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01. O profissional de enfermagem deve exercer suas atividades 
de acordo com os princípios da ética e da bioética, respeitando 
o indivíduo, a família e a coletividade na sua integralidade. De 
acordo com o Código de Ética dos profissionais de Enfermagem, 
considera-se um DIREITO: 
(A) aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e 

culturais que dão sustentação à sua prática profissional. 
(B) exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, 

resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, 
honestidade e lealdade. 

(C) assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de 
enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, 
negligência ou imprudência. 

(D) comunicar formalmente, ao Conselho Regional de 
Enfermagem, fatos que envolvam recusa ou demissão de 
cargo, função ou emprego, motivado pela necessidade do 
profissional em cumprir o presente Código e a legislação do 
exercício profissional. 

 
02. Uma das principais atribuições do técnico de enfermagem 
na UTI neonatal é a administração de medicamentos, que deve 
ser feita com bastante atenção. Marque o item correto acerca 
dessa temática. 
(A) Para realização de um medicamento endovenoso em recém-

nascido (RN), não se faz necessária a lavagem das mãos, mas 
somente o uso de luvas. 

(B) Em casos de administração intramuscular, o técnico de 
enfermagem pode pedir ajuda, para os pais, para conter o 
RN. 

(C) Conferir atentamente a dose prescrita para o medicamento. 
Doses escritas com “zero”, “vírgula” e “ponto” devem 
receber atenção redobrada. 

(D) O aprazamento das medicações deve seguir a rotina da 
Unidade e podem ser feitos em horários antes ou depois do 
previsto com tolerância de uma hora, com exceção dos 
antibióticos. 

 
03. O RN necessita, em inúmeras situações, de um suporte de 
oxigênio e para tal, faz-se necessário o técnico de enfermagem 
ter conhecimento sobre a oxigenioterapia, uma vez que essa é 
uma das suas responsabilidades. Dessa forma, uma complicação 
da oxigenoterapia é:  
(A) Hipotermia. 
(B) Displasia Broncopulmonar. 
(C) Leucocitose. 
(D) Anemia. 
 
04. A Portaria nº 336, de 19 de fevereiro de 2002, dispõe sobre: 
(A) o funcionamento e a organização do Hospital-Dia como uma 

assistência intermediária entre a internação e o 
atendimento ambulatorial em substituição dos hospitais 
psiquiátricos. 

(B) a proteção e os direitos das pessoas portadoras de 
transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em 
saúde mental. 

(C) a Rede de Atenção Psicossocial e sua redefinição da 
assistência voltada para pessoas com transtornos mentais. 

(D) o direito ao auxílio-reabilitação psicossocial para pacientes 
acometidos por transtornos mentais egressos de 
internações. 

 
 

05. Padrão de humor raivoso/irritável, de comportamento 
questionador ou índole vingativa, com duração de, pelo menos, 
seis meses define: 
(A) Transtorno de humor. 
(B) Transtorno de personalidade. 
(C) Transtorno compulsivo-agressivo. 
(D) Transtorno do opositor desafiante. 
 
06. Os profissionais de Saúde apresentam dificuldades sobre 
quais situações de sua realidade cotidiana necessitam de 
intervenções em saúde mental. Marque a opção de cuidado que 
pode ser realizada pelo técnico de enfermagem nos mais 
diversos dispositivos de cuidado à pessoa com transtorno 
mental. 
(A) Proporcionar ao usuário um momento para pensar e refletir. 
(B) Escutar o usuário de forma racional, ponderando sua fala, 

uma vez que a verdade quase sempre está camuflada nesses 
pacientes. 

(C) Fornecer todo o suporte necessário, mesmo que cause 
dependência ao paciente. 

(D) Exercer uma comunicação rígida e firme, mostrando que o 
profissional de saúde é superior ao paciente. 

 
07. O capítulo V, do Código de Ética de Enfermagem, versa 
sobre as infrações e penalidade. Acerca desse capítulo, marque 
o item correto. 
(A) Considera-se infração disciplinar a ação, omissão ou 

conivência que implique em desobediência e/ou 
inobservância às disposições do Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem. 

(B) A caracterização das infrações éticas e disciplinares e a 
aplicação das respectivas penalidades regem-se pelo Código 
de Enfermagem e pode causar prejuízo das sanções 
previstas em outros dispositivos legais. 

