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 Além deste caderno contendo  uma questão 
discursiva e o tema da redação, você receberá do 
fiscal de prova um caderno de textos destinado à 
resposta definitiva da questão discursiva e ao 
texto final da redação. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Verifique se seu caderno está completo, sem repetição 
de questões ou falhas. Caso contrário, notifique 
imediatamente o fiscal da sala, para que sejam 
tomadas as devidas providências; 

 Confira seus dados pessoais, especialmente nome, 
número de inscrição e documento de identidade e leia 
atentamente as instruções para preencher a folha de 
textos definitivos; 

 Use somente caneta esferográfica, fabricada em 
material transparente, com tinta preta ou azul; 

 Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) 
reservado(s); 

 Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de provas. 
Caso tenha recebido caderno de cargo ou cor ou tipo 
diferente do impresso em sua folha de textos 
definitivos, o fiscal deve ser obrigatoriamente 
informado para o devido registro na ata da sala; 

 Reserve tempo suficiente para o preenchimento da 
sua folha de respostas. O preenchimento é de sua 
responsabilidade e não será permitida a troca da folha 
de textos definitivos em caso de erro; 

 Para fins de avaliação, serão levadas em consideração 
apenas as marcações realizadas na folha de respostas 
e no caderno de textos definitivos; 

 A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos 
na lista de presença da sala; 

 Os candidatos serão submetidos ao sistema de 
detecção de metais quando do ingresso e da saída de 
sanitários durante a realização das provas; 

 Boa sorte! 

 

 

 

 Você dispõe de 2 horas para a realização da 
prova, já incluído o tempo para a marcação da 
folha de textos definitivos; 

 1 (uma) hora após o início da prova é possível 
retirar-se da sala, sem levar o caderno de prova; 

 A partir dos 15 minutos anteriores ao término da 
prova é possível retirar-se da sala levando o 
caderno de provas. 

 

 Qualquer tipo de comunicação entre os 
candidatos durante a aplicação da prova; 

 Anotar informações relativas às respostas em 
qualquer outro meio que não seja o caderno de 
prova; 

 Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de 
sala; 

 Usar o sanitário ao término da prova, após deixar 
a sala. 

SUA PROVA 

TEMPO 

NÃO SERÁ PERMITIDO 

INFORMAÇÕES GERAIS 
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Questão Discursiva 

Em 2009, o Conselho Federal de Enfermagem publicou a Resolução 358, que “dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem 
(SAE) e a implementação do Processo de Enfermagem”, a ser realizado “em todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o 
cuidado profissional de Enfermagem”.  

Nesse sentido, ao admitir o Sr. A.M.G., de 80 anos, aferiu-se temperatura axilar de 38,5oC e identificou-se que a integridade da pele estava 
prejudicada, pois havia uma úlcera por pressão em região sacral, cujo curativo estava bastante úmido e amarelado. A médica plantonista 
prescreveu então um antitérmico e o enfermeiro plantonista abriu o curativo e realizou limpeza da ferida com solução fisiológica a 0,9%. 
Ainda que houvesse outras providências, o enfermeiro não se precipitou, foi ágil e cauteloso na aplicação de uma cobertura de acordo com 
o tecido identificado, a condição do exsudato e da pele ao redor da ferida, para atenção imediata do paciente. Acomodou o Sr. A.M.G. em 
um leito com grade e, ao tempo em que fazia o curativo, solicitou ao técnico de enfermagem o preparo do medicamento para 
administração conforme prescrição. A filha do Sr. A.M.G. estava muito tensa, mas forneceu claramente a informação de que seu pai tem 
dificuldades para se mobilizar no leito e também para se levantar, pois se desequilibra facilmente, além de demorar a dormir e ter o sono 
muito interrompido, ou seja, não dorme bem. Em razão dessas informações, o enfermeiro comunicou à filha do Sr. A.M.G. que seriam 
avaliados os riscos de desenvolvimento de outras úlceras, bem como seriam feitos cuidados para tratar a existente e reduzir a pressão em 
locais propensos ao aparecimento de feridas, evitando-se atritos e cisalhamento (explicou a ela o que isso significa).  

