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01. Assinale o Princípio da Bioética que está relacionado a fazer 
o bem, o que significa que o profissional de saúde tem a 
obrigação moral de agir para o benefício do outro. 
(A) Princípio da não maleficência. 
(B) Princípio da justiça. 
(C) Princípio da beneficência. 
(D) Princípio da humanidade. 

 
02. A Resolução COFEN Nº 564/2017 trata sobre o quê? 
(A) Aprovação do novo Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem. 
(B) Estabelecimento de normas e padrões para a fabricação, 

expedição, utilização e controle das carteiras de identidade 
profissional, certificado de registro de empresas e 
certificado digital do Sistema Conselho Federal de 
Enfermagem/Conselhos Regionais de Enfermagem. 

(C) Atualização da Norma Técnica que dispõe sobre a atuação 
de Enfermeiro e de Técnico de Enfermagem em 
hemoterapia. 

(D) Instituição da concessão de Anotação de Responsabilidade 
Técnica nos Serviços de Enfermagem prestados de forma 
autônoma e/ou liberal. 

 
03. A advertência verbal, conforme o Código de Ética vigente, 
consiste na: 
(A) proibição do exercício profissional da Enfermagem por um 

período de até 90 (noventa) dias e será divulgada nas 
publicações oficiais do Sistema COFEN/Conselhos Regionais 
de Enfermagem, jornais de grande circulação e comunicada 
aos órgãos empregadores. 

(B) perda do direito ao exercício da Enfermagem por um 
período de até 30 (trinta) anos e será divulgada nas 
publicações do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de 
Enfermagem e em jornais de grande circulação. 

(C) repreensão que será divulgada nas publicações oficiais do 
Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem e em 
jornais de grande circulação. 

(D) admoestação ao infrator, de forma reservada, que será 
registrada no prontuário do mesmo, na presença de duas 
testemunhas. 

 
04. Conforme o Decreto Nº 94.406/87, assinale o item correto. 
(A) O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, 

envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de 
enfermagem em grau superior, e participação no 
planejamento da assistência de enfermagem. 

(B) Incumbe a todo o pessoal de enfermagem cumprir e fazer 
cumprir o Código de Deontologia da Enfermagem. 

(C) O Auxiliar de Enfermagem exerce atividades de nível médio, 
de natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de 
enfermagem sem supervisão. 

(D) É privativo do Técnico de Enfermagem a direção do órgão de 
enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de 
saúde, pública ou privada, e chefia de serviço e de unidade 
de enfermagem. 

 
 
 
 
 
 
 

05. Acerca da COVID-19, assinale o item correto. 
(A) A COVID-19 é uma doença infecciosa causada pelo 

coronavírus SARS-CoV-1. 
(B) São sintomas menos comuns e que podem afetar alguns 

pacientes: a conjuntivite, a dor de garganta e dores nos 
músculos ou juntas. 

(C) Existem apenas quatro variantes da COVID-19 e são: Alfa, 
Beta, Gama e Delta. 

(D) Ambientes fechados e no ar-condicionado são indicados 
para evitar a disseminação do vírus. 

 
06. No que se refere à Política Nacional de Humanização (PNH), 
lançada em 2003, assinale a alternativa correta. 
(A) Humanizar se traduz, então, como inclusão das diferenças 

nos processos de gestão e de cuidado. 
(B) Os trabalhadores devem ser agentes passivos das mudanças 

no serviço de saúde. 
(C) Incluir usuários e suas redes sociofamiliares nos processos 

de cuidado é um recurso desestimulado, pois diminui a 
corresponsabilização no cuidado de si. 

(D) Essa política aponta a cogestão como a criação de espaços 
saudáveis, acolhedores e confortáveis, que respeitem a 
privacidade, propiciem mudanças no processo de trabalho. 

 
07. Analise o trecho abaixo e assinale o item que preenche 
corretamente a lacuna da afirmação. 
A ____________________________implica no dever de se 
abster de fazer qualquer mal para os clientes, de não causar 
danos ou colocá-los em risco. 
 
(A) beneficência. 
(B) não maleficência. 
(C) autonomia. 
(D) justiça. 

 
08. O Programa Nacional de Segurança do Paciente propõe: 
(A) um conjunto de medidas para prevenir e reduzir a 

ocorrência de incidentes nos serviços de saúde – eventos ou 
circunstâncias que poderiam resultar ou que resultaram em 
dano desnecessário para o paciente. 