(C) As infrações serão consideradas leves, moderadas e muito 
graves, segundo a natureza do ato e a circunstância de cada 
caso. 

(D) É considerada circunstância atenuante o infrator ter 
confessado espontaneamente a autoria da infração. 

 
08. O Método Canguru é um modelo de assistência perinatal 
voltado para a melhoria da qualidade do cuidado neonatal. 
Acerca do Método Canguru, marque o item correto. 
(A) Apesar dos inúmeros benefícios, o Método Canguru 

aumenta os riscos de infecção hospitalar devido ao contato 
precoce do RN com a mãe. 

(B) Aumenta a dependência da família com os cuidados 
prestados com o RN. 

(C) Reduz o tempo de separação entre mãe e o RN, mas provoca 
conflitos entre os profissionais de saúde e a família.  

(D) Reduz o estresse e a dor do recém-nascido e aumenta a 
qualidade do seu desenvolvimento neurocomportamental. 
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09. Dentre as medidas de prevenção de infecção de corrente 
sanguínea estabelecidos pela ANVISA, está a inserção de cateter 
periférico, que deve ser realizada de forma asséptica, sendo 
responsabilidade do técnico de enfermagem na UTI neonatal. 
Sobre essa temática, marque o item correto. 
(A) Para pacientes pediátricos, deve-se selecionar o vaso com 

maior probabilidade de duração de toda a terapia prescrita, 
considerando as veias da mão, do antebraço e braço. 

(B) O sítio de inserção do cateter intravascular não deverá ser 
tocado após a aplicação do antisséptico, com exceção de 
casos em que a veia não é visível, em que pode ser feita a 
palpação. 

(C) A remoção dos pelos, quando necessária, deverá ser 
realizada com tricotomizador elétrico ou lâminas de barbear. 

(D) Realizar o flushing e a aspiração para verificar o retorno de 
sangue antes de cada infusão, caso o técnico de 
enfermagem suspeite de oclusão. 

 
10. Apesar de as evidências mostrarem a importância da 
higienização das mãos para a interrupção da cadeia de 
transmissão das infecções relacionadas à assistência à saúde, 
muitos técnicos de enfermagem e outros profissionais de saúde 
ainda relutam em adotar essa prática de maneira correta. 
Acerca dessa temática, marque o item correto. 
(A) A duração da higienização das mãos deve ser entre 1 e 2 

minutos. 
(B) Os agentes antissépticos utilizados para higienização das 

mãos devem ter ação antimicrobiana imediata e efeito 
residual ou persistente. 

(C) A higienização das mãos é indicada somente para os 
profissionais de saúde que prestam contato direto aos 
pacientes. 

(D) A higienização das mãos dos profissionais que atuam em 
serviços de saúde deve sempre ser feita com uso de 
preparação alcoólica e antisséptico degermante. 

  
11. Sobre o processo de municipalização da saúde, marque o 
item correto. 
(A) Ocorre quando a gestão dos serviços de saúde foi 

transferida do governo federal para os governos estadual e 
municipal. 

(B) A gestão municipal, responsável pela contratação dos 
serviços de saúde, deve se restringir aos serviços públicos, 
não sendo possível a contratação do serviço particular. 

(C) A municipalização prioriza a concentração da gestão da 
saúde pública nos municípios, permitindo a cada município 
atuar conforme suas necessidades específicas. 

(D) Os municípios não podem divergir quanto às condutas da 
gestão pública dos serviços de saúde, uma vez que o 
governo federal tem a visão do todo e formula todas as 
políticas de saúde do Brasil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. A humanização do cuidado é um tema que vem sendo 
debatido há algum tempo na saúde pública, devido à sua 
necessidade nos diversos locais de prestação de serviços de 
saúde. Acerca do cuidado humanizado, pode-se afirmar que: 
(A) o cuidado humanizado inicia-se pela escuta ativa, no 

entanto, não se pode esquecer que o profissional de saúde 
detém o conhecimento necessário para a solução das 
condições de doença do indivíduo. 

(B) compreender o ser humano com necessidades biológicas, 
biopsicossociais e espirituais é fundamental para ofertar um 
cuidado de saúde humanizado.  

(C) o cuidado humanizado está na essência do ser humano e 
não tem relação com a ciência. 

(D) apesar das discussões sobre o cuidado humanizado, o 
governo federal nunca criou uma política específica de 
humanização, sendo essa uma lacuna que deve ser suprida. 

