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01. Considerando o Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem (CEPE), assinale a alternativa que contém um 
direito do técnico de enfermagem. 
(A) Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha 

conhecimento em razão de seu exercício profissional. 
(B) Prestar informações escritas e/ou verbais, completas e 

fidedignas, necessárias à continuidade da assistência e à 
segurança do paciente. 

(C) Prestar assistência de Enfermagem sem discriminação de 
qualquer natureza. 

(D) Recusar-se a executar prescrição de Enfermagem e Médica 
na qual não constem assinatura e número de registro do 
profissional prescritor, exceto em situação de urgência e 
emergência. 

 
02. Considera-se infração ética e disciplinar a ação, a omissão 
ou a conivência que implique em desobediência e/ou 
inobservância às disposições do Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem, bem como a inobservância das 
normas do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem. 
Para a graduação da penalidade e a respectiva imposição, são 
avaliados: 
(A) a gravidade da infração; as circunstâncias agravantes da 

infração; o dano causado e o resultado; os antecedentes do 
infrator. 

(B) a gravidade da infração; as circunstâncias atenuantes da 
infração; o dano causado e o resultado; os antecedentes do 
infrator. 

(C) a gravidade da infração; as circunstâncias agravantes e 
atenuantes da infração; o dano causado e o resultado; os 
antecedentes do infrator. 

(D) a gravidade da infração; as circunstâncias agravantes e 
atenuantes da infração; o resultado do dano causado; os 
antecedentes do infrator. 

 
03. Consiste na admoestação ao infrator, de forma reservada, 
que será registrada no prontuário do mesmo, na presença de 
duas testemunhas. A qual penalidade prevista no Código de 
Ética dos Profissionais de Enfermagem essa definição se refere? 
(A) Suspensão. 
(B) Advertência verbal. 
(C) Cassação. 
(D) Multa. 
 
04. Segundo a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem, em 
seu artigo 12, o técnico de enfermagem exerce atividade de 
nível médio e participa no planejamento da assistência de 
enfermagem, cabendo-lhe, especialmente, 
(A) elaborar a prescrição da assistência de enfermagem. 
(B) executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as 

privativas do enfermeiro e do auxiliar de enfermagem. 
(C) participar da orientação e da supervisão do trabalho de 

enfermagem em grau auxiliar. 
(D) coordenar as atividades do auxiliar de enfermagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05. Durante o plantão na Unidade de Terapia Intensiva 
Neonatal, a técnica de enfermagem Lucíola foi orientada pela 
enfermeira a avaliar a estabilidade clínica do recém-nascido 
antes de colocá-lo em posição canguru. No entanto, devido à 
agitação do plantão, Lucíola não verificou os sinais vitais do RN 
antes de colocá-lo no colo da mãe, o que gerou uma taquicardia 
e uma pequena queda da saturação de oxigênio. Essa ação de 
não realizar um cuidado prescrito ou não apresentar conduta 
esperada para a situação é conhecida como: 
(A) Imprudência. 
(B) Negligência. 
(C) Imperícia. 
(D) Dolo. 
 
06. Assinale a alternativa que indica a situação que envolve a 
inaptidão, falta de qualificação técnica, teórica ou prática, ou 
ausência de conhecimentos elementares e básicos da profissão. 
(A) Imperícia. 
(B) Imprudência. 
(C) Negligência. 
(D) Erro. 
 
07. São considerados princípios bioéticos, EXCETO: 
(A) Autonomia. 
(B) Justiça. 
(C) Beneficência. 
(D) Solidariedade. 
 
08. A Humanização, como uma política transversal, supõe 
necessariamente que sejam ultrapassadas as fronteiras, muitas 
vezes rígidas, dos diferentes núcleos de saber/poder que se 
ocupam da produção da saúde. Desse modo, humanizar inclui, 
dentre outros aspectos: 
(A) oferta de atendimento de qualidade articulando os avanços 

tecnológicos com tecnologias duras. 
(B) melhoria dos ambientes de cuidado, sem considerar as 

condições de trabalho dos profissionais. 
(C) aumento do grau de corresponsabilidade dos diferentes 

atores que constituem a rede SUS. 
(D) investimento em educação dos trabalhadores de saúde, 

priorizando métodos tradicionais. 
 
