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01. Sobre a Lei do Exercício Profissional (Lei nº 7.498/86, de 25 
de junho de 1986), assinale a alternativa CORRETA. 
(A) A Enfermagem é exercida exclusivamente pelo enfermeiro e 

pelo técnico de enfermagem respeitados os respectivos 
graus de habilitação. 

(B) A Enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem 
ser exercidas por pessoas inscritas no Conselho Federal de 
Enfermagem. 

(C) 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. 

(D) O técnico de enfermagem deve executar todas as ações 
assistenciais de Enfermagem. 

 
02. De acordo com a revisão do Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem (CEPE), são DEVERES dos 
profissionais de enfermagem, EXCETO: 
(A) exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, 

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

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

(C) conhecer, cumprir e fazer cumprir o Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem e demais normativos do 
Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem. 

(D) anunciar a prestação de serviços para os quais detenha 
habilidades e competências técnico-científicas e legais. 

 
03. Acerca das infrações e das penalidades do Código de Ética 
dos Profissionais de Enfermagem, assinale a alternativa 
CORRETA.  
(A) As penalidades a serem impostas pelo Sistema 

Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, conforme o que 
determina o art. 18, da Lei n° 5.905, de 12 de julho de 1973, 
são as seguintes: I – Advertência verbal; II – Multa; III –
Suspensão do Exercício Profissional; IV – Cassação do direito 
ao Exercício Profissional. 

(B) A advertência verbal consiste na admoestação ao infrator, 
de forma reservada, que será registrada no prontuário do 
mesmo, na presença de duas testemunhas. 

(C) 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. 

(D) A suspensão consiste na proibição do exercício profissional 
da Enfermagem por um período de até 60 (sessenta) dias e 
será divulgada nas publicações oficiais do Sistema 
Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, nos jornais de 
grande circulação e comunicada aos órgãos empregadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04. A Bioética e seus princípios surgiram para nortear a conduta 
humana a partir das decisões frente aos conflitos morais diante 
do cuidar, sendo, fundamentais para conduzir a assistência de 
enfermagem. Assim, conforme os princípios da bioética, 
assinale a alternativa CORRETA. 
(A) A autonomia se refere à capacidade de uma pessoa em 

decidir, segundo seus valores, sobre aquilo que ela julga ser 
o melhor para si.  

(B) A beneficência significa cuidar do paciente. 
(C) A não beneficência significa que o profissional de saúde tem 

o dever de não causar mal e/ou danos ao paciente.  
(D) A justiça se refere à totalidade de tratamento, oferecendo a 

cada pessoa o que lhe é devido, segundo suas necessidades. 
 
05. A humanização da Assistência Obstétrica e Neonatal é 
condição primeira para o adequado acompanhamento da 
mulher durante o ciclo gravídico puerperal. Nesse contexto, 
para garantir uma assistência qualificada, são atribuições do 
técnico de enfermagem, EXCETO: 
(A) aferir a pressão arterial, o peso e a altura da gestante. 
(B) realizar testagem rápida para sífilis da gestante. 
(C) atualizar o cartão de vacina da gestante. 
(D) registrar o atendimento da gestante no cartão de pré-natal a 

cada consulta realizada. 
 
06. Em obstetrícia, o acolhimento na porta de entrada dos 
hospitais e das maternidades assume peculiaridades próprias às 
necessidades e às demandas relacionadas ao processo 
gravídico. Nesse acolhimento, é responsabilidade do técnico de 
enfermagem: 
(A) receber as fichas de atendimento, avaliando de forma ágil e 

responsável a prioridade da mulher, de acordo com a queixa 
apresentada. 

(B) atender às mulheres que a eles competem, de forma 
acolhedora, de acordo com protocolo institucional e com o 
acesso imediato ao obstetra, quando necessário. 

(C) aferir sinais vitais da mulher. 
(D) realizar acompanhamento obstétrico da mulher e do recém-

nascido, sob seus cuidados, da internação até a alta.  
 
