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01. A Enfermagem e as suas atividades auxiliares somente 
podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e 
inscritas no: 
(A) Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área 

onde ocorre o exercício. 
(B) Conselho Federal de Enfermagem com jurisdição na área 

onde ocorre o exercício. 
(C) Conselho Estadual de Enfermagem com jurisdição na área 

onde ocorre o exercício. 
(D) Conselho Municipal de Enfermagem com jurisdição na área 

onde ocorre o exercício. 
 

02. Assinale a alternativa CORRETA, conforme art. 12., da Lei no 
7.498, na qual o técnico de enfermagem exerce atividade de 
nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do 
trabalho de Enfermagem em grau auxiliar, e participação no 
planejamento da assistência de Enfermagem, cabendo-lhe 
especialmente:  
(A) participar da programação da assistência de Enfermagem. 
(B) executar ações assistenciais de Enfermagem, incluindo as 

privativas do enfermeiro, observado o disposto no parágrafo 
único do art. 11 dessa lei. 

(C) direção do órgão de Enfermagem integrante da estrutura 
básica da instituição de saúde, pública e privada, e chefia de 
serviço e de unidade de Enfermagem. 

(D) organização e direção dos serviços de Enfermagem e de suas 
atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras 
desses serviços. 

 
03. Conforme art. 122, do Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, são consideradas circunstâncias atenuantes:  
(A) causar danos irreparáveis. 
(B) cometer infração dolosamente. 
(C) cometer infração por motivo fútil ou torpe. 
(D) realizar ato sob emprego real de força física. 

 
04. Assinale a alternativa que contém duas penalidades a serem 
impostas pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem:  
(A) advertência formal e multa. 
(B) multa e suspensão do exercício profissional.  
(C) advertência formal e censura. 
(D) advertência formal e suspensão do exercício profissional. 

 
05. O termo de consentimento ou autorização de uma cirurgia 
deve ser assinado por todo indivíduo que passará por 
procedimento de caráter preventivo, diagnóstico ou terapêutico 
que tenha potencial de afetar sua integridade físico-psíquica ou 
social.  Tal conduta respeita qual princípio da Bioética?  
(A) Beneficência. 
(B) Não maleficência. 
(C) Autonomia. 
(D) Justiça e equidade. 

 
06. Quando se dá o primeiro contato da usuária que sofreu 
violência com um serviço de atendimento na Atenção Básica, o 
profissional deve estar atento às condutas a serem tomadas. 
Analise as afirmativas abaixo. 

 
I) Recomenda-se que o profissional foque no preenchimento 

de fichas e de prontuários e, somente depois, realize o 
acolhimento. 

II) Por responsabilidade e ética profissional, as perguntas para 
identificação da violência devem sempre ser adotadas. 

III) É importante que sejam descritos, em prontuário, os dados 
mais completos sobre as circunstâncias da situação de 
violência, colhidos em entrevista e no exame físico (com 
registro e classificação de todas as lesões identificadas). 

IV)  O profissional deve estar sensível à dificuldade de a mulher 
conseguir se expressar verbalmente, o que significa escutar, 
acolher e observar as expressões da mulher.  

 
Das afirmativas, estão CORRETAS: 
(A) I e IV. 
(B) III e IV. 
(C) I e II. 
(D) II e III. 
 
07. A respeito da humanização do parto, julgue as afirmativas 
abaixo: 
I. A permissão para a mulher ingerir alimentos leves ou fluidos 

durante o trabalho de parto não aumenta a incidência de 
complicações. 

II. O apoio físico e emocional pode ser oferecido à mulher 
tanto pelo seu acompanhante ou doula, assim como pelos 
profissionais que participam da assistência, como auxiliares 
e técnicos de enfermagem, psicólogos, enfermeiros, 
médicos, fisioterapeutas, entre outros.  

III. A humanização produz-se como um movimento de 
hegemonia do modelo biomédico na assistência obstétrica 
engajado com a tarefa de fazer viva a aposta no SUS. 

 
Qual (is) afirmativa (s) está (ão) CORRETA (S)? 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 

 
08. Conforme a Política Nacional de Humanização, os espaços 
físicos das maternidades, nos seus projetos de reforma e de 
novas construções, devem estar adequados para:  
(A) estimular o aleitamento artificial ainda no ambiente do 

parto, criando ambiência que favoreça o conforto e a 
privacidade para essa situação.   

(B) estimular que o recém-nascido vá o mais rápido possível 
para incubadora, evitando perda de calor.  

