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01. A Ética dos profissionais de enfermagem abrange vários 
aspectos, sendo um deles a necessidade de conhecer o código de 
processo ético (Resolução COFEN nº 706/2022) que estabelece 
as normas procedimentais para serem aplicadas nos processos 
éticos no âmbito do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de 
Enfermagem. Sobre a Seção III - da suspensão cautelar do 
exercício da profissão, é correto afirmar que: 
(A) os processos com suspensão cautelar devem seguir a ordem 

dos processos enviados, sem prioridade de tramitação sobre 
os outros processos que tramitam no Conselho. 

(B) a suspensão cautelar terá efeito tardio e implicará o 
impedimento total do exercício da enfermagem até o 
julgamento final do processo, que deverá ser 
obrigatoriamente instaurado. 

(C) o profissional de enfermagem suspenso cautelarmente do 
exercício da enfermagem será notificado da decisão, sendo 
contado o prazo recursal de 15 (quinze) dias, sem efeito 
suspensivo. 

(D) recebido o recurso, o Presidente do Conselho competente 
designará imediatamente um relator que terá 60 (sessenta) 
dias para elaborar seu parecer que deverá ser pautado para 
julgamento na sessão plenária subsequente. 

 
02. Diante da atuação dos profissionais de enfermagem em 
urgência e emergência, o COFEN normatiza, (Resolução COFEN 
nº 688/2022), no âmbito da equipe de Enfermagem, a 
implementação de diretrizes assistenciais e a administração de 
medicamentos, sob orientação da Central de Regulação das 
Urgências (CRU). Seguindo essa resolução, é correto afirmar. 
(A) Será considerado como Suporte Intermediário de Vida (SIV) a 

composição de equipe pré-hospitalar móvel que incorpore as 
competências e prerrogativas profissionais do enfermeiro, 
para atuação conjunta com o técnico de enfermagem, ou 
outro enfermeiro, em unidades de atendimento terrestres 
(inclusive sobre motos) ou aquaviárias, juntamente com o 
condutor. 

(B) Ao técnico de enfermagem, atuando no Suporte Básico de 
Vida (SBV) nas situações de urgência e emergência, cabe 
administrar medicações previstas conforme protocolos 
institucionais e sob regulação, somente nos seguintes 
agravos: intoxicação exógena, exacerbação da asma e DPOC, 
anafilaxia e hipoglicemia. 

(C) Durante a transição do cuidado, já na chegada na unidade de 
saúde de destino, cabe à equipe de enfermagem da CRU, 
realizar a comunicação sistematizada das informações 
relativas ao atendimento do paciente, para garantir a 
continuidade da assistência. 

(D) É obrigatório o registro da assistência prestada somente por 
meio eletrônico, considerando Processo de Enfermagem. A 
ficha de atendimento deve ser devidamente identificada e 
assinada pelo profissional de enfermagem responsável 
conforme a legislação vigente, com aposição da assinatura 
eletrônica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

03. No dia 19 de setembro de 2020, a Lei Orgânica da Saúde (Lei 
nº 8.080/90) completou 30 anos. Foi com ela que o Sistema 
Único de Saúde (SUS), foi regulamentado; essa lei dispõe sobre 
as condições para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes. Sobre essa Lei, é FALSO afirmar que: 
(A) a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo 

o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 
exercício. 

(B) a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, 
entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento 
básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o 
transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. 

(C) a assistência às pessoas deve ser por intermédio de ações 
de promoção, proteção e recuperação da saúde.  

(D) o dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das 
empresas e da sociedade. 

 
04. O técnico de enfermagem exerce as atividades auxiliares, de 
nível médio técnico, atribuídas à equipe de enfermagem, 
cabendo-lhe, segundo o Decreto nº 94.406/1987: 
(A) assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, 

orientação e supervisão das atividades de assistência de 
enfermagem e na prestação de cuidados diretos de 
enfermagem a pacientes em estado grave. 

(B) assistir ao enfermeiro na prescrição de medicamentos 
previamente estabelecidos em programas de saúde pública e 
em rotina aprovada pela instituição de saúde. 

(C) atuar na prevenção e controle sistemático da infecção 
hospitalar, inclusive como membro das respectivas 
comissões. 

(D) atuar na elaboração de medidas de prevenção e controle 
sistemático de danos que possam ser causados aos pacientes 
durante a assistência de enfermagem. 