 
13. Segundo a Lei nº 8.080, a articulação das políticas e 
programas, a cargo das comissões intersetoriais, abrangerá, em 
especial, a seguinte atividade:  
(A) saúde da mulher. 
(B) saúde indígena. 
(C) saúde do trabalhador. 
(D) saúde da população privada de liberdade. 
 
14. A Atenção Domiciliar (AD) é redefinida pela Portaria nº 825 
e existem situações que o paciente se torna inelegível para 
receber assistência da AD, como quando é: 
(A) paciente com necessidade de monitorização contínua. 
(B) paciente idoso acima de 80 anos. 
(C) paciente que tenha transtornos de saúde mental. 
(D) paciente que tenha alguma doença crônica há mais de 5 

anos. 
  
15. Dentre as atribuições do técnico de enfermagem, na UTI 
Neonatal, está a verificação dos sinais vitais, que é essencial 
para a tomada de condutas dos profissionais de saúde. Sobre os 
sinas vitais, marque o item correto. 
(A) Todo recém-nascido deve ser mantido em ambiente de 

termoneutralidade, ou seja, na faixa de temperatura 
ambiente na qual a taxa metabólica é máxima e a 
temperatura corporal sofre alteração na produção ou perda 
de calor. 

(B) A temperatura da sala da UTI Neonatal não tem importância, 
pois o RN deverá permanecer no berço aquecido. 

(C) A temperatura do RN deve ser controlada e deve-se manter 
entre 35,0°C e 37,9°C. 

(D) A hipotermia agrava ou favorece o desequilíbrio ácido-
básico, o desconforto respiratório e a enterocolite 
necrosante em RN de muito baixo peso. 

 
16. Segundo a Portaria de nº 2.436, que aprova a Política 
Nacional de Atenção Básica, considera-se um princípio do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e da Rede de Atenção (RAS) a 
serem operacionalizados na Atenção Básica: 
(A) a territorialização. 
(B) a resolutividade. 
(C) a equidade. 
(D) a participação na comunidade. 
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17. Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) possuem 
diferentes modalidades e são pontos de atenção estratégicos 
voltados para o atendimento de pessoas que sofrem de 
transtorno mental. Acerca das normas, funcionamento e bases 
do cuidado do CAPS, julgue as afirmativas e marque o item 
correto. 
(____) Serviços de saúde de caráter aberto e comunitário 
constituídos por equipe multiprofissional que atua sob a ótica 
interdisciplinar. 
(____) As ações dos CAPS são realizadas de forma coletiva e 
individual e acontecem no espaço do CAPS, uma vez que, se 
realizadas em outros territórios da comunidade, podem expor 
os participantes. 
(____) No CAPS há uma sala de medicamentos voltada para 
administração de medicamentos oral e endovenosa, os quais 
podem ser aplicados pelo técnico de enfermagem mediante 
receita médica.  
(____) O CAPS III atende prioritariamente pessoas em intenso 
sofrimento psíquico, decorrente de transtornos mentais graves 
e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de 
substâncias psicoativas, indicado para municípios ou regiões de 
saúde com população acima de 70 mil habitantes. 
 
(A) V, V, F, F. 
(B) V, F, V, F. 
(C) F, V, F, V. 
(D) F, F, V, V. 
 
18. Um aspecto que merece atenção na assistência de 
enfermagem na Unidade de Neonatologia é a perda de água 
que o RN pode sofrer. Marque o item que corresponde a um 
fator que pode colaborar para essa perda de água. 
(A) Prematuridade extrema. 
(B) Plástico em berço de calor. 
(C) Umidificação. 
(D) Proteger a cabeça do RN com gorro. 
 
19. A reanimação cardiopulmonar do RN em sala de parto 
configura-se como um aspecto ético que envolve conflitos e 
dúvidas. Considerando tal temática, marque o item correto. 
(A) A decisão de reanimar o RN é tomada pelo profissional 

médico, não cabendo aos demais membros da equipe 
intervir nessa decisão. 

(B) A interrupção da reanimação só pode ser realizada após 10 
minutos de assistolia na vigência de reanimação adequada. 

(C) A idade gestacional não pode ser utilizada como parâmetro 
para auxiliar na decisão de reanimar ou não o RN. 