09. A Posição Canguru tem como objetivos, EXCETO: 
(A) proporcionar ao recém-nascido e a seus pais o contato pele 

a pele. 
(B) oferecer ao recém-nascido a sensação de proteção e de 

vínculo. 
(C) favorecer à mãe/pai competência para cuidar de seu filho. 
(D) estabelecer uma rotina de acolhimento à mãe no primeiro 

encontro com seu filho na Unidade Neonatal. 
 
10. É um dispositivo utilizado na assistência ventilatória 
invasiva: 
(A) Oxyhood.  
(B) Cânula endotraqueal. 
(C) Cânula nasal ou cateter tipo óculos. 
(D) CPAP. 
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11. Assinale a alternativa que reúne dois cuidados específicos de 
enfermagem ao bebê em CPAP nasal. 
(A) Certificar-se de que a umidificação e o aquecimento dos 

gases estão adequados (36°C); e manter sonda gástrica 
aberta para descompressão do estômago (exceto quando o 
RN estiver sendo alimentado). 

(B) Observar distensão gástrica; e ajustar os dois lados do 
circuito de tubos à face e à cabeça do RN, mantendo a 
cânula nasal próxima ao septo nasal. 

(C) Realizar proteção de partes moles da narina e do septo com 
hidrocoloide; e esvaziar periodicamente a água condensada 
no circuito, podendo retorná-la ao copo umidificador. 

(D) Escolher o tamanho apropriado da pronga nasal de acordo 
com o peso e a idade gestacional do RN; e esvaziar 
periodicamente a água condensada no circuito, podendo 
retorná-la ao copo umidificador. 

 
12. A Portaria nº 825, de 25 de abril de 2016, redefine a 
Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) 
e atualiza as equipes habilitadas. Para efeitos dessa portaria, 
considera-se: 
I. ___________________: Modalidade de atenção à saúde 
integrada às Rede de Atenção à Saúde (RAS), caracterizada por 
um conjunto de ações de prevenção e de tratamento de 
doenças, reabilitação, paliação e promoção à saúde, prestadas 
em domicílio, garantindo continuidade de cuidados. 
II. ___________________: Serviço complementar aos cuidados 
realizados na atenção básica e em serviços de urgência, 
substitutivo ou complementar à internação hospitalar, 
responsável pelo gerenciamento e pela operacionalização das 
Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e das 
Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP). 
III. __________________: Pessoa(s), com ou sem vínculo 
familiar com o usuário, apta(s) para auxiliá-lo em suas 
necessidades e atividades da vida cotidiana e que, dependendo 
da condição funcional e clínica do usuário, deverá(ão) estar 
presente(s) no atendimento domiciliar. 
 

Está correto o item: 
(A) Serviço de Atendimento Domiciliar, Atenção Domiciliar, 

Cuidador. 
(B) Atenção Domiciliar, Serviço Domiciliar, Profissional de 

Saúde. 
(C) Atenção Domiciliar, Serviço de Atenção Domiciliar, Cuidador. 
(D) Serviço de Atenção Domiciliar, Atenção Domiciliar, 

Profissional de Saúde. 
 
13. Todos os profissionais da Atenção Básica podem realizar 
ações terapêuticas comuns, nos mais diversos dispositivos de 
cuidado, para promoção da saúde mental. Assinale a alternativa 
que reúne algumas dessas ações. 
(A) Proporcionar ao usuário um momento para pensar/refletir, 

exercer boa comunicação e exercitar a habilidade da 
empatia. 

(B) Lembrar-se de escutar o que o usuário precisa dizer, acolher 
o usuário e suas queixas emocionais como ilusórias. 

(C) Oferecer suporte à medida que torne o usuário dependente 
do serviço, exercer boa comunicação e dar preferências a 
abordagens centradas na doença. 

(D) Exercer boa comunicação, reconhecer os modelos de 
entendimento do usuário e dar preferências a abordagens 
centradas na doença. 

