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PROVA DISCURSIVA

• Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida,

transcreva o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não serão

avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos.

• Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.

• Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha

qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado. Caso queira assinar seu texto, utilize apenas o nome

Analista Judiciário. Ao texto que contenha outra forma de identificação será atribuída nota zero, correspondente à identificação

do candidato em local indevido.

• Nesta prova, ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 40,00 pontos, dos quais até 2,00 pontos serão atribuídos ao quesito

apresentação (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto

estruturado).

Um paciente de sessenta e dois anos de idade apresentou-se em consulta com o enfermeiro de
uma unidade básica de saúde relatando perda de peso, tosse persistente, dispneia e falta de apetite;
negou vômitos ou diarreia. O paciente, que não é tabagista, disse também que havia três meses
apresentava tosse produtiva, com escarro amarelado e raias de sangue. Além disso, desde que surgiram
os primeiros sintomas sentia-se cansado, com energia insuficiente e letárgico; não sentia dor. Após os
exames físicos, constatou-se temperatura axilar de 38 ºC, 16 irpm, 95 bpm, pressão arterial
de 125 mmHg × 85 mmHg; o peso registrado foi de 56 kg e a altura de 1,75 m. O exame físico do
aparelho respiratório revelou estertores esparsos nos campos médios e sibilos expiratórios à direita. O
ritmo cardíaco estava regular, sem sopros, e as mucosas apresentavam-se pálidas. Havia suspeita de
tuberculose pulmonar.

Considerando o caso clínico apresentado, redija, com base na taxonomia dos diagnósticos de enfermagem da NANDA-I, um texto

dissertativo acerca do planejamento da assistência a ser destinada ao paciente em questão. Ao elaborar seu texto, faça o que se pede

a seguir.

< Apresente quatro rótulos dos diagnósticos de enfermagem reais da NANDA-I descritos no caso em tela. [valor: 15,00 pontos]

< Cite duas evidências clínicas de cada um dos rótulos apontados. [valor: 8,00 pontos]

< Cite duas ações/intervenções de enfermagem que devem ser adotadas para cada um dos diagnósticos

apresentados. [valor: 15,00 pontos]
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