 
05. O Código de Ética Profissional é o instrumento legal que 
dispõe sobre os princípios, direitos, deveres, proibições, 
infrações e penalidades referentes à conduta ética que devem 
ser seguidos pelos profissionais no exercício de seu trabalho. É 
direito dos profissionais de enfermagem:  
(A) incentivar e apoiar a participação dos profissionais de 

enfermagem no desempenho de atividades em 
organizações da categoria. 

(B) ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e 
coletividade, necessárias ao exercício profissional. 

(C) fundamentar suas relações no direito, na prudência, no 
respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e 
posição ideológica. 

(D) prestar assistência de enfermagem sem discriminação de 
qualquer natureza. 
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06. Sobre as penalidades descritas no Código de Ética, é correto 
afirmar que:  
(A) o profissional, ao receber uma advertência verbal que 

consiste na admoestação ao infrator, de forma reservada, 
deverá receber também uma multa.  

(B) a multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 05 
(cinco) a 10 (dez) vezes o valor da anuidade da categoria 
profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do 
pagamento. 

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

(D) a suspensão consiste na proibição do exercício profissional 
da Enfermagem por um período de até 90 (noventa) dias.  

 
07. O seguinte conceito: “ferramenta teórica e prática cuja 
finalidade é contribuir para uma abordagem clínica do 
adoecimento e do sofrimento, que considere a singularidade do 
sujeito e a complexidade do processo saúde/doença. Permite o 
enfrentamento da fragmentação do conhecimento e das ações 
de saúde e seus respectivos danos e ineficácia” (Ministério da 
Saúde, 2013) refere-se a qual Diretriz da Política Nacional de 
Humanização? Assinale a alternativa correta. 
(A) Acolhimento. 
(B) Clínica Ampliada. 
(C) Ambiência. 
(D) Gestão Participativa e Cogestão. 
 
08. Os pacientes que apresentam transtornos mentais, no 
âmbito do SUS, recebem atendimento na Rede de Atenção 
Psicossocial (RAPS). Segundo a Nota Técnica nº 11/2019-
CGMAD/DAPES/SAS/MS, a RAPS foi ampliada e passou a contar 
com: 
(A) Hospitais psiquiátricos especializados, Hospitais-dia, 

Unidades ambulatoriais e CAPS IV AD. 
(B) Hospitais-dia, Unidades ambulatoriais e CAPS (Centro de 

Atenção Psicossocial).  
(C) Hospitais psiquiátricos especializados, Unidade de 

Acolhimento (adulto e infantojuvenil), Atenção Básica e 
serviço de Urgência e Emergência. 

(D) Unidade de Acolhimento (adulto e infantojuvenil), 
Enfermarias Especializadas em Hospital Geral, CAPS IV AD e 
hospitais psiquiátricos especializados. 

 
09. A atenção integral ao usuário no CAPS AD IV (Nota Técnica nº 
11/2019) inclui as seguintes atividades, EXCETO: 
(A) atendimento individual para consultas de rotina e de 

emergência, atendimento psicoterápico e de orientação, 
dentre outros. 

(B) oferta de medicação assistida e dispensada. 
(C) atendimento em grupos para psicoterapia, grupo operativo e 

atividades de suporte social, dentre outras. 
(D) fornecimento de apenas uma refeição diária aos usuários. 
 
10. Sobre a internação de crianças e adolescentes, segundo a 
Nota Técnica nº 11/2019, é correto afirmar que: 
(A) há restrições para o atendimento de pacientes menores de 

idade nos Serviços da RAPS. 
(B) deve-se aplicar o bom senso, a ética e o princípio da 

preservação da integridade física, moral e da vida do 
paciente. 

(C) é vedada a permanência de crianças e adolescentes em leitos 
hospitalares psiquiátricos situados na mesma área de 
abrigamento (quarto, enfermaria ou ala) de adultos, não 
podendo haver exceções.  

(D) indica-se a necessidade de que as internações de crianças e 
adolescentes ocorram em Enfermarias comuns.   

 
11. O trabalho em saúde vive um momento de maior sobrecarga 
agravada pelo desmonte dos serviços públicos de saúde e pela 
desvalorização do lugar de cuidado em saúde mental. Para 
enfrentamento dessa situação, o Conselho Nacional dos Direitos 
Humanos em Resolução nº 8, de 14 de agosto de 2019, 
recomenda vários pontos. Sobre esse tema, analise as assertivas 
a seguir. 
 