 

14. Quadros psicóticos primários em jovens, principalmente a 
esquizofrenia, podem se iniciar com períodos de retração social 
e queda do rendimento escolar. Sobre esse assunto, marque (V) 
para Verdadeiro e (F) para Falso. 
I. (___) Esse comportamento deve estar acompanhado de 
delírios ou alucinações. 
II. (___) Alucinações são crenças, verossímeis ou não, que são 
mantidas pela pessoa com uma convicção de que não é 
compartilhada pelos seus próximos. 
III. (___) Os delírios são alterações da sensopercepção do real, 
vividas como reais pela pessoa. 
IV. (___) As alucinações mais frequentes são auditivas. As pes-
soas também podem apresentar desorganização ou infantil-
zação do discurso e do comportamento. 
 

Assinale a alternativa CORRETA: 
(A) V, V, V, V. 
(B) V, F, F, V. 
(C) V, F, V, V. 
(D) V, F, V, F. 
 
15. A Portaria Nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, aprova a 
Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) e destaca a Atenção 
Básica como primeiro ponto de atenção e porta de entrada 
preferencial do sistema, que deve ordenar os fluxos e 
contrafluxos de pessoas, produtos e informações em todos os 
pontos de atenção à saúde. A respeito dessa política, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
(A) Tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para 

expansão e consolidação da Atenção Básica.  
(B) Considera e inclui as especificidades locorregionais, 

ressaltando a dinamicidade do território e a existência de 
populações específicas, itinerantes e dispersas. 

(C) Considera a pessoa em sua singularidade e inserção 
sociocultural, buscando produzir a atenção individual, 
incorporar as ações de vigilância em saúde e em prevenção e 
o controle de violência, bem como a restauração da saúde. 

(D) Destaca o desafio de superar compreensões simplistas, nas 
quais, entre outras, há dicotomia e oposição entre a 
assistência e a promoção da saúde. 

 
16. Marque o item que reúne os três princípios da Atenção 
Básica segundo a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. 
(A) Integralidade, Regionalização e Hierarquização. 
(B) Equidade, Integralidade e Resolutividade. 
(C) Longitudinalidade, Universalidade e Integralidade. 
(D) Universalidade, Equidade e Integralidade. 
 
17. Sobre os aspectos éticos da assistência ao recém-nascido na 
sala de parto, deve-se considerar que: 
(A) a idade gestacional é conhecida de maneira precisa em uma 

parcela significativa dos nascimentos.  
(B) não é prudente que a reanimação seja instituída se o 

diagnóstico da idade gestacional não estiver previamente 
estabelecido. 

(C) a interrupção da reanimação só pode ser realizada após 30 
minutos de assistolia na vigência de reanimação adequada. 

(D) retardar o início dos procedimentos de reanimação neonatal 
pode resultar em lesões pelo estresse ao frio, na 
hipoglicemia, na hipotensão e na hipoxemia, aumentando 
sua morbidade e mortalidade. 
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18. Assinale um procedimento realizado para detecção de 
incompatibilidade sanguínea materno-fetal. 
(A) Administração de 1mg de vitamina K por via intramuscular. 
(B) Coleta de sangue da mãe e do cordão umbilical. 
(C) Instilação de uma gota de nitrato de prata a 1% no fundo do 

saco lacrimal inferior de cada olho. 
(D) Realização do teste rápido para anti-HIV. 
 
19. São cuidados de enfermagem ao recém-nascido em 
fototerapia: 
I. Monitorar alterações cutâneas. 
II. Verificar a superfície da pele exposta à luz. 
III. Utilizar proteção ocular opaca. 
IV. Suspender aleitamento materno. 
V. Observar sinais de desidratação. 
VI. Evitar mudança de decúbito. 
 

Estão CORRETOS: 
(A) Todos os itens. 
(B) Quatro itens, apenas. 
(C) Cinco itens, apenas. 
(D) Três itens, apenas. 
 
