
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

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADOESTE CADERNO
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES
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Prova Teórico-Prática com abordagem discursiva 

CARGO: ENFERMEIRO

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

A.F.S. masculino, branco, 58 anos, casado, caminhoneiro. Natural de Goiatuba – GO, atualmente

reside na cidade de Goiânia. Procurou a unidade de saúde acompanhado da esposa. O caminho-

neiro refere ansiedade e preocupação em relação ao seu estado de saúde, que é compartilhado

pela esposa. Durante a anamnese apresentou pouco contato visual. Refere que era o principal

provedor financeiro da família e no momento está desempregado devido ao cansaço, fadiga, do-

res, ansiedade e demonstra dificuldade de deambular. Orientado auto e alopsiquicamente. Diag-

nosticado 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 esteroi-

des (AINES) para dores musculares. Há 8 meses foi submetido à fixação interna com parafusos

metálicos em MIE (membro inferior esquerdo), devido a acidente automobilístico na estrada. Re-

fere que nas últimas duas semanas têm sido incapaz de manter o nível habitual de atividades da

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

está dependendo da esposa para locomover-se e tomar banho. Nutrição: Peso: 95Kg; altura:

1,55 m2; CB: 38 cm; CC:105 cm; CQ: 90 cm. Nos últimos dias têm se sentido mais fraco, indis-

posto, 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 cer-

veja ao dia), nega tabagismo. Ao exame físico apresenta: mucosa ocular hipocorada (++/4); ede-

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

____Questão 01__________________________________________________________________

Considerando que o paciente será reencaminhado ao centro cirúrgico para ser reoperado, elabore

as orientações de enfermagem para o preparo físico pré-operatório nessa situação.

(20 pontos)
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____Questão 02__________________________________________________________________

Tendo em vista que A.S.F apresenta sinais de depressão, elabore um Projeto Terapêutico Singular,

levando em conta sua história e o seu contexto de vida.

(20 pontos)

____Questão 03__________________________________________________________________

O Diagnóstico de Enfermagem:“Mobilidade física prejudicada relacionada a prejuízos neuromuscula-

res e musculoesqueléticos caracterizada por instabilidade postural, amplitude limitada de movimen-

tos e mudanças na marcha”,  é bastante frequente na população em geral, principalmente entre os

idosos. Considerando essa realidade, 

a) apresente as características definidoras deste Diagnóstico de Enfermagem presentes no caso

desse paciente.

b) descreva como se avalia a amplitude de movimentos, nesse paciente. 

(20 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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