Dentre os cuidados já previstos incluem-se a alternância de decúbito quando no leito e alternância de repouso no leito e na poltrona. 
Aliado aos cuidados dos outros profissionais, o enfermeiro e sua equipe esperam obter bons resultados no tratamento do Sr. A.M.G. 
Quando o técnico de enfermagem entrou na enfermaria, o enfermeiro conferiu o medicamento, principalmente a dosagem, e acompanhou 
a administração do medicamento pelo técnico de enfermagem para assegurar-se de que o procedimento seria feito corretamente. Para 
completar, foram aplicadas compressas frias nas regiões das têmporas e axilas, e uma hora depois a temperatura do Sr. A.M.G. já estava 
nos níveis considerados normais. Após o atendimento, as explicações do enfermeiro e a baixa da temperatura, a filha apresentou-se mais 
tranquila e confiante no tratamento. 

Em relação ao caso, responda ao que se pede a seguir. 

A) Com base na Resolução 358/2009, nomeie, na sequência em que devem ser realizadas, as etapas do processo de enfermagem; 
extraia da situação descrita sobre o atendimento do Sr. A.M.G., um exemplo para cada etapa do processo de enfermagem. 

B) Com base na Resolução 358/2009, defina a segunda etapa do processo de enfermagem. 

C) Considerando-se os princípios éticos e a segurança no atendimento, a assistência desse paciente foi realizada para se evitar danos. De 
acordo com os conceitos de imperícia, negligência e imprudência, indique o que melhor se enquadra para cada ação listada a seguir, 
sem repetir os conceitos: 

i) indique o que a colocação do paciente em leito com grade evitou que ocorresse;  

ii) indique o que a supervisão do técnico de enfermagem para assegurar a realização correta do procedimento técnico de 
administração do medicamento evitou que ocorresse; 

iii) indique o que a atuação ágil, cautelosa e sem precipitação na realização do curativo, na admissão do paciente, evitou que 
ocorresse. 
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Redação 

Os impactos da guerra entre Rússia e Ucrânia, que respondem por 30% das exportações mundiais de trigo, começam a chegar às 
prateleiras dos supermercados. Os preços ao consumidor da farinha de trigo, do macarrão, dos biscoitos e até do óleo de soja tiveram forte 
alta no início do mês, superando de longe reajustes de fevereiro. 

Entre 1º e 12 de março, nos supermercados, a farinha de trigo ficou, em média, 4,46% mais cara, o preço do macarrão com ovos subiu 
4,24%, o de biscoitos, 2,62% e o do óleo de soja, 5,79%, em comparação com igual período de fevereiro, aponta um levantamento feito, a 
pedido do Estadão, pela startup Varejo 360. Especializada em pesquisa de mercado, a empresa coletou os preços desses itens nos tíquetes 
de compra de 150 mil clientes de supermercados no Estado de São Paulo. 

O levantamento mostra que, de 1º a 12 fevereiro, antes da guerra, que começou no dia 24, os preços desses itens tiveram aumentos bem 
mais moderados ante igual período de janeiro. A farinha de trigo, por exemplo, tinha subido 0,24%, os biscoitos, 1,64%, e o óleo de soja, 
1,46%. E o macarrão até ficou 0,97% mais barato. 

“Muito provavelmente os aumentos mais acentuados em março devem ser reflexo da disparada do trigo por causa da guerra”, afirma 
Fernando Faro, sócio da consultoria e responsável pelo levantamento. Nos últimos 30 dias, até a última quinta-feira, o preço da tonelada 
de trigo subiu quase 20% no Rio Grande do Sul e beirou R$ 2 mil, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). 

Faro observa que a maior parte dos reajustes de preços feitos pelos varejistas se concentrou no sábado, 12 de março. E sábado geralmente 
é o dia da semana no qual os supermercados costumam ser mais agressivos nas promoções. Isso pode indicar, segundo ele, que a pressão 
de custos das matérias-primas pesa mais neste momento do que a estratégia para alavancar as vendas. (Jornal de Brasília, em 21/03/2022) 

As guerras sempre trazem problemas para a vida cotidiana dos cidadãos de todo o mundo. O texto acima se refere a uma parte desses 
problemas. Que outras dificuldades podem advir do conflito entre Rússia e Ucrânia? O que pode fazer o país para minorá-las? 
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