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O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás divulga as respostas esperadas
oficiais da prova Teórico-Prática com abordagem discursiva do cargo de  TÉCNICO EM
ENFERMAGEM. Essas respostas foram utilizadas como referência no processo de corre-
ção. Foram também consideradas corretas outras respostas que se encaixaram no con-
junto de ideias que corresponderam às expectativas quanto à abrangência e à abordagem
do conhecimento no que se refere à competência e/ou habilidades na utilização de con-
ceitos e/ou técnicas específicas. Respostas parciais também foram aceitas, contudo, a
pontuação a elas atribuída consideraram os diferentes níveis de acerto,  quando for  o
caso.

RESPOSTAS ESPERADAS

____Questão 01__________________________________________________________

1) A ansiedade e a preocupação em relação ao seu estado de saúde devem ser melhor
investigada uma vez que estas condições podem levar A.F.S a desenvolver quadros mais
graves de transtorno mental; 2) O fato de apresentar pouco contato visual pode ser um in-
dicativo de baixa autoestima, depressão e dificuldade em elaborar solução para os proble-
mas ou até mesmo desesperança; 3) Nas últimas duas semanas têm sido incapaz de
manter o nível habitual de atividades da vida diária. Mudanças que levam à incapacidade
de desenvolver atividades rotineiras podem ser um fator de risco para depressão uma vez
que limita a autonomia da pessoa; 4) O fato de está dependendo da esposa para locomo-
ver-se e tomar banho deve ser melhor investigado para que se possa elaborar com A.F.S
estratégias de enfrentamento dessa realidade; 5) Nos últimos dias têm se sentido mais
fraco, indisposto, inapetente e com náuseas persistentes. Estes indícios devem ser trazi-
dos para a equipe e melhor investigados para que se possa pensar em quadro de depres-
são associado à mudança de rotina e condição de dependência. Para além destas cinco,
o candidato pode acrescentar o uso de bebida alcoólica diariamente, que deve ser investi-
gado como um possível fator de risco para o alcoolismo embora o consumo seja baixo.
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____Questão 02_________________________________________________________

O banho é considerado uma etapa do preparo cirúrgico da pele. Os pacientes são orienta-
dos a realizarem o banho na noite da véspera da cirurgia, da cabeça aos pés, inclusive
cabelos. No período da manhã ou próximo ao horário de ser encaminhado para o centro
cirúrgico, outro banho deve ser tomado, com aplicação de um produto degermante, ou sa-
bonete neutro. Nas grandes cirurgias, assim como nas cirurgias com implantes de próte-
ses ou similares, a recomendação é um banho duas horas antes do procedimento cirúrgi-
co. O paciente é orientado no dia anterior sobre o horário da cirurgia; a tomar o banho
pela manhã, a não lavar o cabelo, para que não vá com os cabelos molhados para o cen-
tro cirúrgico; e a colocar a camisola do hospital. No caso descrito, o paciente deve ser au-
xiliado ou supervisionado durante o banho, pois apresenta mobilidade física prejudicada.

(20 pontos)

____Questão 03__________________________________________________________

Pela dificuldade em deambular e pela manutenção prolongada ao leito, o Sr, A.F.S pode
ter como efeitos a ocorrência de úlcera por pressão,  descondicionamento físico global,
tornando-o suscetível a uma série de fatores de risco para a saúde, como aumento de
pressão arterial, alterações respiratórias, aumento do peso corporal e diminuição da flexi-
bilidade. Redução na capacidade funcional de todos os sistemas e síndrome do desuso.
Pode apresentar ansiedade, apatia, depressão, labilidade emocional, isolamento social,
entre outros.

(20 pontos)