(C) possibilitar o controle de luminosidade, de temperatura e de 
ruídos no ambiente conforme a decisão da equipe médica. 

(D) realizar ausculta fetal intermitente, isto é, fazer o controle 
dos sinais vitais da parturiente e do bebê.  

 
09. Incidentes são eventos ou circunstâncias que poderiam 
resultar ou resultaram em dano desnecessário ao paciente. Há 4 
grupos de incidentes. Analise o exemplo abaixo e assinale qual 
tipo de incidente aconteceu. 

 
Ex.:  Uma enfermeira iria colocar uma bolsa de sangue em um 
paciente homônimo àquele que deveria receber essa bolsa, mas 
percebe a falha antes de instalar. 

 
(A) Circunstância de risco.  
(B) Quase-erro. 
(C) Incidente sem dano. 
(D) Incidente com dano. 
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10. Conforme o Protocolo de Atenção Básica referente à Saúde 
das Mulheres, uma puérpera com ingurgitamento mamário 
deve fazer: 
(A) ordenha manual depois da mamada. 
(B) mamadas frequentes com horários preestabelecidos.  
(C) uso de sutiã com alças largas e firmes.  
(D) compressas quentes de, no máximo, 20 minutos entre as 

mamadas. 
 

11. Assinale a alternativa correspondente ao quadro clínico do 
recém-nascido que pode ser assintomático ou sintomático, 
apresentando letargia, sucção débil, choro anormal, hipotonia, 
apneia, convulsão, irritabilidade, tremores, taquicardia, 
taquipneia, palidez, cianose e hipotermia. 
(A) Hipertermia. 
(B) Hiperglicemia.  
(C) Hipoglicemia. 
(D) Síndrome de Guillain Barré. 

 
12. O problema da segurança cirúrgica é reconhecido por todo o 
mundo. Em países desenvolvidos, os estudos confirmam a 
magnitude e a generalização do problema. Acerca dos dez 
objetivos essenciais para a segurança cirúrgica, analise as 
assertivas abaixo e assinale V, se VERDADEIRO, ou F, se FALSO.  

 
(___) A equipe evitará a indução de reação adversa a drogas ou 
reação alérgica sabidamente de risco ao paciente. 
(___) A equipe comunicar-se-á efetivamente e trocará 
informações críticas para a condução segura da operação.  
(___) A equipe impedirá a retenção inadvertida de compressas 
ou instrumentos nas feridas cirúrgicas. 
(___) A equipe usará, de maneira sistemática, métodos 
conhecidos para minimizar o risco de infecção do sítio cirúrgico.  

 
A ordem CORRETA de preenchimento dos parênteses, de cima 
para baixo, é: 
(A) V – F – F – V. 
(B) F – V – F – F. 
(C) F – V – V – F. 
(D) V – V – V – V. 

 
13. Acerca dos cuidados no ciclo gravídico puerperal, assinale a 
alternativa CORRETA. 
(A) Deve-se instituir ações de profilaxia e de identificação das 

síndromes hipertensivas apenas na admissão do trabalho de 
parto. 

(B) Deve-se realizar triagem oportuna de infecções do trato 
geniturinário. 

(C) Deve-se manter as taxas de cesarianas desnecessárias. 
(D) Deve-se garantir a vigilância e a assistência apenas no 

puerpério imediato.  
 

14. É importante lembrar-se das causas da hemorragia pós-
parto por meio do mnemônico dos 4Ts: 
(A) Tônus, Trauma, Tecido, Trombina. 
(B) Trauma, Teratoma, Tireoide, Trombina. 
(C) Tônus, Trauma, Tecido, Teratoma. 
(D) Trauma, Teratoma, Taquicardia, Trombina. 

 
 
 
 
 

15. É o primeiro medicamento utilizado na atonia uterina: 
(A) Gabapentina. 
(B) Ofloxacino 
(C) Ocitocina. 
(D) Ceftazidima. 

 
16. O gemido expiratório do recém-nascido resulta de:  
(A) fechamento parcial da glote - manobra de Valsalva 

incompleta - durante a expiração para manter a CRF e para 
prevenir o colapso alveolar nas situações de perda de 
volume pulmonar. 

(B) dilatação das narinas durante a inspiração que diminui a 
resistência da via aérea superior. 

(C) deslocamento para dentro da caixa torácica, a cada 
respiração, entre as costelas (intercostal). 

(D) episódios de apneia que ocorrem nas primeiras 72 horas de 
vida. 