(B) aprimorar a participação social na pactuação das metas de 
cobertura vacinal e no acompanhamento dos resultados das 
ações de vacinação. 

(C) atender a uma demanda emergencial de ausência ou 
escassez de profissionais da saúde em regiões prioritárias 
para o SUS. 

(D) levar às vítimas em situações de urgência ou emergência 
atenção médica necessária da maneira mais rápida possível, 
evitando sofrimento, sequelas, ou até mesmo a morte. 

 
09. As Normas Regulamentadoras (NR) são um compilado de 
obrigações, direitos e deveres de trabalhadores e empregadores 
para garantir a saúde e a segurança no ambiente de trabalho. 
Marque o item que contém a NR que aborda a segurança e 
saúde no trabalho em estabelecimentos de saúde. 
(A) NR-5. 
(B) NR-17. 
(C) NR- 21. 
(D) NR-32. 
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10. O Ministério da Saúde aderiu à campanha “Cirurgias Seguras 
Salvam Vidas” com o objetivo de contribuir com as equipes 
cirúrgicas na redução de erros e danos ao paciente, a partir da 
implantação da Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica 
(LVCS). Conforme essa lista, a avaliação de alergias deve ser 
realizada: 
(A) na administração da antibioticoterapia. 
(B) antes da indução anestésica. 
(C) na incisão cirúrgica. 
(D) antes de o paciente sair da sala de operações. 

 
11. Em relação ao controle de infecção hospitalar, analise os 
itens. 
I. A forma mais simples e efetiva de evitar a transmissão de 

infecções em ambiente hospitalar é a higienização de mãos. 
II. A higienização das mãos pode ser feita exclusivamente com 

água e sabão. 
III. As cirurgias contaminadas são aquelas realizadas em tecidos 

recentemente traumatizados e abertos, colonizados por 
flora bacteriana abundante, cuja descontaminação seja 
difícil ou impossível, bem como todas aquelas em que 
tenham ocorrido falhas técnicas grosseiras, na ausência de 
supuração local. 

IV. As cirurgias infectadas são todas as intervenções cirúrgicas 
realizadas em qualquer tecido ou órgão, em presença de 
processo infeccioso (supuração local) e/ou tecido necrótico.  

 
Dos itens acima: 
(A) os itens I, III e IV estão corretos. 
(B) os itens I, II e III estão corretos. 
(C) os itens I e IV estão corretos. 
(D) todos os itens estão corretos. 

 
12. Sobre a administração de medicamentos, assinale o item 
que preenche corretamente a lacuna da afirmativa. “Na via 
_______________, a absorção da medicação é lenta. É uma via 
muito utilizada para administração de medicamentos contra 
trombose (heparina) e para diabetes (insulina).” 
(A) intravenosa. 
(B) intramuscular. 
(C) subcutânea. 
(D) retal. 

 
13. Assinale a alternativa que apresenta uma das terapias 
farmacológicas de primeira escolha para controle glicêmico na 
mulher com diabetes mellitus gestacional (DMG). 
(A) Metildopa. 
(B) Losartana Potássica. 
(C) Insulina. 
(D) Dipirona. 

 
14. Avalie as seguintes assertivas sobre a classificação de 
incidentes com pacientes. 
I) Near Miss: se refere a um incidente que atingiu o paciente. 
II) Incidente sem dano: atinge o paciente, mas não causa dano. 

 
Marque a alternativa correta acerca das sentenças avaliadas. 
(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.  

 

15. Acerca do sulfato de magnésio sabe-se que é a medicação 
mais importante para prevenção e tratamento da eclampsia. 
Análise as assertivas a seguir e marque o item correto. 
(A) Pode ser administrado por via intravenosa ou intramuscular. 
(B) Devemos manter observação cuidadosa da paciente durante 

o uso. 
(C) Pacientes que tiveram episódios de eclampsia devem passar 

por estabilização clínica e avaliação da vitalidade fetal. 
(D) O gluconato de magnésio a 10 % é o antídoto dessa 

medicação. 
 
