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Questão 17 

O nascimento no ambiente hospitalar se caracteriza pela 
adoção de várias tecnologias e procedimentos com o objetivo 
de torná-lo mais seguro para a mulher e seu bebê. Assinale a 
alternativa CORRETA: 

A) É fundamental para o bebê respirar bem ao nascer, um 
em cada dez recém-nascidos precisa de ajuda, que deve 
ser rápida e realizada nos cinco primeiros minutos de 
vida por profissional qualificado. 

B) O clampeamento do cordão umbilical deve ocorrer entre 
1 a 5 minutos de vida ou de forma fisiológica quando 
cessar a pulsação, exceto se houver alguma 
contraindicação em relação ao cordão ou necessidade 
de reanimação neonatal. 

C) As fontes de calor radiante, as fontes de gases e 
aspiração devem ser preparadas na hora do nascimento, 
se houver necessidade. 

D) A profilaxia da oftalmia neonatal deve ser realizada de 
rotina nos cuidados com o recém-nascido e pode ser 
ampliado em até 12 horas após o nascimento. 

E) O balão auto inflável, as máscaras de tamanho 
adequado com reservatórios de oxigênio devem estar 
presentes, exclusivamente, em mesa de reanimação 
para recém-nascidos prematuros. 

 

Questão 18 

Sobre os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), 
descritos na Lei Orgânica da Saúde (LOS) nº 8080/1.990, 
analise as sentenças em verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale 
a alternativa CORRETA: 

 

(   ) A integralidade refere-se ao acesso dos usuários aos 
serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 

 

(   ) A descentralização norteia em direção única a dimensão 
político-administrativa do Sistema de Único de Saúde em 
cada esfera de governo. 

 

(  ) A universalidade refere-se a igualdade da assistência à 
saúde sem distinção ou discriminação de gênero, raça e 
etnia.  

 

(   ) A equidade refere-se ao planejamento em saúde de modo 
articulado e contínuo, e integrado a  ações e serviços 
preventivos e curativos. 

 

 

A) V, V, F, F 

B) F, V, F, F 

C) V, F, V, V 

D) F, V, V, F 

E) V, V, V, V 

Questão 19 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
estratégias de combate à mortalidade materna, estão sendo 
desenvolvidas, principalmente nos países em 
desenvolvimento, como o Brasil. Assinale VERDADEIRO (V) 
ou FALSO (F) e escolha a alternativa CORRETA:  

1. A morte materna está relacionada claramente com a 
qualidade da assistência ao pré-natal, ao parto e ao 
puerpério.  

2. Episiotomia, uso de ocitocina e a cesariana são 
intervenções rotineiras que atingem a maioria das 
mulheres que dão à luz em hospitais. 

3. A redução da mortalidade materna foi um dos Objetivos 
de Desenvolvimento do Milênio propostos pela 
Organização das Nações Unidas (ONU), que trata da 
melhoria da saúde materna.   

4. O modelo obstétrico contemporâneo no Brasil tem se 
mostrado suficiente para reverter às altas taxas de 
cesárea no país. 

A) V; V; V; F 

B) V; V; V; V 

C) V; F; V; F 

D) V; V; F; V 

E) V; V; F; F 

 

Questão 20 

São cuidados de Enfermagem ao paciente em sepse: 

A) Atentar para rebaixamento do nível de consciência, 
queda do débito urinário, queda da pressão arterial e 
diminuição da oxigenação; realizar o controle dos sinais 
vitais e da PVC; realizar punção de acesso venoso 
calibroso; administração rápida do antibiótico antes da 
coleta das culturas. 

B) Atentar para rebaixamento do nível de consciência, 
aumento do débito urinário, queda da pressão arterial e 
diminuição da oxigenação; realizar o controle dos sinais 
vitais e da PVC; realizar punção de acesso venoso 
calibroso; administração rápida do antibiótico antes da 
coleta das culturas. 

C) Atentar para rebaixamento do nível de consciência, 
aumento do débito urinário, aumento da pressão arterial 
e aumento da oxigenação; realizar o controle dos sinais 
vitais e da PVC; realizar punção de acesso venoso 
calibroso; administração rápida do antibiótico antes da 
coleta das culturas. 

D) Atentar para rebaixamento do nível de consciência, 
queda do débito urinário, queda da pressão arterial e 
diminuição da oxigenação; realizar o controle dos sinais 
vitais e da PVC; realizar punção de acesso venoso 
calibroso; administração rápida do antibiótico após a 
coleta das culturas. 

