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PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

GABARITO 

 

QUESTÃO  

01 (valor = 2,0 pontos) 

Sistematização da Assistência de Enfermagem  organiza o trabalho profissional quanto 
ao método, pessoal e instrumentos, tornando possível a operacionalização do processo 
de Enfermagem, já o  processo de Enfermagem é um instrumento metodológico que 
orienta o cuidado profissional de Enfermagem e a documentação da prática profissional. 
(1,0 ponto) 

O Processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, 
interdependentes e recorrentes: 

I – Coleta de dados de Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem) – processo 
deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas 
variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou 
coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde e 
doença. 

II – Diagnóstico de Enfermagem – processo de interpretação e agrupamento dos dados 
coletados na primeira etapa, que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos 
diagnósticos de enfermagem que representam, com mais exatidão, as respostas da 
pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e 
doença; e que constituem a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais 
se objetiva alcançar os resultados esperados. 

III – Planejamento de Enfermagem – determinação dos resultados que se espera 
alcançar; e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às 
respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo 
saúde e doença, identificadas na etapa de Diagnóstico de Enfermagem. 

IV – Implementação – realização das ações ou intervenções determinadas na etapa de 
Planejamento de Enfermagem. 

V – Avaliação de Enfermagem – processo deliberado, sistemático e contínuo de 
verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana em 
um dado momento do processo saúde doença, para determinar se as ações ou 
intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado; e de verificação da 
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necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do Processo de Enfermagem. (1,0 
ponto è 0,2 cada item). 

   

QUESTÃO 02 (valor = 2,0 pontos) 

 
a) A simulação fornece um ambiente que permite aos enfermeiros intensivistas a 

oportunidade de explorar e desenvolver o pensamento crítico em situações de piora 

clínica do paciente em um ambiente controlado e seguro, aumentando também o seu 

conhecimento e confiança. Nesse âmbito, a simulação mostra-se mais efetiva para o 

aprendizado do que o primeiro contato com a situação crítica real, pois permite o erro e 

a aplicação de feedback positivo e negativo, conferindo aos enfermeiros experiência, 

segurança e facilidade para a tomada de decisão em situações reais de assistência, além 

de melhorar desfechos em UTI. Assim, a simulação torna-se uma metodologia indicada 

para que se alcance o aumento da qualidade assistencial e segurança dos pacientes 

críticos, no sentido de melhor preparar o profissional para utilizar-se de suas habilidades 

no manejo de pacientes críticos. 

 

 

b) Sobre o desenvolvimento de competências técnicas, como o conhecimento, 

autoconfiança e aplicação da técnica em si, pode ser avaliado e aprimorado por meio da 

simulação clínica. Estudos foram realizados considerando-se a assistência de 

enfermeiros em ressuscitação em cirurgia cardíaca, aplicação de ferramenta para 

avaliação de delirium em UTI, conhecimento e aplicação de cuidados bucais, 

habilidades de sucção endotraqueal, higiene de mãos, prevenção de complicações 

associadas à intubação endotraqueal e ventilação mecânica, e avaliação do atendimento 

de equipe de resposta de emergência de vias aéreas. Observou-se a ferramenta de 

simulação como efetiva para o desenvolvimento de tais habilidades técnicas e melhora 

da autoconfiança do profissional, pois promove aos enfermeiros a aplicação da técnica 

em um ambiente seguro e mais próximo o possível do ambiente de trabalho real, 

possibilitando o feedback para aprimorar a habilidade a ser utilizada na assistência. 

Entretanto, mesmo sendo efetiva para o aprimoramento de competências técnicas, 

estudos identificaram a necessidade de repetição da atividade de simulação, visto que 
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quando realizada em dose única não se mostrou efetiva e, quando não sequencial, 

perdeu seus efeitos sobre a assistência após seis meses. 

 

QUESTÃO 03 (valor = 2,0 pontos) 

Eles auxiliam no domínio do processo de trabalho, estimulando o pensamento crítico e 

favorecendo melhor compreensão da assistência, assim como podem propiciar a 

prevenção de danos e erros futuros dessa prática;  promovem direcionamento ao 

cuidado, assim como fomentam melhorias no gerenciamento de boas práticas em saúde, 

uma vez que caracterizam o perfil do paciente e suas necessidades;  promovendo o 

planejamento do cuidado individualizado, de acordo com o paciente e suas devidas 

necessidades. 

 

QUESTÃO 04 (valor = 2,0 pontos) 

 

A teorização combinou, de forma interativa, as estratégias de indução, a partir de 

revisão da literatura, e dedução, por meio de grande teoria de enfermagem. Trata-se de 

estratégia comumente usada no desenvolvimento de teorias de médio alcance de 

enfermagem. Os procedimentos gerais de teorização foram os seguintes: revisão 

integrativa da literatura; análise do conceito de “reabilitação cardiovascular”, com 

desenvolvimento das etapas pela estratégia de Walker & Avant; síntese de afirmativas 

obtidas da revisão integrativa; dedução teórica de conceitos e das proposições gerais do 

Modelo de Adaptação de Roy; e modelagem para produção de modelo baseado em 

grande teoria. 

 

QUESTÃO 05 (valor = 2,0 pontos) 

Como desafios para a formação do enfermeiro em pós-graduações profissionais aponta-

se a dificuldade de liberação das atividades laborais, com necessidade de reposição da 

carga horária para participação das atividades acadêmicas e realização das pesquisas. E 

ainda, o distanciamento, em anos, da última formação acadêmica antes do ingresso no 

programa. De forma geral, as instituições públicas, privadas e filantrópicas de saúde não 
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reconhecem a importância da capacitação do enfermeiro em nível de mestrado para a 

qualificação do serviço, levando a ausência de incentivos e planos de cargos e salários 

por parte dessas instituições. 

Outro desafio refere-se à ausência de financiamento regular para o desenvolvimento das 

produções técnicas e publicações científicas, o que tem mobilizado os programas em 

busca de parcerias e recursos financeiros junto às instituições públicas, privadas e 

órgãos de fomento. 

O programa profissional possibilita a formação de enfermeiros com capacidade de 

desenvolver e consumir pesquisa, aplicar a prática baseada em evidências e sistematizar 

informações para a tomada de decisão, agregando valor às suas atividades profissionais 

fundamentadas nos referenciais teóricos da enfermagem. 

O programa profissional traz uma importante contribuição, que é a formação de 

pesquisadores que investigam objetos de estudo do cenário da prática, muitas vezes, 

identificam as necessidades junto da equipe, e realizam investigações científicas 

realmente direcionadas às demandas locais, regionais ou nacionais, transferindo 

conhecimento para as instituições que atuam. Dessa forma, constitui contribuição do 

programa profissional a realização de pesquisas direcionadas à resolução de problemas 

da prática, com a introdução de inovações tecnológicas e de novas formas de 

organização do trabalho, fundamentais para redesenhar as articulações entre as 

instituições, fortalecendo a integração ensino-serviço.  

A incorporação tecnológica e inovação na área da saúde e da enfermagem pode 

contribuir com a qualidade de vida, efetividade do cuidado, novas técnicas assistenciais, 

disponibilidades de equipamentos, resultando em impactos sobre a vida dos indivíduos 

e das coletividades. 
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