16. Sobre o alívio da dor no parto, leia: 
I. O óxido nitroso a 50% em veículo específico pode ser 
oferecido para alívio da dor no trabalho de parto, quando 
possível e disponível, mas informar às mulheres que elas podem 
apresentar náusea, tonteiras, vômitos e alteração da memória. 
II. Os opioides não devem ser utilizados de rotina, pois estes 
oferecem alívio limitado da dor e apresentam efeitos colaterais 
significativos para a mulher (náusea, sonolência e tonteira) e 
para a criança (depressão respiratória ao nascer e sonolência 
que pode durar vários dias), assim como interferência negativa 
no aleitamento materno. 
 
Após a análise dos itens acima, marque 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. 

 
17. Sobre o parto humanizado, marque o item que apresenta 
apenas tecnologias apropriadas para a assistência ao 
nascimento e parto. 
(A) Acolhimento e episiotomia. 
(B) A bola de Bobath e as massagens relaxantes. 
(C) A ambientação e o uso de fórceps. 
(D) Estímulo à deambulação e aos toques vaginais. 
 
18. Sobre o cuidado de enfermagem ao recém-nascido em 
alojamento conjunto. Assinale a afirmativa correta. 
(A) O alojamento conjunto é o local em que a mulher e o recém-

nascido doente, logo após o nascimento, permanecem 
juntos, em tempo integral, até a alta.  

(B) O alojamento conjunto aumenta o risco de infecção 
relacionada à assistência em serviços de saúde. 

(C) O alojamento conjunto dificulta a interação de outros 
membros da família com o recém-nascido. 

(D) O alojamento conjunto favorece o estabelecimento efetivo 
do aleitamento materno. 
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19. Julgue os itens que tratam sobre Alojamento Conjunto. 
I - Avaliar as puérperas a cada 48 horas, com atenção aos sinais 
de alerta para complicações no período pós-parto, tais como 
sangramento vaginal aumentado, febre, dor exacerbada, edema 
assimétrico de extremidades, sinais inflamatórios de ferida 
cirúrgica, sinais de sofrimento psíquico e depressão pós-parto. 
II - Promover e proteger o aleitamento materno sob livre 
demanda, apoiando a puérpera na superação de possíveis 
dificuldades de acordo com suas necessidades específicas e 
respeitando suas características individuais. 
III - Garantir à mulher o direito à acompanhante, de sua livre 
escolha, durante toda a internação, e a receber visitas diárias, 
inclusive de filhos menores. 
IV - Orientar e estimular o contato pele a pele, posição canguru, 
pelo tempo que a mãe e o pai considerarem oportuno e 
prazeroso, especialmente quando se tratar de recém-nascido 
com peso inferior a 1500g. 
 
Estão corretos:  
(A) II e III. 
(B) I e II. 
(C) III e IV.  
(D) II e IV. 

 
20. Evandrovick, técnico de enfermagem, não administrou a 
medicação da sua paciente durante o plantão. Qual falha de 
processo ético o profissional cometeu?  
(A) Peculato. 
(B) Imperícia. 
(C) Imprudência. 
(D) Negligência. 
 
21. A atividade sexual durante o terceiro trimestre da gravidez 
não está relacionada ao aumento de prematuridade e à 
mortalidade perinatal. Entretanto, é importante considerar a 
possibilidade de contrair alguma Infecção Sexualmente 
Transmissível (IST) que prejudique a gestação ou que possa ser 
transmitida verticalmente. Assinale a patologia que é 
transmitida verticalmente. 
(A) Candidíase. 
(B) Vaginose bacteriana. 
(C) Gonorreia. 
(D) Lúpus. 
 
22. Sobre os fluxos de atendimento após classificação de risco 
em gestantes, uma paciente com a classificação laranja deve ter 
o atendimento em que período de tempo? 
(A) Em até 15 minutos. 
(B) Em até 25 minutos. 
(C) Em até 35 minutos. 
(D) Em até 45 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. O pós-parto é um momento muito delicado para a mulher, 
pois envolve o cuidado do bebê e as mudanças físicas e 
emocionais, no cotidiano e nas relações sociais. Acerca do 
puerpério, assinale o item correto. 
(A) O estado depressivo mais brando que acontece no 

puerpério, conhecido como baby blues ou blues puerperal, 
ocorre em 10% a 30% das mulheres e é transitório. 

(B) Puérperas que tiveram o pré-natal em serviço de alto risco 
devem retornar também ao serviço especializado. 

(C) No puerpério imediato, exercícios de reeducação postural e 
ganho de força dos músculos abdominais devem ser 
encorajados. 