E) Atentar para rebaixamento do nível de consciência, 
aumento do débito urinário, queda da pressão arterial e 
diminuição da oxigenação; realizar o controle dos sinais 
vitais e da PVC; realizar punção de acesso venoso de 
calibre 24; administração rápida do antibiótico após a 
coleta das culturas. 
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Questão 21 

Na Lei do Exercício Profissional de Enfermagem nº 7.498/86, 
o Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, 
cabendo-lhe: 

A) Participar na elaboração, execução e avaliação dos 
planos assistenciais de saúde. 

B) Executar cuidados diretos de enfermagem a pacientes 
graves com risco de vida. 

C) Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os 
serviços de assistência de enfermagem. 

D) Executar ações assistenciais como a consulta de 
enfermagem. 

E) Participar da orientação e supervisão do trabalho de 
enfermagem em grau auxiliar. 

Questão 22 

De acordo com a classificação dos medicamentos, aqueles 
que aceleram o processo de coagulação são denominados: 

A) Antitrombóticos. 

B) Inibidores da ECA. 

C) Antilipêmicos. 

D) Coagulantes. 

E) Antagonistas do receptor da angiotensina II. 

Questão 23 

Um dos cuidados com o corpo após a morte é: 

A) Possibilitar e encorajar os familiares a passarem um 
tempo com o ente que faleceu. 

B) Encaminhar o corpo imediatamente para o necrotério. 

C) Realizar o preparo do corpo de acordo com as normas 
institucionais, não respeitando os rituais culturais de 
cada religião. 

D) Aquecer o corpo do paciente com manta térmica. 

E) Realizar fleet enema para evitar perda fecal durante o 
velório. 

Questão 24 

São cuidados de enfermagem realizados para pacientes com 
traqueostomia: 

A) Observar a saturação de oxigênio; trocar a fixação da 
traqueostomia sempre que houver sujidade; verificar a 
pele ao redor da traqueostomia quanto a drenagem, 
pressão e sinais de irritação. 

B) Observar a pressão arterial; trocar a fixação da 
traqueostomia a cada duas horas; realizar a limpeza da 
pele ao redor da traqueostomia com soro fisiológico. 

C) Observar a saturação de oxigênio; trocar a fixação 
sempre que houver sujidade; realizar a limpeza da pele 
ao redor da traqueostomia com clorexedina alcóolica a 
0,5%. 

D) Observar a saturação de oxigênio; trocar a fixação da 
traqueostomia a cada duas horas; realizar a limpeza da 
pele ao redor da traqueostomia com soro fisiológico. 

E) Observar o valor da pressão venosa central (PVC); 
trocar a fixação da traqueostomia a cada duas horas; 
realizar a limpeza da pele ao redor da traqueostomia 
com soro fisiológico. 

Questão 25 

Para a precaução respiratória por aerossóis, recomenda-se 
as seguintes medidas: 

A) Higienização das mãos; quarto privativo; óculos e 
avental quando houver risco de contato com sangue ou 
secreções; máscara cirúrgica para os profissionais e 
para os pacientes durante o transporte. 

B) Higienização das mãos; quarto privativo; avental e luvas 
estéreis sempre que entrar no quarto. 

C) Higienização das mãos; óculos e avental quando houver 
risco de contato com sangue ou secreções; quarto 
privativo; máscara PFF2 (N-95) para os profissionais que 
entrarem no quarto do paciente e máscara cirúrgica para 
os pacientes durante o transporte. 

D) Higienização das mãos; quarto com no máximo dois 
pacientes com microrganismos diferentes; óculos e 
máscara PFF2(N-95) para os profissionais. 

E) Higienização das mãos; quarto com no máximo dois 
pacientes com mesmo microrganismo; avental e luvas 
de procedimento sempre que entrar no quarto. 

 

Questão 26 

A higiene oral em pacientes em ventilação mecânica deverá 
ser realizada com: 

A) Pasta de dente. 

B) Clorexedina oral a 0,5%. 

C) Clorexedina degermante. 

D) Enxaguatório bucal. 

E) Clorexedina oral a 0,12%. 

 

Questão 27 

São cuidados de enfermagem ao paciente submetido ao 
cateterismo cardíaco realizado em artéria femoral: 

A) Orientar o paciente a flexionar o membro cateterizado, 
manter a cabeceira elevada até 60°, estimular e orientar 
a ingesta hídrica, avaliar o pulso, a temperatura e 
coloração do membro cateterizado. 