07. A alta hospitalar a pedido do paciente sem risco iminente de 
vida está relacionada, principalmente, à qual princípio da 
Bioética? 
(A) Autonomia. 
(B) Justiça. 
(C) Beneficência. 
(D) Equidade. 
 
08. Após o parto, puérpera é avaliada e é identificado que o 
fundo do útero encontra-se na cicatriz umbilical, com um bom 
tônus, firme, móvel e indolor. Esse achado é chamado de: 
(A) Globo de segurança de Hamilton. 
(B) Globo de segurança de Pinard. 
(C) Globo de segurança de Greenberg. 
(D) Globo de segurança de Jacob-Dublin. 
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09. As mortes maternas podem ser classificadas como 
obstétricas diretas ou indiretas. As mortes diretas resultam de: 
(A) complicações surgidas durante a gravidez, o parto ou o 

puerpério (período de até 42 dias após o parto). 
(B) doenças preexistentes ou que se desenvolveram durante a 

gestação.  
(C) doenças que foram agravadas pelos efeitos fisiológicos da 

gestação. 
(D) doenças autoimunes. 
 
10. O objetivo do acompanhamento pré-natal é assegurar o 
desenvolvimento da gestação, permitindo o parto de um recém-
nascido saudável, sem impacto para a saúde materna, inclusive 
abordando os aspectos psicossociais e as atividades educativas 
e preventivas. Nesse contexto, assinale a alternativa CORRETA. 
(A) Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o número 

adequado seria igual ou superior a 5 (cinco).  
(B) Atenção especial deverá ser dispensada às grávidas com 

menores riscos (grau de recomendação A). 
(C) As consultas deverão ser mensais até a 24ª semana, 

quinzenais entre 24 e 36 semanas e semanais no termo 
(grau de recomendação D).  

(D) Não existe alta do pré-natal.  
 
11. Em obstetrícia, o acolhimento na porta de entrada dos 
hospitais e das maternidades assume peculiaridades próprias às 
necessidades e às demandas relacionadas ao processo 
gravídico.  Acerca do acolhimento, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
(A) Pacientes com rebaixamento do nível de consciência ou 

alteração do estado mental são classificadas como amarelo. 
(B) Nas maternidades e em serviços de saúde que realizam 

partos, a adequação da ambiência refere-se a reformas em 
seus espaços físicos com o objetivo de qualificá-los para 
favorecerem e facilitarem os processos e as relações de 
trabalho.  

(C) O acolhimento da mulher e do acompanhante tem função 
fundamental na construção de um vínculo de confiança com 
os profissionais e os serviços de saúde, favorecendo seu 
protagonismo especialmente no momento do parto. 

(D) O acolhimento é decisivo não só no reconhecimento de 
condições clínicas urgentes como também na 
potencialização da vivência do parto e do nascimento, 
experiência única na vida da mulher e de sua família. 

 
12. Toda paciente em trabalho de parto prematuro deve iniciar 
profilaxia contra infecção do Estreptococos β-hemolítico do 
Grupo B. Assinale o medicamento de primeira escolha prescrito. 
(A) Amoxicilina. 
(B) Ciprofloxacino. 
(C) Cefazolina. 
(D) Norfloxacino. 
 
13. Hipertensão sem proteinúria, após 20 semanas de gravidez, 
cujos níveis tensionais retornam ao normal 6 a 12 semanas pós-
parto: 
(A) pré-eclâmpsia sem gravidade. 
(B) pré-eclâmpsia grave. 
(C) hipertensão gestacional. 
(D) hipertensão arterial crônica. 
 
 
 

14. Sinal que indica que a mulher se encontra em trabalho de 
parto ativo: 
(A) perda do tampão mucoso. 
(B) ruptura da bolsa. 
(C) contrações de Braxton Hicks. 
(D) dilatação total do colo. 
 
15. Sangramento discreto ou ausente, frequentemente 
assintomático, colo impérvio e útero menor do que o esperado 
para a idade gestacional são características de qual 
intercorrência? 
(A) Abortamento inevitável. 
(B) Abortamento retido. 
(C) Ameaça de abortamento. 
(D) Abortamento incompleto.  
 
