações ou mensagens, inclusive religiosas, nome, apelido, pseudônimo ou
rubrica, serão considerados elementos de identificação do candidato. Apresentando qualquer destes
elementos, a prova será desconsiderada, não corrigida e atribuir-se-lhe-á pontuação zero.

4. Questões respondidas em local inadequado, ou seja, fora do espaço destinado a cada questão,
mesmo que identificada a troca, e respostas a lápis, NÃO serão corrigidas e terão pontuação zero.

5. Esta prova tem a duração de , incluindo o tempo destinado à coleta de impressão digital,quatro horas
às instruções e à transcrição para o caderno de respostas. Você só poderá retirar-se definitivamente da
sala e do prédio após decorridas , e somente será permitido levar o caderno deduas horas de prova
prova a partir das , desde que permaneça na sala até esse horário.16 horas e 30 minutos

6. Os três últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos no recinto, após a
entrega do material, tendo seus nomes registrados em Relatório de Sala e nele posicionadas suas
respectivas assinaturas.

7. .AO TERMINAR, DEVOLVAO CADERNO DE RESPOSTAS AOAPLICADOR DE PROVA
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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

14/06/2015

AUXILIAR DE

ENFERMAGEM

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PRÓ-REITORIA DE  DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E RECURSOS HUMANOS

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DO QUADRO DE
PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO DA UFG - 2015



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E DE RECURSOS HUMANOS

CENTRO DE SELEÇÃO

Prova Teórico-Prática com abordagem discursiva 

CARGO: AUXILIAR EM ENFERMAGEM

Leia o caso a seguir para responder às questões de 01 a 03.

F.S.M, do sexo masculino, branco, 52 anos, casado, caminhoneiro, natural de Uruaçu – GO, atu-

almente residente na cidade de Goiânia, procurou a unidade de saúde acompanhado da esposa.

O caminhoneiro refere ansiedade e preocupação em relação ao seu estado de saúde, o que é

compartilhado pela esposa. Durante a anamnese, apresentou pouco contato visual. Conta que

era o principal provedor financeiro da família e no momento está desempregado devido ao can-

saço, fadiga, dores, ansiedade e demonstra dificuldade de deambular. Orientado auto e alopsi -

quicamente. Diagnosticado com Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) há aproximadamente 10

anos e desde então toma anti-hipertensivos diariamente e também faz uso frequente de anti-

inflamatórios não esteroides para dores musculares. Há oito meses foi submetido à fixação inter -

na com parafusos metálicos em MIE, devido a acidente automobilístico na estrada. Refere que

nas últimas duas semanas têm sido incapaz de manter o nível habitual de atividades da vida diá-

ria em função da dispneia (+++/4) e dor no MIE, além de calafrios noturnos. Informa que está de-

pendendo da esposa para locomover-se e tomar banho. Nutrição: Peso: 95 kg; altura: 1,55 m²;

CB: 38 cm; CC:105 cm; CQ: 90 cm. Nos últimos dias, tem se sentido mais fraco, indisposto, com

insônia, inapetente e com náuseas persistentes. Faz uso de prótese dentária há mais de 20

anos. Refere volume urinário reduzido (aproximadamente 400ml/dia). Relata ser etilista social

(uma cerveja ao dia), nega tabagismo. Ao exame físico apresenta: mucosa ocular hipocorada (+

+/4); edema de MMII (++/4); PA: 170x100 mmHg. MIE edemaciado, hiperemiado, com calor lo-

cal. 

____Questão 01__________________________________________________________________

Considere que F.S.M refere ansiedade e preocupação em relação ao seu estado de saúde, o que é 

compartilhado pela esposa, e que o enfermeiro elaborou o diagnóstico de enfermagem,“Ansiedade 

relacionada ao estado de saúde, função de papel e situação econômica caracterizada por pouco 

contato visual, preocupação, insônia e náuseas”. Levando em conta esse quadro, descreva os pos-

síveis cuidados de enfermagem, que poderiam diminuir a ansiedade e a preocupação de ambos.

(20 pontos)
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____Questão 02__________________________________________________________________

Os Sinais Vitais (SSVV) são fundamentais para o cuidado. Identifique quais SSVV estão faltando na

avaliação deste paciente, indicando os padrões de normalidade.

(20 pontos)

____Questão 03__________________________________________________________________

Considerando os dados de peso, altura e pressão arterial apresentados na anamnese desse paci-

ente, elabore pelo menos três questionamentos a serem feitos ao paciente sobre os hábitos alimen-

tares.

(10 pontos)
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RASCUNHO
As folhas  para rascunho no caderno de provas serão de preenchimento facultativo e 

NÃO terão validade para a correção das provas.
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