(D) A decisão de reanimar o RN pode esperar alguns minutos, 
pois o retardo em pouco tempo não tem implicação na 
morbimortalidade do RN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Na UTI Neonatal, muitos recém-nascidos (RN) estão sob uso 
de ventilação mecânica, necessária para auxiliá-los na 
otimização da função respiratória. Sobre essa temática, marque 
o item correto. 
(A) A finalidade da ventilação mecânica está na melhora da 

oxigenação e aumento da retenção de CO2. 
(B) As complicações da ventilação mecânica invasiva são poucas 

e, por isso, é o método de escolha para otimizar a função 
ventilatória. 

(C) O OXYHOOD ou Capacete, método de ventilação invasiva, 
permite ao RN receber o ar aquecido e umidificado, por 
meio de uma administração contínua, com flutuações 
mínimas nos níveis de oxigênio. 

(D) O CPAP é definido como um modo de ventilação não 
invasivo que fornece uma mistura de oxigênio e ar 
comprimido sobre pressão contínua nas vias aéreas, durante 
a fase expiratória, com o intuito de aumentar a capacidade 
residual pulmonar e reduzir a resistência vascular pulmonar. 

 
21. Independente da modalidade ventilatória que o RN está 
recebendo, seja invasiva ou não, a equipe de enfermagem deve 
se atentar para oferecer cuidados específicos, a fim de garantir 
a eficácia do suporte ventilatório. Dentre esses cuidados gerais, 
pode-se citar: 
(A) atentar à saturação periférica de oxigênio, pois RN com FiO2 

maior que 21% deve manter saturação periférica de 80-94%.  
(B) manter umidificação e congelamento dos gases ofertados. 
(C) manter vias aéreas pérvias.  
(D) evitar manter os níveis de oxigênio estáveis. 
 
22. De acordo com a Lei nº 8.142, existem diversas condições 
para que os Municípios, os Estados e o Distrito Federal recebam 
os recursos. Dentre essas está: 
(A) possuir um Fundo de Investimento. 
(B) ter um plano de saúde. 
(C) possuir uma Comissão de elaboração do Plano de Carreira, 

Cargos e Salários (PCCS), previsto o prazo de quatro anos 
para sua implantação. 

(D) possuir um plano quinquenal previsto em lei. 
 
23. As formas de terapia mais utilizadas no tratamento da 
hiperbilirrubinemia indireta compreendem a fototerapia. Acerca 
da fototerapia, marque o item correto. 
(A) A proximidade excessiva da fonte pode causar queimaduras 

e, por isso, é importante respeitar as orientações dos 
fabricantes. 

(B) A eficácia da fototerapia depende da superfície corpórea 
exposta à luz, mas não tem relação com o comprimento de 
onda da luz e da irradiância espectral.  

(C) Deve-se verificar a temperatura de hora em hora, com o 
objetivo de evitar a hipertermia. 

(D) Proteger os olhos com um pano, a fim de evitar a radiação 
ocular. 
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24. Uma das principais complicações do RN internado na UTI é a 
hipoglicemia e a equipe de enfermagem deve agir rapidamente 
para evitar um desfecho desfavorável. Sobre essa temática, 
marque o item correto. 
(A) A hipoglicemia é complicação exclusiva de RN que nasce 

com peso acima de 4 Kg. 
(B) O RN com hipoglicemia pode ser assintomático ou 

sintomático, apresentando, entre os vários sintomas, 
letargia, sucção débil, choro anormal e hipotonia. 

(C) Ao RN que apresentou hipoglicemia nas primeiras 24 horas 
de vida, deve-se prescrever o leite em fórmula para evitar 
futuros episódios, suspendendo a amamentação durante o 
tratamento da hipoglicemia. 

(D) A triagem em todo RN para hipoglicemia deve ser realizada 
nas primeiras 48 horas de vida, a cada 6 horas.  

 
25. No final da década de 80, a reforma psiquiátrica introduziu 
no campo da saúde mental novas abordagens ao sofrimento 
psíquico no cuidado ao portador de transtorno mental. Dentre 
as novas tecnologias de cuidado, aparece o conceito de 
reabilitação psicossocial. Acerca dessa temática, marque o item 
correto. 
(A) A reabilitação psicossocial considera o sujeito como 

responsável pelo seu transtorno e centraliza o tratamento 
no indivíduo. 