A política de saúde mental deve se guiar pelos princípios dos 
direitos humanos conquistados e consensuados em convenções 
emanadas pela maioria absoluta das nações do planeta, e 
devidamente assinadas pelo Brasil, como padrão mais elevado 
do processo civilizatório humano, bem como pelas organizações 
filiadas às Nações Unidas. 
 

PORQUE 
 
A enfermagem, enquanto prática social e como um trabalho 
constitutivo do trabalho em saúde, é uma categoria profissional 
que tem intensa aproximação com as pessoas com problemas de 
saúde mental em todas as linhas e redes de cuidado à saúde, e, 
portanto, coloca-se na defesa intransigente pela garantia dos 
direitos das pessoas. 
 
Analisando as assertivas propostas e/ou a sua relação entre elas, 
assinale a opção correta. 
(A) As duas assertivas são proposições verdadeiras e a segunda é 

uma justificativa correta da primeira. 
(B) As duas assertivas são proposições verdadeiras, mas a 

segunda não é uma justificativa correta da primeira. 
(C) A primeira assertiva é uma proposição verdadeira e a 

segunda é falsa. 
(D) As duas assertivas são proposições falsas. 
 
12. No Art. 5º, da Resolução nº 8, de 14 de agosto de 2019, tem-
se que: “Para garantir o princípio de amplo respeito aos direitos 
humanos e conquista da plena cidadania, a política de saúde 
mental e drogas deve necessariamente levar em conta e 
respeitar as características e especificidades”. As características e 
especificidades listadas são:   
(A) características/especificidades econômicas, sociais, 

regionais/locais, de identidade de gênero, demográficas e 
epidemiológicas. 

(B) características/especificidades para a proporção de leitos 
(não deve superar 30% do total de leitos). 

(C) características/especificidades da indicação genérica da 
medida de internação, sendo esta uma opção suficiente. 

(D) características/especificidades da internação involuntária que 
é aquela determinada pela Justiça. 
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13. No Ceará, todo ano, centenas de pessoas recorrem à 
internação, reconhecem que chegaram a um estágio que 
sozinho não vão conseguir sair e nem vencer e aceitam a 
internação para conseguirem se abster dos vícios. Só na 
pandemia, em 2020 e 2021, foram 3.139 hospitalizações no 
Estado por transtornos mentais ou comportamentais ligados ao 
consumo de álcool e múltiplas drogas ou psicoativos (Diário do 
Nordeste, 2022). A frase em negrito refere-se a qual tipo de 
internação? 
(A) Internação Voluntária. 
(B) Internação Involuntária. 
(C) Internação Voluntária/Involuntária. 
(D) Internação Compulsória. 
 
14. O uso do protocolo de Manchester é importante para que os 
atendimentos sejam feitos no tempo que os pacientes realmente 
precisam. Assim, sobre ao referido protocolo aplicado no Brasil, 
assinale a assertiva correta. 
(A) É a melhor forma de classificar pacientes e garantir um 

atendimento eficiente em serviços de saúde. 
(B) Não pode ser utilizado em unidades básicas de saúde, 

hospitais e laboratórios. 
(C) Os pacientes são classificados por números, quanto maior o 

número maior a gravidade. 
(D) São seis classificações que perpassam de emergência até não 

urgente.  
 
15. Sobre a Política Nacional de Humanização, é correto afirmar 
que:  
(A) busca pôr em prática os princípios do SUS no cotidiano dos 

serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir 
e cuidar.  

(B) aposta na inclusão de trabalhadores e usuários, com exceção 
dos gestores, na produção e gestão do cuidado e dos 
processos de trabalho. 

(C) as mudanças são construídas por uma pessoa, isolada, 
podendo atuar de forma coletiva e compartilhada. 

(D) incluir usuários e suas redes sociofamiliares nos processos de 
cuidado é um recurso que não deve ser priorizado, deve-se 
priorizar o indivíduo na sua individualidade.  