B) Orientar o paciente a flexionar o membro cateterizado, 
manter a cabeceira elevada até 30°, realizar restrição 
hídrica, avaliar o pulso, a temperatura e coloração do 
membro cateterizado. 

C) Orientar o paciente a não flexionar o membro 
cateterizado, manter a cabeceira elevada até 30°, 
realizar restrição hídrica, avaliar o pulso, a temperatura 
e coloração do membro cateterizado. 

D) Orientar o paciente a não flexionar o membro 
cateterizado, manter a cabeceira elevada até 30°, 
estimular e orientar a ingesta hídrica, avaliar o pulso, a 
temperatura e coloração do membro cateterizado. 

E) Orientar o paciente a não flexionar o membro 
cateterizado, manter a cabeceira elevada até 60°, 
realizar restrição hídrica, avaliar o pulso, a temperatura 
e coloração do membro cateterizado. 
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Questão 28 

Os materiais provenientes do Centro Cirúrgico e Unidades de 
Internação, destinados ao contato com a pele íntegra e, 
também, aqueles que não entram em contato direto com o 
paciente, são denominados artigos: 

A) Críticos. 

B) Semicríticos. 

C) Não críticos. 

D) Não convencionais. 

E) Convencionais. 

 

Questão 29 

Dr. Ricardo prescreveu para a paciente do leito 523, penicilina 
cristalina 4.200.000UI de 8/8 horas. O técnico de enfermagem 
Rodolfo, conferiu a prescrição médica e observou que na 
unidade tem disponível o frasco-ampola de 

10.000.000UI. No preparo da medicação Rodolfo utilizou 6 ml 
de água destilada. Quanto do frasco-ampola ele deve 
aspirar? 

A) 2,5 ml 

B) 2,6 ml 

C) 3,4 ml 

D) 4,2 ml 

E) 4,3 ml 

 

Questão 30 

Para administrar 500 ml de soro fisiológico com 30 ml de 
cloreto de sódio e 8 ml de cloreto de potássio em 12 horas, o 
cálculo em gotas por minuto deverá ser de: 

A) 11 gotas/min 

B) 12 gotas/min 

C) 13 gotas/min 

D) 14 gotas/min 

E) 15 gotas/min 

 

Questão 31 

A Sra. ALM, 58 anos está internada na enfermaria de clínica 
médica consciente, orientada, contactuando, recebendo dieta 
leve, com sonda vesical de demora. Os cuidados necessários 
para essa paciente são:  

A) Avaliar e manter a ingesta hídrica. 

B) Manter decúbito elevado e fazer a higiene íntima 2 vezes 
ao dia. 

C) Trocar bolsa coletora a cada 24 horas e fazer a higiene 
íntima. 

D) Manter a bolsa coletora no nível da bexiga e avaliar a 
coloração da urina. 

E) Controlar a temperatura de 4/4 horas para avaliar sinais 
de infecção urinária. 

Questão 32 

Um dos desafios do cuidado ao idoso é a prevenção de 
quedas. Por quê? 

  

 

1. As principais consequências das quedas são as fraturas. 

2. As fraturas podem levar à limitação da capacidade física. 

  

 

A) As 2 asserções são proposições verdadeiras e a 1ª é 
uma justificativa correta da 2ª. 

B) As 2 asserções são proposições verdadeiras e a 2ª é 
uma justificativa correta da 1ª. 

C) A 1ª asserção é uma proposição verdadeira e a 2ª é 
falsa. 

D) A 1ª asserção é uma proposição falsa e a 2ª é 
verdadeira. 

E) Ambas são asserções falsas. 

 

Questão 33 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o 
aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de 
vida. 

Considerando as afirmativas abaixo, responda:  Verdadeiro 
(V) ou Falso (F) e assinale a alternativa CORRETA. 

 

 

(  ) O leite humano é universalmente reconhecido como a 

melhor fonte de nutrição para lactentes até seis meses.  

 

(  ) Quando não há disponibilidade do leite materno da própria 

mãe, a Organização Mundial de Saúde e a UNICEF, 

recomendam a alimentação exclusiva com fórmula para as 

crianças prematuras ou doentes internados nas unidades 

neonatais. 

(  ) A amamentação traz inúmeros benefícios para as crianças 

e para as mulheres e constitui a intervenção com o maior 

potencial de redução da mortalidade infantil. 

 

 

A) V, F ,F. 

B) V, V, F. 

C) V, F, V. 

D) V, V, V. 