(B) A reabilitação psicossocial é vista como uma modalidade de 
tratamento para ser empregada após a alta do tratamento 
convencional e tem como objetivo principal a promoção da 
saúde mental. 

(C) A reabilitação psicossocial pode ser compreendida como um 
processo que permite a abertura de espaços para 
negociação entre o paciente, família, profissional, 
comunidade circundante e rede de apoio social. 

(D) O principal objetivo da reabilitação psicossocial é a 
reorganização estrutural da rede de atenção à pessoa com 
transtorno mental. 

 
26. O recém-nascido (RN) de baixo peso necessita de cuidados 
ainda maiores na UTI Neonatal, tornando-se imprescindível 
oferecer cuidados de acordo com as respostas 
comportamentais e fisiológicas, visando à estabilidade e ao bom 
desenvolvimento do RN. Acerca dos cuidados de enfermagem 
dispensados ao RN de baixo peso, considera-se correto: 
(A) realizar o procedimento programado, mesmo que o RN 

esteja chorando, para não atrasar a rotina de cuidados. 
(B) evitar falar com o RN antes, durante e após o procedimento, 

pois ele não compreende.  
(C) executar o procedimento em etapas, permitindo a 

recuperação fisiológica e comportamental do RN. 
(D) sempre chamar os pais para consolar o RN, pois essa não é 

uma atribuição do técnico de enfermagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. A assistência de enfermagem prestada ao RN com 
prematuridade extrema necessita de maior atenção e cuidado, 
considerando a sua condição de gravidade. Acerca dessa 
temática, marque o item correto. 
(A) Considera-se prematuridade extrema o RN que ao nascer 

possui idade gestacional menor do que 32 semanas. 
(B) A prematuridade extrema e o baixo peso extremo, somados 

às dificuldades de nutrição no período neonatal, têm efeito 
negativo de longa duração no crescimento do RN. 

(C) Apesar de grave, a prematuridade extrema não tem impacto 
no controle térmico. 

(D) Após alta hospitalar, o RN com prematuridade extrema deve 
ser acompanhado pela atenção especializada por, no 
mínimo, 6 meses. 

 
28. Apesar da situação pandêmica atual, na qual infecção pela 
COVID-19 está controlada, ainda existem novos casos e os 
profissionais de saúde devem ter conhecimento da prevenção e 
tratamento dessa infecção viral, sobretudo em recém-nascidos 
(RN). Acerca da COVID-19, marque o item correto. 
(A) O RN não é considerado grupo de risco, visto que a infecção 

por COVID-19 não tem relevância clínica e epidemiológica 
em crianças.  

(B) Com o controle da COVID-19, pais com sintomas gripais 
podem visitar os RN sem restrição. 

(C) Em caso de um RN na UTI Neonatal ser diagnosticado com 
COVID-19, deve-se suspender as visitas de toda a Unidade, 
testar todos os RN e iniciar antibiótico profilático para todos 
os RN da unidade. 

(D) As complicações mais comuns da COVID-19 são síndrome 
respiratória aguda grave (SRAG) e, em crianças, deve-se 
atentar para os batimentos de asa nasal, cianose, tiragem 
intercostal, desidratação e inapetência. 

 
29. Sabe-se que a principal complicação e mais grave desfecho 
da infecção por COVID-19 em RN é uma parada 
cardiorrespiratória. Sobre essa temática, marque o item 
correto. 
(A) A maioria dos RN não requer pinçamento imediato do 

cordão umbilical ou ressuscitação e pode ser avaliada e 
monitorada durante o contato pele com pele com a mãe no 
nascimento. 

(B) Uma diminuição na frequência cardíaca é o indicador mais 
importante de ventilação e de resposta eficazes às 
intervenções de ressuscitação. 

(C) A prevenção da hipotermia não é um foco importante para a 
ressuscitação neonatal. 

(D) As compressões e a administração de epinefrina são a 
prioridade em RN que precisam de suporte depois do 
nascimento. 

 
30. Os princípios básicos da Bioética dão subsídios para a 
resolução de dilemas éticos que emergem da prática da 
assistência à saúde. O princípio que garante as escolhas 
pessoais do paciente e afirma que esses devem ser tratados 
com respeito pela sua capacidade de decisão é chamado:  
(A) Não maleficência. 
(B) Justiça. 
(C) Beneficência.  
(D) Autonomia. 
 