20. A adaptação do recém-nascido à Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal pode ocorrer por meio de medidas de 
cuidado promovidas pela equipe de enfermagem. Indique uma 
medida que NÃO é recomendada para essa adaptação. 
(A) Promover o equilíbrio térmico. 
(B) Controlar a luminosidade e os ruídos. 
(C) Aumentar os estímulos. 
(D) Monitorar os sinais vitais e a umidade. 
 
21. No que se refere à assistência de enfermagem aos casos 
suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus 
(SARS-CoV-2), em ambiente hospitalar, assinale a alternativa 
CORRETA. 
(A) Alguns procedimentos realizados em pacientes com infecção 

suspeita ou confirmada pelo novo coronavírus podem gerar 
aerossóis, como intubação ou aspiração traqueal, ventilação 
invasiva e não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, 
dentre outros. 

(B) Os pacientes com sintomas de infecções respiratórias devem 
utilizar máscara N95 ao chegar, até o isolamento, assim 
como durante remoções de uma área a outra. 

(C) A precaução-padrão deve ser utilizada para todos os 
pacientes internados e não obrigatoriamente para casos 
suspeitos e confirmados de infecção pelo novo coronavírus. 

(D) Os procedimentos que podem gerar aerossóis devem ser 
realizados preferencialmente em uma unidade de 
isolamento respiratório com pressão negativa e filtro HEPA. 
Caso não haja local para isolamento, colocar o paciente em 
um quarto com portas e janelas abertas. 

 
22. De acordo com a Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/1990, está 
incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) 
a execução das seguintes ações, EXCETO: 
(A) vigilância sanitária. 
(B) vigilância epidemiológica. 
(C) saúde do trabalhador. 
(D) segurança do paciente. 
 
 
 

23. Na execução do processo de enfermagem, os técnicos de 
enfermagem auxiliam os enfermeiros em todas as etapas, desde 
a coleta de dados à avaliação. Assinale uma atribuição do 
técnico de enfermagem nesse processo. 
(A) Auxiliar no estabelecimento de metas realistas e 

mensuráveis junto ao paciente.  
(B) Elaborar padrões escritos para a prática de enfermagem. 
(C) Aplicar a teoria de enfermagem aos métodos utilizados para 

a solução de problemas reais ou potenciais de saúde, 
individuais ou de grupos. 

(D) Propor novas categorias de diagnósticos a serem analisados 
e aprovados. 

 
24. De acordo com a Portaria nº 336, de 19 de fevereiro de 
2002, a equipe técnica mínima para atuação no CAPS I, para o 
atendimento de 20 (vinte) pacientes por turno, tendo como 
limite máximo 30 (trinta) pacientes/dia, em regime de 
atendimento intensivo, será composta por: 
(A) 01 (um) médico com formação generalista; 01 (um) 

enfermeiro; 03 (três) profissionais de nível superior dentre 
as seguintes categorias profissionais: psicólogo, assistente 
social, terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro 
profissional necessário ao projeto terapêutico; e 04 (quatro) 
profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de 
enfermagem, técnico administrativo, técnico educacional e 
artesão. 

(B) 01 (um) médico com formação em saúde mental; 01 (um) 
enfermeiro; 03 (três) profissionais de nível superior dentre 
as seguintes categorias profissionais: psicólogo, assistente 
social, terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro 
profissional necessário ao projeto terapêutico; e 04 (quatro) 
profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de 
enfermagem, técnico administrativo, técnico educacional e 
artesão. 

(C) 01 (um) médico com formação em saúde mental; 01 (um) 
enfermeiro; 04 (quatro) profissionais de nível superior 
dentre as seguintes categorias profissionais: psicólogo, 
assistente social, terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro 
profissional necessário ao projeto terapêutico; e 03 (três) 
profissionais de nível médio dentre as seguintes categorias 
profissionais: técnico e/ou auxiliar de enfermagem, técnico 
administrativo, técnico educacional e artesão. 