E) F, F ,F. 
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Questão 34 

A população de recém-nascido (RN) internado em unidades 
hospitalares está exposta a inúmeros eventos adversos 
devido à ocorrência de erros no processo de identificação do 
paciente. Assinale a alternativa CORRETA: 

  

A) É recomendado que todos os neonatos na Unidade 
Neonatal estejam identificados com as três pulseiras de 
identificação: uma proveniente do setor de internação, e 
duas proveniente do Centro Obstétrico. 

B) A identificação é a terceira meta internacional de 
segurança do paciente, que pode evitar eventos 
adversos na prestação da assistência de enfermagem. 

C) A falha na identificação do RN não deve ser considerada 
um ato de negligência por parte do profissional de 
enfermagem. 

D) O protocolo de identificação correta do paciente da 
ANVISA recomenda que a informação contida na 
pulseira deve ser checada uma vez ao dia, quando o 
recém-nascido for entregue à mãe ou responsável legal. 

E) A identificação compreende a checagem diária da 
presença e integridade da pulseira, legibilidade dos 
descritores, checagem sistemática da pulseira antes da 
realização de qualquer procedimento. 

 

Questão 35 

  

“A NR-32 preconiza que as instituições de saúde deverão 
implantar ações de promoção, proteção e recuperação da 
saúde dos trabalhadores atuantes em todas as atividades 
destinadas à prestação de assistência à saúde”. 

Sobre esta norma regulamentadora assinale a alternativa 
CORRETA: 

 

I. A NR-32 possui um eixo de capacitação contínua dos 
trabalhadores; outro eixo que define os programas que 
tratam dos riscos; e por fim, um terceiro que determina 
as   medidas de proteção contra os riscos. 

II. A emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho 
deve ocorrer em toda ocorrência de acidente 
envolvendo risco biológico com afastamento. 

III. A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser 
fornecido, mediante pagamento, imunização ativa 
contra tétano, difteria, hepatite B. 

A) Afirmativa I Correta; Afirmativa II Incorreta; Afirmativa III 
Incorreta. 

B) Afirmativa I Incorreta; Afirmativa II Correta; Afirmativa III 
Incorreta. 

C) Afirmativa I Correta; Afirmativa II Correta; Afirmativa III 
Correta. 

D) Afirmativa I Incorreta; Afirmativa II Incorreta; Afirmativa 
III Incorreta. 

E) Afirmativa I Correta; Afirmativa II Correta; Afirmativa III 
Incorreta. 

Questão 36 

A Anvisa no guia para hemovigilância define reação 
transfusional como um efeito ou resposta indesejável 
observado em uma pessoa, associado temporalmente com a 
administração de hemocomponente.  

Assinale a alternativa que aponte sinais da reação 
transfusional: 

 

I. Elevação em pelo menos um grau (1 °C) na temperatura 
corporal comparado ao valor pré-transfusional. 

 

II. Aparecimento de pápulas e urticária. 

 

III. Hipotensão ou hipertensão arterial. 

 

IV. Presença de distúrbios respiratórios e cianose pouco 
tempo depois do início da infusão. 

 

A) É verdadeira apenas a alternativa I. 

B) São verdadeiras apenas as alternativas I, II e III. 

C) São verdadeiras apenas as alternativas I, II e IV. 

D) São verdadeiras apenas as alternativas I, III e IV. 

E) São verdadeiras todas as alternativas. 

 

Questão 37 

Sobre lesões de pele complete o enunciado abaixo: 

  

Skin tears se constituem como lesões resultantes da 

_______, ________ ou ________ da pele. A lesão pode 

ocasionar a separação entre a epiderme e derme (espessura 

parcial), ou a separação entre a epiderme/derme e os tecidos 

subjacentes (espessura total). São lesões observadas 

exclusivamente nos extremos de idade e em doentes 

crônicos. Podem ser prevenidas evitando o uso de adesivos, 

os banhos prolongados e as lesões decorrentes de atrito. 

Recomenda-se o uso de sabonetes neutro e roupas largas, a 

hidratação da pele e aplicação da técnica correta na mudança 

de decúbito ou transferência do paciente para o 

leito/maca/cama ou cadeira. 

 

A) Contusão, lacerações e queimaduras. 

B) Fricção, lacerações e cisalhamento. 

C) Contusão, queimaduras e cortes. 

D) Fricção, contusão, cisalhamento. 

E) Fricção, contusão e queimaduras. 
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Questão 38 

Sobre o monitoramento glicêmico analise os enunciados e 

assinale a alternativa CORRETA: 

A) Considera-se como metas glicêmicas para adultos com 

diabetes a glicemia pré-prandial menor que 100mg/dL e 

a pós-prandial menor que 160mg/dL. 