(D) Em casos de mastite, o aleitamento materno deve ser 
desencorajado. 

 
24. Assinale a opção que completa a lacuna em branco da frase 
a seguir. 
 
A _________________________ é associada ao alto peso ao 
nascer, decorrente da falta de controle glicêmico adequado em 
recém-nascidos. 
 
(A) Hipotermia. 
(B) Icterícia. 
(C) Hipoglicemia. 
(D) Hipertermia. 
 
25. Sabe-se que a melhor assistência ao parto diminuiu muito a 
ocorrência de lesões por traumatismos obstétricos, mas elas 
ainda são encontradas, principalmente associadas aos partos 
distócicos. Assinale a alternativa correta. 
(A) As fraturas decorrentes de traumatismos obstétricos mais 

comuns são as de fêmur e quadril. 
(B) A paralisia obstétrica ocorre no membro inferior, causada 

por lesão do plexo braquial, e caracteriza-se pela flacidez e 
incapacidade de movimentação do membro. 

(C) O descolamento epifisário traumático pode ocorrer com 
mais frequência no fêmur e quadril. Um trauma de origem 
obstétrica, por exemplo, ao puxar o membro para liberar a 
criança, pode causar fratura entre o osso e sua extremidade 
cartilaginosa. 

(D) O tratamento de fratura de clavícula é feito apenas com 
tipoia e não se recomenda realizar enfaixamento de todo o 
membro superior no tórax, pois causa desconforto, 
dermatite e pode interferir na respiração. 

 
26. Assinale o item CORRETO. 
(A) Mulheres em trabalho de parto não podem ingerir líquidos. 
(B) Uma mulher em trabalho de parto deve ser deixada sozinha, 

exceto por curtos períodos ou por sua solicitação. 
(C) Sempre que possível deve ser oferecido à mulher a imersão 

em água para alívio da dor no trabalho de parto. 
(D) A hipnose não pode ser oferecida às mulheres durante o 

trabalho de parto. 
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27. O uso de corticosteroides em gestantes de risco para parto 
prematuro tem o objetivo de: 
(A) auxiliar o amadurecimento do pulmão fetal em gestações 

prematuras. 
(B) reduzir a incidência de hipertensão grave. 
(C) aumentar os níveis de pressão sistólica, em gestantes com 

hipotensão postural. 
(D) aumentar progressivamente o volume de líquido amniótico.  
 
28. Sobre a eliminação de mecônio imediatamente antes ou 
durante o trabalho de parto, analise as sentenças a seguir e 
assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso. 
I. (___) É indicado o uso de sistemas de gradação e classificação 
de mecônio para a conduta na eliminação de mecônio 
imediatamente antes ou durante o trabalho de parto, exceto 
quando se considerar a amnioinfusão ou como critério de 
transferência. 
II. (___) Tanto a monitorização eletrônica contínua da frequên-
cia cardíaca fetal, se disponível, como a ausculta fetal 
intermitente, seguindo técnicas padronizadas, podem ser 
utilizadas para avaliação do bem-estar fetal diante da 
eliminação de mecônio durante o trabalho de parto. 
 
Conforme explicitado acima, marque a alternativa corresponde 
à sequência correta. 
(A) V, V. 
(B) V, F. 
(C) F, V. 
(D) F, F. 
 
29. Gestante, 28 semanas, chegou à emergência da 
maternidade com PA ≥ 140/90 mmHg e os seguintes sintomas: 
dor de cabeça, dor de estômago e alterações visuais. Após a 
classificação de risco gestacional, assinale o item que contém a 
cor da pulseira colocada na paciente. 
(A) Amarela. 
(B) Laranja. 
(C) Azul. 
(D) Vermelha. 

 
30. A rotura uterina é uma complicação muito grave em 
obstetrícia, sendo uma importante causa de morbimortalidade 
materna. É uma urgência obstétrica que leva a risco de vida 
tanto da mãe quanto do feto. Acerca da rotura uterina, assinale 
o item correto. 
(A) O maior fator de risco para rotura é a presença de cicatriz 

uterina e o antecedente de cesariana é o principal delas. 
(B) O uso de ocitocina para condução do trabalho de parto 

aumenta o risco de rotura. 
(C) A rotura uterina causa hipertensão grave. 
(D) O parto vaginal é associado à rotura uterina. 
 

 

 

 

 

 

 


