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O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás divulga as respostas esperadas 
preliminares da prova Teórico-Prática com abordagem discursiva do cargo de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM. Essas respostas serão utilizadas como referência no processo de 
correção. Serão também consideradas corretas outras respostas que se encaixarem no 
conjunto de ideias que correspondem às expectativas quanto à abrangência e à 
abordagem do conhecimento no que se refere à competência e/ou habilidades na utili-
zação de conceitos e/ou técnicas específicas. Respostas parciais também serão aceitas, 
contudo, a pontuação a elas atribuída considerará os diferentes níveis de acerto, quando 
for o caso.

RESPOSTAS ESPERADAS

____Questão 01__________________________________________________________

Estabelecer uma relação de confiança, favorecendo o desenvolvimento de vínculo entre o
auxiliar de enfermagem, F.S.M e esposa. Proporcionar momentos de acolhimento atraves
de uma escuta atenta e qualificada quanto as possíveis dúvidas, medos e fantasias relaci-
onadas ao estado de saúde e suas consequências na vida de A.S.F e sua esposa. Mos-
trar-se disponível para pensar, junto com A.S.F e esposa possíveis estratégias de enfren-
tamento e solução dos problemas. Compartilhar junto ao enfermeiro, técnico de enferma-
gem e equipe responsável por A.S.F os fatos trazidos por A.S.F e esposa a fim de que
possam elaborar um Projeto Terapêutico Singular capaz de diminuir o sofrimento apresen-
tado.

(20 pontos)

____Questão 02_________________________________________________________

Faltam a medida da temperatura corporal, frequência cardíaca ou pulso e frequência res-
piratória.  Valores  normais:  Temperatura:  até  37,5  ºC;  frequência  respiratória:  até  20
mov/min e pulso: até 100 bat/min.

(20 pontos)

____Questão 03__________________________________________________________

O candidato deverá elaborar as questões pensando especialmente na frequência, quanti-
dade e qualidade da alimentação que esse paciente tem ingerido. 

Alguns exemplos:

Quantas vezes por dia o senhor se alimenta?

Qual a quantidade de alimentos o senhor ingere em cada refeição?

Que tipo de alimento o senhor tem costume de ingerir nas refeições diárias?
(10 pontos)