B) A realização da glicemia capilar em campanhas e 

eventos sociais pode ser executada pelo profissional de 

nível médio de enfermagem sem a supervisão do 

enfermeiro. 

C) Segundo as Diretrizes da Sociedade Brasileira de 

Diabetes, o valor normal da hemoglobina glicada 

(HbA1c) varia entre ≥5,7 e < 6,5%. 

D) Segundo as Diretrizes da Sociedade Brasileira de 

Diabetes, o valor normal da glicemia em jejum varia 

entre 100 e 125mg/dL. 

E) Deve-se avaliar o local da punção da glicemia capilar, 

não havendo restrições em situações de lesão, edema 

ou inflamação. 

 

Questão 39 

 Sobre o calendário vacinal do Programa Nacional de 
Imunização, deve se considerar a aplicação das seguintes 
vacinas para uma gestante adolescente com 12 anos e 10 
semanas de gestação: 

A) Hepatite B, Dupla Adulto e Influenza. 

B) Hepatite B, Dupla Adulto, dTpa e Influenza. 

C) Hepatite B, Dupla Adulto, HPV, dTpa e Influenza. 

D) Hepatite B, febre amarela, Dupla Adulto e HPV. 

E) Hepatite B, tríplice viral, Dupla Adulto, HPV e Influenza. 

 

Questão 40 

Em relação à administração de medicamentos, assinale a 
alternativa CORRETA: 

 

A) Deve-se ler o rótulo do medicamento duas vezes antes 
de prepará-lo. 

B) Pelo código de ética do profissional de Enfermagem está 
proibido administrar medicamentos sem conhecer a 
ação da droga e sem certificar-se da possibilidade de 
erros. 

C) Ao aplicar medicamento por via subcutânea, em 
indivíduo eutrófico, utilizando seringa de 1 mL e agulha 
13 × 4,5 mm, deve-se introduzir a agulha no ângulo de 
90º. 

D) As vias de administração não parenterais têm absorção 
mais lenta que as vias parenterais. 

E) Todas alternativas estão corretas. 

Questão 41 

As doenças respiratórias são importantes causa de 
morbimortalidade em crianças e adultos, e a oxigenoterapia é 
uma modalidade terapêutica indispensável para propiciar 
aporte ventilatório aos pacientes nestas condições. Existem 
várias modalidades de oxigenoterapia, dessa forma é correto 
afirmar:  

A) A ventilação não invasiva é uma das modalidades 
terapêuticas utilizadas na Insuficiência Respiratória 
Hipoxêmica que é uma condição na qual o oxigênio não 
passa dos pulmões para o sangue em quantidades 
suficientes. 

B) A máscara de Venturi, utilizada na oxigenoterapia pode 
fornecer uma concentração do oxigênio que varia de 50 
a 100%. 

C) A máscara de Venturi resseca a mucosa por ser utilizada 
com fluxo de oxigênio acima de 12L/min. 

D) O cateter nasal deve ser utilizado quando há 
necessidade de fluxo acima de 8l/min. 

E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

Questão 42 

Você vai instalar uma dieta enteral a um paciente em que foi 
passada uma sonda nasoenterica. Quais são as ações que 
você executaria para evitar danos ao paciente? 

  

A) Ler o rótulo no frasco da dieta, conferindo com a 
prescrição médica; controlar o gotejamento para que a 
dieta seja administrada em 30minutos para não perder a 
validade. 

B) Colocar o paciente em decúbito lateral Esquerdo ao 
termino da dieta; fazer higiene oral três vezes ao dia. 

C) Trocar a fixação semanalmente para evitar lesões; 
manter o paciente em decúbito elevado. 

D) Administrar a medicação, quando prescrita, diluída na 
dieta; manter o paciente em decúbito elevado. 

E) Manter o paciente em decúbito elevado; administrar 
agua filtrada após a dieta. 

 

Questão 43 

Sobre a contenção física de um paciente, pode-se afirmar 
que: 

A) É o primeiro recurso terapêutico a ser utilizado em 
pacientes com transtorno mentais. 

B) Deve sempre ser realizada nas situações de agitação do 
paciente. 

C) Para a realização da contenção é necessário iniciar a 
avaliação pelos riscos às pessoas que cuidam do 
paciente. 

D) A abordagem ao paciente inicia-se pela comunicação, 
incluindo a imposição de limites, restrição do espaço e, 
depois, a contenção física. 