 
16. A Política Nacional de Humanização (PNH) atua a partir de 
orientações clínicas, éticas e políticas, que se traduzem em 
determinados arranjos de trabalho. Sobre os conceitos que 
norteiam o trabalho da PNH, realizar: “organização e 
experimentação de rodas, para colocar as diferenças em contato 
de modo a produzir movimentos de desestabilização que 
favoreçam mudanças nas práticas de gestão e de atenção” é 
uma ação sugerida pela PNH para diretriz/conceito:  
(A) Acolhimento. 
(B) Cogestão. 
(C) Ambiência. 
(D) Clínica Ampliada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. A biossegurança é de fundamental importância para garantir 
a segurança e prevenção dos possíveis riscos ocupacionais. A 
Portaria nº 3.012: Regulamento Técnico Mercosul para Produtos 
com Ação Antimicrobiana utilizados em Artigos Críticos e 
Semicríticos, Áreas Críticas e Semicríticas e Esterilizantes, afirma 
como sendo correto que: 
(A) Desinfecção: É um produto que tem a capacidade de destruir 

e eliminar todas as formas de vida microbiana, em um 
período de tempo comprovado, incluindo os esporos 
bacterianos. 

(B) Desinfetante de alto nível: processo físico ou químico que 
destrói e/ou elimina a maioria dos microrganismos 
patogênicos de objetos inanimados e superfícies, com 
exceção de esporos bacteriano, podendo ser de baixo, 
intermediário ou alto nível. 

(C) Esterilização: processo validado que serve para fazer um 
objeto inanimado e superfície livre de todas as formas viáveis 
de microrganismos. 

(D) Esterilizante: produto que destrói todos os microrganismos 
em um período de tempo comprovado, exceto um número 
elevado de esporos bacterianos. 

 
18. As áreas de uma unidade hospitalar, tais como enfermaria, 
ambulatórios, posto de enfermagem e banheiros, sendo estes 
compartimentos ocupados por pacientes com doenças 
infecciosas de baixa transmissibilidade e doenças não 
infecciosas, são consideradas áreas:  
(A) críticas. 
(B) críticas de potencial baixo. 
(C) semicríticas. 
(D) não críticas. 
 
19. Em alguns serviços de saúde, por exemplo, a equipe de 
enfermagem é responsável pela limpeza e desinfecção de 
determinados equipamentos para a saúde. Sobre a limpeza 
concorrente, é correto afirmar que: 
(A) trata-se de uma limpeza mais completa, incluindo todas as 

superfícies horizontais e verticais, internas e externas. 
(B) o procedimento inclui a limpeza de paredes, pisos, teto, 

painel de gases, equipamentos e todos os mobiliários. 
(C) nesse tipo de limpeza deve-se utilizar máquinas de lavar piso, 

cabo regulável com esponjas sintéticas com duas faces para 
parede e os kits de limpeza de vidros e de teto. 

(D) é realizada nas áreas de isolamento de contato, a cada troca 
de plantão ou duas vezes ao dia, principalmente nos locais de 
maior contato das mãos do paciente e dos profissionais de 
saúde. 

 
20. Você, técnico de enfermagem, recebe a prescrição de um 
paciente que consta: 2mg de risperidona, via oral, três vezes ao 
dia. No hospital tem disponível risperidona de 1mg. Quantos 
comprimidos deverão ser administrados por dia? 
(A) 3. 
(B) 3 e ½. 
(C) 6. 
(D) 8. 
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21. O Sulfato de Terbutalina é usado, principalmente, no 
tratamento de bronquite asmática. Foi prescrito 5mg em 
1.000mL de soro glicosado 5%, devendo ser administrada a 
solução preparada no período de 12 horas. Quantas gotas por 
minuto deverão ser infundidas?  
(A) Aproximadamente 21 gotas/minuto. 
(B) Aproximadamente 28 gotas/minuto. 
(C) Aproximadamente 83 gotas/minuto. 
(D) Aproximadamente 92 gotas/minuto. 
 
22. O soro é uma solução que tem várias finalidades, dentre elas: 
hidratação, alimentação, curativos, solvente de medicações 
(ampolas), compressa ocular, compressas diversas e outros. 
Sobre o soro, assinale a alternativa correta. 
(A) Soro com solução isotônica: a concentração é menor que a 

do plasma sanguíneo.  
(B) Soro com solução hipertônica: a concentração é maior que a 

do plasma sanguíneo.  
(C) Soro com solução hipotônica: a concentração é igual ou 

próxima a do plasma sanguíneo. 
(D) Soro fisiológico ou cloreto de sódio pode ter concentração de 

0,9%, 5% e 10%. 
 
23. Em uma emergência, foi prescrito 500ml de soro glicosado 
para ser infundido em 10 gotas/minutos. O paciente perguntou 
quanto tempo iria demorar. Assinale a alternativa correta sobre 
o tempo que o paciente esperará pela aplicação da medicação. 
(A) 16 horas e 36 minutos. 
(B) 17 horas e 15 minutos. 
(C) 18 horas e 20 minutos. 
(D) 18 horas e 30 minutos. 
 