 
17. Sobre a sífilis congênita, assinale a alternativa CORRETA. 
(A) É causada pelo Trypanosoma pallidum. 
(B) A sífilis pode ser transmitida pelo leite materno. 
(C) O tratamento de primeira escolha da sífilis congênita no 

período neonatal é realizado com benzilpenicilina 
(potássica/cristalina, procaína ou benzatina). 

(D) O VDRL é um teste treponêmico indicado para o diagnóstico. 
 
18. É a droga preferida em gestantes com síndromes 
hipertensivas gestacionais por ser a mais bem estudada e por 
não haver evidência de efeitos deletérios para o feto:  
(A) Metiformina. 
(B) Captopril. 
(C) Furosemida. 
(D) Metildopa. 

 
19. De acordo com o Manual de Acolhimento e Classificação de 
Risco em Obstetrícia, assinale a alternativa CORRETA. 
(A) Pacientes com rebaixamento do nível de consciência ou 

alteração do estado mental são classificadas como amarelo. 
(B) Pacientes com obstrução nasal com secreção amarelada são 

classificadas como laranja. 
(C) Pacientes com saturação de O² ≥ 90% e ≤ 94% (ar ambiente) 

são classificadas como laranja. 
(D) Pacientes com vômitos frequentes sem desidratação são 

classificadas como azul. 
 
20. Os métodos não farmacológicos (MNF) são uma opção para 
substituir analgesia durante o TP/parto e para auxiliar as 
parturientes a lidar com suas queixas álgicas. Dentre elas, 
incluem-se:  
(A) técnicas de respiração, óxido nitroso, massagem.  
(B) hidroterapia (banho, parto na água e banheira para 

imersão), opioides e massagem.  
(C) acupuntura/acupressão, estimulação elétrica transcutânea e 

hipnoterapia. 
(D) estimulação elétrica transcutânea, levobupivacaína e 

hipnoterapia. 
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21. Sobre o segundo período do parto, assinale a alternativa 
CORRETA. 
(A) Caso o puxo espontâneo seja ineficaz ou se solicitado pela 

mulher, deve-se oferecer outras estratégias para auxiliar o 
nascimento, tais como suporte, mudança de posição, 
esvaziamento da bexiga e encorajamento.  

(B) A manobra de Kristeller deve ser realizada no segundo 
período do trabalho de parto. 

(C) Na maioria das mulheres, o parto deve ocorrer no prazo de 
uma hora após o início da fase ativa do segundo período. 

(D) Deve-se desencorajar a realização de puxos espontâneos no 
segundo período do trabalho de parto em mulheres sem 
analgesia, evitando os puxos dirigidos.  

 
22. Analise as assertivas abaixo e assinale V, se VERDADEIRO, ou 
F, se FALSO, conforme as Diretrizes Nacionais de Assistência ao 
Parto Normal. 

 

(___) Mulheres em trabalho de parto podem ingerir líquidos de 
preferência soluções isotônicas ao invés de somente água.  
(___) Mulheres em trabalho de parto que não estiverem sob 
efeito de opioides ou não apresentarem fatores de risco 
iminente para anestesia geral não podem ingerir uma dieta leve.  
(___) Os antagonistas H2 e os antiácidos devem ser utilizados de 
rotina para mulheres de baixo risco para anestesia geral durante 
o trabalho de parto.  
(___) As mulheres que receberem opioides ou apresentarem 
fatores de risco que aumentem a chance de uma anestesia geral 
devem receber antagonistas H2 ou antiácidos. 

 

A ordem CORRETA de preenchimento dos parênteses, de cima 
para baixo, é: 
(A) V – F – F – V. 
(B) F – V – F – F. 
(C) F – V – V – F. 
(D) V – V – V – V. 

 
23. O princípio do tratamento da hipertensão arterial é a 
redução da morbidade e da mortalidade cardiovasculares, 
assim, os anti-hipertensivos devem não só reduzir a pressão 
arterial (PA), mas também os eventos cardiovasculares fatais e 
não fatais, e, se possível, a taxa de mortalidade. As 
particularidades desses medicamentos são de vital importância 
para a escolha do prescritor. Acerca da hidralazina, assinale a 
alternativa CORRETA. 
(A) Em gestantes com pré-eclâmpsia, deve ser administrada a 

dose de 20 mg/dia.  
(B) A dose de 240 ml/dia (EV ou IM) é a indicada para gestantes 

com sinal iminente de eclâmpsia.  
(C) É indicado o uso de uma ampola diluída em 20 ml de água 

destilada, administrar 5 ml da solução EV se a pressão 
arterial da gestante for PA > 160/110 mmHg.  