E) Após a contenção e importante fazer a avaliação do local 
e os riscos que este oferece. 
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Questão 44 

Com relação às definições sobre segurança do paciente. está 
correta a afirmação:  

A) Cultura da segurança é um conjunto de valores, atitudes 
competência e comprometimento com a gestão da 
saúde e da segurança. 

B) Evento adverso é o comprometimento da estrutura ou 
função do corpo. 

C) Segurança do paciente é a aplicação sistêmica e 
continua de políticas, procedimentos, condutas e 
recursos na identificação, analise, avaliação, 
comunicação e controle de riscos e eventos adversos 
que afetam a segurança. 

D) Incidente é a redução a um mínimo aceitável do risco de 
dano desnecessário associado a saúde. 

E) Gestão de risco: são as ações sistemáticas necessárias 
para garantir que os serviços prestados estejam dentro 
dos padrões de qualidade. 

 

Questão 45 

O ângulo que deve ser utilizado para a inserção do cateter 
periférico para terapia intravenosa é de: 

A) 15 a 30º ao utilizar o método direto e de 30 a 45º ao 
utilizar o método indireto. 

B) 30 a 45º independentemente se for utilizar o método 
direto ou indireto. 

C) 30 a 60º ao utilizar o método direto e de 60 a 90º ao 
utilizar o método indireto. 

D) 30 a 45º ao utilizar o método direto e de 15 a 30º ao 
utilizar o método indireto. 

E) 60 a 90º ao utilizar o método direto e de 30 a 60º ao 
utilizar o método indireto. 

 

Questão 46 

A estimativa da pressão arterial sistólica é realizada na 
técnica auscultatória por meio da: 

A) Insuflação do manguito até 300 mmHg. 

B) Ausculta do primeiro som durante a deflação do 
manguito. 

C) Palpação da artéria radial. 

D) Ausculta do último som durante a deflação do manguito. 

E) Palpação da artéria carótida. 

 

Questão 47 

A anotação de enfermagem deve conter: 

A) Uso de abreviaturas e siglas não padronizadas. 

B) Comparações de dados do exame físico do dia anterior. 

C) Comparações dos sinais vitais do dia anterior. 

D) Diagnósticos de Enfermagem. 

E) Informações sobre toda assistência prestada. 

Questão 48 

O climatério corresponde à transição da mulher do ciclo 
reprodutivo para o não reprodutivo, ocorrendo habitualmente 
entre os 40 e 65 anos. Além da irregularidade menstrual, os 
“fogachos” e suores noturnos também são bastante 
frequentes neste período. Quando estes sintomas se 
manifestam de forma exacerbada, interferindo nas atividades 
de vida diária da mulher, há indicação de terapia hormonal 
com: 

    

A) Colecistoquinina isolada. 

B) Estrogênio isolado ou associado à progesterona. 

C) Triiodotironina associada a tiroxina. 

D) Testosterona isolada. 

E) Glucagon associado a eritropoietina. 

 

Questão 49 

Foi prescrito Insulina NPH 40UI antes do desjejum. Na 
unidade de internação temos disponível frasco de Insulina 
NPH de 100UI/ml e seringa de 3ml, quanto devo aspirar? 

A) 0,2 ml 

B) 0,4 ml 

C) 1,0 ml 

D) 1,2 ml 

E) 1,4 ml 

 

Questão 50 

A Resolução COFEN nº 311/2007, aprovou a reformulação 

do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem que 

dispõe sobre os princípios fundamentais para a conduta 

destes profissionais. Em relação às questões de sigilo, é 

direito do profissional: 

  

A) Abster-se de revelar informações confidenciais de que 
tenha conhecimento, em razão de seu exercício 
profissional, a pessoas ou entidades que não estejam 
obrigadas ao sigilo. 

B) Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha 
conhecimento, em razão de sua atividade profissional, 
exceto nos casos previstos em lei, ordem judicial, ou 
com o consentimento escrito da pessoa envolvida ou de 
seu representante legal. 

C) Orientar, na condição de enfermeiro, a equipe sob sua 
responsabilidade, sobre o dever do sigilo profissional. 

D) Franquear o acesso a informações e documentos para 
pessoas que não estão diretamente envolvidas na 
prestação da assistência, exceto nos casos previstos na 
legislação vigente ou por ordem judicial. 

E) Divulgar ou fazer referência a casos, situações ou fatos 
de forma que os envolvidos possam ser identificados. 
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