24. Em uma preparação de medicação, de acordo com a 
prescrição, o técnico pode manipular de forma a aumentar ou 
diminuir a concentração ou estabelecer uma nova solução. Para 
aumentar a concentração de um soro, é necessário descobrir de 
quanto é a concentração do soro prescrito. Logo, quantos 
gramas tem um frasco de 1000ml de SF a 0,9%? 
(A) 9g. 
(B) 9,5g. 
(C) 90g. 
(D) 100g. 
 
25. Atualmente, cerca de 80% do tratamento de queimaduras 
ocorridas no Brasil é oferecido pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS). Dependendo do caso, os pacientes são encaminhados 
pelas redes regionalizadas e prontos-socorros para atendimentos 
em diferentes níveis de complexidade (Ministério da Saúde, 
2022). Você, como técnico, irá orientar como proceder diante de 
uma situação de queimadura, sendo correto informar que: 
(A) deve lavar o local com água gelada ou passar gelo, 

diminuindo, assim, a dor. 
(B) pode utilizar produtos como creme dental, borra de café e 

clara de ovo, dependendo do local da lesão. 
(C) se deve proteger a queimadura com um pano limpo evitando 

infecção.  
(D) o paciente deve estourar as bolhas ocasionadas pela 

queimadura, aliviando a sensação de queimação. 
 
 
 
 

26. As queimaduras podem ser classificadas quanto ao agente 
causador e quanto à profundidade das lesões. A queimadura 
caracterizada como biológica pode ser descrita como: 
(A) provocada por animais e vegetais, como: urtiga, látex etc., e 

animais, como água-viva, lagarta-de-fogo, medusa, entre 
outros. 

(B) que tem origem no calor ou no frio, por meio de exposição, 
condução ou radiação eletromagnética, tais como: líquidos e 
sólidos ferventes, frio excessivo, chama, vapor, objetos 
aquecidos, geada, neve, entre outros. 

(C) proveniente por raios solares, aparelhos de raios X ou 
ultravioleta, nucleares, entre outros. 

(D) ocasionada por produtos corrosivos que podem ser bases 
fortes ou de origem ácida, como exemplos, temos: álcool, 
gasolina, bases e ácidos. 

 
27. Os complexos eventos envolvidos na intoxicação, desde a 
exposição às substâncias químicas até o aparecimento de sinais e 
sintomas, são divididos em fases da intoxicação. O técnico de 
enfermagem deve conhecê-las para, assim, atuar de forma mais 
direcionada. Sobre as fases de intoxicação, assinale a alternativa 
correta. 
(A) Fase de exposição corresponde ao aparecimento de 

evidências de sinais e sintomas, ou, ainda, alterações 
patológicas detectáveis mediante provas diagnósticas. 

(B) Fase toxicocinética corresponde ao contato do agente tóxico 
com o organismo.  

(C) Fase toxicodinâmica compreende a interação entre as 
moléculas das substâncias químicas e os sítios de ação, 
específicos ou não, dos órgãos. 

(D) Fase clínica corresponde ao período de “movimentação” do 
agente tóxico no organismo. 

 
28. Você, técnico de enfermagem, recebeu um paciente na sua 
unidade que foi vítima de acidente com serpente. Na anamnese 
está escrito: paciente chegou apresentando dor no local da 
agressão, edema local com sangramento, dois furos no local da 
picada e equimose. Equimose significa que ele apresentou: 
(A) vômito com sangue. 
(B) extravasamento do sangue no tecido subcutâneo. 
(C) diminuição da mobilidade muscular de um lado do corpo. 
(D) escarro com sangue. 
 
29. O Sinal de Cacifo ou Sinal de Godet é um sinal clínico avaliado 
por meio da pressão digital sobre a pele, por, pelo menos, 5 
segundos, para avaliar: 
(A) edema. 
(B) enema.  
(C) hemostasia.  
(D) hidremia. 
 
30. Na rotina dos profissionais de enfermagem, muitos 
instrumentos e escalas são utilizadas para auxiliar nas condutas. 
A escala que tem como objetivo avaliar o nível de consciência do 
paciente é a:  
(A) Escala de Rass. 
(B) Escala de Tanner. 
(C) Escala de Apgar. 

(D) Escala de Glasgow. 