(D) 01 (um) médico com formação em saúde mental; 01 (um) 
enfermeiro; 03 (três) profissionais de nível superior dentre 
as seguintes categorias profissionais: psicólogo, assistente 
social, terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro 
profissional necessário ao projeto terapêutico; e 06 (seis) 
profissionais de nível médio dentre as seguintes categorias 
profissionais: técnico e/ou auxiliar de enfermagem, técnico 
administrativo, técnico educacional e artesão. 
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25. São cuidados indicados na assistência de enfermagem a 
pessoas com transtorno de pânico: 
(A) realizar o acolhimento da pessoa de maneira empática, com 

escuta ativa, e observar as questões de segurança do 
paciente, para evitar riscos. 

(B) tranquilizar o paciente, evitando contato visual e corporal, e 
mostrar que está no local para acolhê-lo. 

(C) mostrar-se compreensível e reforçar que essa crise tem 
caráter permanente, indicando, assim, medidas não 
farmacológicas. 

(D) estimular a pessoa a realizar a respiração de forma curta e 
rápida, com movimentos de inspiração e de expiração que 
podem contribuir para a cessação de sintomas graves na 
crise. 

 
26. A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a 
participação da comunidade na gestão do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de 
recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. 
Em seu artigo 4, determina que, para receberem os recursos, os 
Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com 
as seguintes fontes, EXCETO: 
(A) Fundo de Saúde. 
(B) Conselho de Saúde. 
(C) Plano de Saúde. 
(D) Secretaria de Saúde. 
 
27. Os procedimentos básicos de enfermagem envolvem 
técnicas que podem ser implementadas pela equipe de 
enfermagem sob supervisão do enfermeiro. A condução das 
técnicas deve ser fundamentada na literatura e resguardar a 
segurança do profissional e do paciente. Nesse sentido, assinale 
a alternativa que indica o nome do processo que visa reduzir ou 
inibir o crescimento de microrganismos na pele ou nas mucosas. 
(A) Assepsia. 
(B) Antissepsia. 
(C) Esterilização. 
(D) Desinfecção. 
 
28. As crianças com Transtorno de Déficit de Atenção e 
Hiperatividade (TDAH) são de fácil reconhecimento tanto nas 
clínicas, escolas ou no seu domicílio. É de suma importância 
esclarecer que a desatenção, a hiperatividade ou a 
impulsividade ao aparecer isoladamente trazem grandes 
consequências na vida dessas crianças nas suas relações com os 
pais e/ou responsáveis, colegas e amigos. O enfermeiro, por sua 
vez, deve ser conhecedor da família e precisa ter seu foco de 
cuidado nela, buscando prevenir e promover a saúde. Uma das 
orientações a serem dadas à família da criança com TDHA é: 
(A) desenvolver a capacidade de discernir entre problemas que 

resultam de incapacidade e problemas que resultam de 
recusa ativa em obedecer a ordens. 

(B) ter o cuidado para que seus pedidos sejam sempre 
atendidos. 

(C) ter compreensão que somente a punição diminuirá os 
sintomas de TDAH.  

(D) reagir aos limites de seu filho de maneira positiva e passiva. 
 
 
 
 
 
 

29. O Código de Ética da Enfermagem determina que os 
profissionais devam ter conhecimento dos preceitos da ética da 
enfermagem. Dessa forma, saberão como agir e portar-se em 
diferentes situações, respeitando sempre a dignidade das 
pessoas e honrando sua profissão. No caso em que um 
profissional de enfermagem for questionado sobre fato de que 
tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, 
como ele deve proceder? 
(A) Solicitar ajuda do médico da equipe. 
(B) Revelar todas as informações necessárias às partes 

interessadas. 
(C) Solicitar autorização verbal do paciente para liberar as 

informações, independentemente de como serão 
divulgadas. 

(D) Manter o sigilo. 
 
30. É obrigação do profissional registrar no prontuário e em 
outros documentos os dados e as informações indispensáveis 
ao cuidado do paciente. O profissional de enfermagem deve 
escrever de maneira objetiva e clara, na ordem cronológica, 
com letra legível e sem rasuras. São documentos utilizados para 
o registro da assistência de enfermagem, EXCETO: 
(A) Livro de passagem de plantão. 
(B) Folha de anotações de enfermagem. 
(C) Folha de prescrição médica. 
(D) Prontuário do paciente. 
 