16. São considerados cuidados de Enfermagem ao RN realizados 
no Alojamento Conjunto, EXCETO: 
(A) testar a sucção do recém-nascido. 
(B) orientar a puérpera sobre a importância da amamentação e 

da frequência das mamadas. 
(C) auxiliar a puérpera quanto ao posicionamento e à pega do 

recém-nascido durante a amamentação. 
(D) acomodar o recém-nascido em decúbito ventral (posição 

prona) em berço previamente arrumado. 
 
17. Acerca dos cuidados individualizados ao RN na sala de parto, 
assinale a alternativa CORRETA. 
(A) Em RNs com boa vitalidade, evitar o clampeamento 

oportuno do cordão umbilical. 
(B) Nos recém - nascidos, pré-termos tardios, colocá-los 

primeiro em contato pele a pele, se mantiverem boa 
vitalidade. 

(C) Nos RNs com idade gestacional abaixo de 36 semanas e/ou 
sem boa vitalidade, seguir as “Diretrizes da Reanimação 
Neonatal do PRN SBP”. 

(D) Proceder à identificação do RN, com o uso de pulseira com 
nome completo da mãe, número de registro e informações 
do nascimento do RN. A mãe deverá receber pulseira 
semelhante. 

 
18. Acerca dos métodos não farmacológicos para alívio da dor 
no trabalho de parto, segundo as Diretrizes Nacionais de 
Assistência ao Parto Normal, assinale a alternativa CORRETA. 
(A) A hipnose pode ser oferecida às mulheres que desejarem 

usar essa técnica durante o trabalho de parto, se houver 
profissional habilitado para tal. 

(B) Por se tratar de intervenções não invasivas e sem descrição 
de efeitos colaterais, deve-se coibir as mulheres que 
desejarem usar audioanalgesia e aromaterapia durante o 
trabalho de parto. 

(C) Os métodos não farmacológicos de alívio da dor devem ser 
oferecidos à mulher antes da utilização de métodos 
farmacológicos. 

(D) A injeção de água estéril deve ser usada para alívio da dor no 
parto. 

 
19. São condutas contraindicadas de rotina de assistência ao 
parto, EXCETO: 
(A) soro com ocitocina.  
(B) manobra de Leopold. 
(C) raspagem dos pelos pubianos. 
(D) jejum total. 
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20. O período de incubação da COVID-19, tempo entre a 
exposição ao vírus e o início dos sintomas, é, em média, de 5 a 6 
dias, no entanto, as manifestações clínicas podem surgir entre o 
primeiro e o décimo quarto dia após a exposição. Assinale a 
alternativa CORRETA sobre a COVID-19. 
(A) Durante o período "pré-sintomático", algumas pessoas 

infectadas podem transmitir o vírus, o que ocorre, em geral, 
a partir de 24 horas antes do início dos sintomas. 

(B) Evidências recentes demonstram que a transmissão por 
contato em superfícies contaminadas (conhecidas como 
fômites) é provável de ocorrer quando os procedimentos de 
limpeza e as precauções padrão são aplicados. 

(C) Idosos podem apresentar um quadro diferente de sinais e de 
sintomas do apresentado pelas populações mais jovens, 
como não apresentar febre, evoluir com hipotermia, 
confusão mental ou apresentar quedas da própria altura.  

(D) As evidências científicas recentes indicam que essas novas 
variantes se espalham lentamente do que outras variantes. 

 
21. Recém-nascido do sexo masculino, com peso de nascimento 
de 4650 gramas. Sua mãe era hipertensa e diabética e realizou 
seis consultas de pré-natal. Em relação a esse recém-nascido, 
foram evidenciados os seguintes sinais e sintomas de tremores, 
irritabilidade, sucção débil e letargia. Assinale o distúrbio mais 
provável conforme o quadro apresentado. 
(A) Hipoglicemia.  
(B) Hipotermia.  
(C) Hipocalcemia.  
(D) Policitemia.  
 