(D) Usar 10 mg, 3x/dia (VO, IM ou EV) se a pressão arterial da 
gestante for PA > 160/110 mmHg.  

 
24. Dentre as repercussões das infecções sexualmente 
transmissíveis no recém-nascido estão situações nas quais a 
amamentação é contraindicada. Assinale a alternativa que 
corresponde a uma contraindicação da amamentação:  
(A) puérpera com sífilis. 
(B) puérpera com HTLV. 
(C) puérpera com HPV. 
(D) puérpera com HCV. 

 

25. O alojamento conjunto é o local onde a mulher e o recém-
nascido sadio, logo após o nascimento, permanecem juntos, em 
tempo integral, até a alta. Assinale a alternativa CORRETA em 
relação ao alojamento conjunto. 
(A) Recém-nascidos com acometimentos sem gravidade, como 

icterícia, necessitando de fototerapia, malformações 
menores, investigação de infecções congênitas sem 
acometimento clínico com ou sem microcefalia podem ficar 
no alojamento conjunto. 

(B) É destinado a recém-nascidos com peso maior ou igual a 
1.100g e idade gestacional maior ou igual a 30 semanas. 

(C) O berço do recém-nascido deve ficar ao lado do leito da mãe 
e deve ser respeitada a distância mínima de três metros 
entre leitos ocupados. 

(D) O tempo de permanência máximo recomendado no 
alojamento conjunto é de 24 horas.  

 
26. Leia as afirmativas a seguir:  
I. O termo infecção hospitalar vem sendo substituído, nos 
últimos anos, pelo termo Infecções Relacionadas à Assistência à 
Saúde (IRAS), no qual a prevenção e o controle das infecções 
passam a ser considerados para todos os locais onde se prestam 
o cuidado e a assistência à saúde. 
II. A resistência a antimicrobianos (RAM) tem se tornado um 
problema decrescente mundialmente. 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
(A) as duas afirmativas são verdadeiras. 
(B) a afirmativa I é verdadeira e a II é falsa. 
(C) a afirmativa II é verdadeira e a I é falsa. 
(D) as duas afirmativas são falsas. 

 
27. Sobre a icterícia neonatal, assinale a alternativa CORRETA. 
(A) O aleitamento materno exclusivo, quando ocorre de forma 

inadequada, é um fator associado ao desenvolvimento de 
hiperbilirrubinemia significante na primeira semana de vida. 

(B) A icterícia constitui-se como um dos problemas menos 
frequentes no período neonatal e corresponde à expressão 
clínica da hiperbilirrubinemia. 

(C) A icterícia por hiperbilirrubinemia indireta apresenta 
progressão caudal-cefálica. 

(D) O aparecimento de icterícia nas primeiras 72 horas de vida 
alerta para a presença de doença hemolítica hereditária ou 
adquirida. 

 
28. O técnico de enfermagem ao assumir o plantão da unidade 
obstétrica observou que no prontuário da gestante que está sob 
seus cuidados possui um diagnóstico de uma Infecção 
Sexualmente Transmissível recentemente tratada. A IST é 
causada por um protozoário móvel e ocasiona uma secreção 
vaginal amarelo-esverdeada, bolhosa e fétida com o pH vaginal 
> 4,5. Diante das informações apresentadas, qual é a IST em 
questão? 
(A) Cancro mole. 
(B) Hanseníase. 
(C) Tricomoníase. 
(D) Gonorreia. 
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29. Na gestação, devido às modificações fisiológicas ou aos 
eventos adversos próprios da gravidez, sinais ou sintomas 
podem se sobrepor aos demais sintomas da COVID-19, 
dificultando o diagnóstico. A complicação mais comum da 
COVID-19 é a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), 
definida por presença de dispneia ou de outros sinais de 
gravidade. Assinale a alternativa que contém um sinal de 
gravidade. 
(A) Saturação de SpO2 < 97% em ar ambiente. 
(B) Pulso entre 60-100 bpm. 
(C) Manutenção das condições clínicas. 
(D) Hipotensão em relação à pressão arterial habitual do 

paciente ou do indivíduo de qualquer idade com quadro de 
insuficiência respiratória. 
  

30. Segundo informações do Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) e do Ministério da Saúde, o período de 
incubação da COVID-19 varia entre: 
(A) 2 e 14 dias. 
(B) 1 e 15 dias. 
(C) 3 e 16 dias. 
(D) 4 e 15 dias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