22. “Evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou 
resultou, em dano desnecessário ao paciente” descreve qual 
conceito-chave da Classificação Internacional de Segurança do 
Paciente? 
(A) Incidente. 
(B) Risco. 
(C) Near miss. 
(D) Evento adverso. 
 
23. “Cirurgias Seguras Salvam Vidas” é uma iniciativa 
multifacetada, participativa, para reduzir os danos ao paciente 
por meio da assistência cirúrgica mais segura. Nesse cenário, 
cada membro da equipe deve estar atento às suas atribuições. 
Assinale a alternativa que contém ações do técnico de 
enfermagem para cirurgia segura. 
(A) Avaliar o paciente e demarcar sítio cirúrgico quando 

aplicável. 
(B) Avaliar o risco de tromboembolismo venoso e, quando 

necessário, solicitar a reserva de prevenção mecânica com o 
uso de botas pneumáticas. 

(C) Realizar avaliação inicial com verificação e registro dos sinais 
vitais e controle de glicemia capilar. 

(D) Extubar o paciente quando o anestesiologista assim solicitar, 
evitando complicações. 

 
24. Conforme orientações do Ministério da Saúde, a Vacina 
Hepatite B deve ser administrada em recém-nascidos pela via:  
(A) subcutânea.  
(B) intradérmica.  
(C) intramuscular. 
(D) intradérmica ou subcutânea.   
 

25. A terapia anticonvulsivante é indicada para prevenir 
convulsões recorrentes em mulheres com eclâmpsia, assim 
como o aparecimento de convulsões naquelas com pré-
eclâmpsia. Assinale a droga utilizada nessas situações. 
(A) Sulfato de magnésio. 
(B) Gluconato de cálcio. 
(C) Hidróxido de magnésio. 
(D) Metildopa. 
 
26. Puérpera pós-parto cesárea, internada no alojamento 
conjunto tem a seguinte prescrição para ser administrada, se 
dor: Paracetamol 500mg, VO. Na farmácia tem disponível, 
somente, frasco gotas, 200mg/mL. Para atender corretamente à 
prescrição, quantas gotas serão necessárias?  
(A) 25. 
(B) 40. 
(C) 50. 
(D) 60. 
 
27. Acerca das infecções sexualmente transmissíveis, assinale a 
alternativa CORRETA. 
(A) O maior risco de transmissão do vírus do herpes acontece no 

momento da passagem do feto pelo canal de parto.  
(B) Recomenda-se a realização de cesariana sempre que houver 

lesões herpéticas ativas.  
(C) O aleitamento materno é a principal via de transmissão 

vertical da infecção pelo vírus HTLV. 
(D) Todos os RN nascidos de mãe com diagnóstico de sífilis 

durante a gestação, independentemente do histórico de 
tratamento materno, deverão realizar teste treponêmico no 
sangue periférico.  

 
28. O técnico de enfermagem pode realizar o banho dos recém-
nascidos, porém existem alguns cuidados. São contraindicações 
para o banho de imersão na banheira/bacia, EXCETO:  
(A) RN com peso ≥ 3.500g. 
(B) RN com riscos de instabilidades clínica e/ou térmica. 
(C) RN menor que 34 semanas. 
(D) RN em uso de dispositivos invasivos (exemplos: cateter 

umbilical, cateter venoso periférico/central, drenos).  
 
29. O Conselho Federal de Enfermagem, ao revisar o Código de 
Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), norteou-se por 
princípios fundamentais, que representam imperativos para a 
conduta profissional e consideram que a Enfermagem é uma 
ciência, arte e uma prática social, indispensável à organização e 
ao funcionamento dos serviços de saúde. Qual resolução aprova 
o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem?  
(A) RESOLUÇÃO COFEN Nº 612/2019.  
(B) RESOLUÇÃO COFEN Nº 557/2017.  
(C) RESOLUÇÃO COFEN Nº 564/2017. 
(D) RESOLUÇÃO COFEN Nº 623/2019.  
 
30. Fármaco de primeira escolha utilizado na inibição do 
trabalho de parto: 
(A) Ocitocina. 
(B) Nifedipina. 
(C) Hidralazina. 
(D) Metildopa. 


