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De acordo com o manual de normas e procedimentos para 
vacinação, NÃO é contraindicada a vacinação a usuários

(A) com imunodeficiência clínica ou laboratorial grave que 
podem receber vacinas de agentes vivos atenuados,

(B) em uso de dose imunossupressora de corticoide.
(C) em uso de imunoglobuiina, sangue ou hemiderivados.
(D) em uso de antibiótico, profilático ou terapêutico e 

antiviral,
(E) adultos que fazem uso de imunossupressor com dose 

acima de 20 mg/kg/dia por tempo superior a 14 dias.

QUESTÃO 2
Um profissional de enfermagem, após administrara vacina 
tetra viral (atenuada), deve orientar o paciente por 
precaução a evitar por seis semanas ingestão de

(A) saíicilitados (AAS).
(B) benzodiazepínicos (BZDs).
(C) insulina (NPH).
(D) cefuroxima(CXM).
(E) vancomicina(VAN).

QUESTÃO 3
Uma das formas de fazer o diagnóstico da tuberculose é o 
exame bacteriológico, que consiste na coleta do escarro 
em que a qualidade e a quantidade são fundamentais, É 
uma boa amostra de escarro aquela que

(A) é obtida da farsnge. O volume ideal é de 5 ml.
(B) provém da árvore brônquica, obtida após esforço de 

tosse. O volume ideal e de 5 ml a 10 ml.
(C) obtém somente saliva com bacilos dispersos. O 

volume ideal é de 15 ml.
(D) contém grande quantidade de saliva obtida sem o 

esforço da tosse. O volume ideal é de 15 ml a 20ml.
(E) é obtida de aspirações de secreções nasais. O 

volume ideal é de 15 ml a 25 ml.

QUESTÃO 1

QUESTÃO 4
Durante uma consulta de Enfermagem, na anamnese 
obstétrica, uma mulher apresenta um exame Beta HCG 
positivo. Informa que a data de sua última menstruação foi 
15/06/2016. Calcule a data provável do parto.

(A) 20/02/2017
(B) 02/03/2017
(C) 15/03/2017
(D) 22/03/2017
(E) 05/04/2017

A hipertemia maligna é uma complicação possível do 
intraoperatório. Assinale a manifestação clínica 
considerada como sinal tardio.

(A) Elevação da temperatura.
(B) Hipotensão.
(C) Taquicardia.
(D) Oligúria.
(E) Arritmia ventricular.

QUESTÃO 6
Analise as afirmativas abaixo, com relação à placenta 
prévia, e assinale a seguir a opção correta.

I- O exame de urina é normal.
II- O exame de urina apresenta proteinúria.
ill- Seu início é tempestuoso, com instalação 

frequentemente subitânea,
IV- A hemorragia é indolor, exceto durante as contrações 

uterinas do trabalho de parto.

(A) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
(B) Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras.
(C) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
(D) Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras.
(E) Apenas a afirmativa IV é verdadeira.

QUESTÃO 7
A reação transfusional que tem seus sinais e sintomas 
relacionados à presença de anticorpos antsleucocitários do 
receptor que reagem contra os leucócitos do doador é 
denominada reação

(A) hemolítica aguda.
(B) alérgica.
(C) febril hemolítica.
(D) febril não hemolítica,
(E) hemolítica tardia,

QUESTÃO 8
Um importante cuidado de enfermagem na realização de 
uma paracentese é monitorar rigorosamente o paciente 
quanto aos sinais de colapso vascular. São eles;

(A) rubor, frequência de pulso diminuída ou pressão 
arterial aumentada.

(B) palidez, frequência de pulso aumentada ou pressão 
arterial diminuída.

(C) hemorragia, pulso alternante e desorientação.
(D) epístaxe, torpor e hematêmese intensa.
(E) palidez, frequência de pulso diminuída ou pressão 

arterial oscilante.

QUESTÃO 5
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Em publicação do Ministério da Saúde, segundo o 
"Documento de consenso do câncer de mama" de 2004, é 
definido como grupo populacional com risco muito elevado 
para o desenvolvimento do câncer de mama aquele que 
apresenta

(A) história familiar, nuliparidade e menopausa tardia,
(B) exposição a radiações ionizantes em idade inferior a 

40 anos.
(C) história familiar com diagnóstico acima de 50 anos de 

idade.
(D) história familiar de câncer de mama masculino,
(E) menarca precoce e ingestão regular de álcool,

QUESTÃO 10
Conforme o manual de recomendações para o controle da 
tuberculose no Brasil, a tuberculose continua sendo 
mundialmente um importante problema de saúde, exigindo 
o desenvolvimento de estratégias para o seu controle, 
considerando aspectos humanitários, econômicos e de 
saúde pública, Com relação à tuberculose, é correto 
afirmar que

(A) a busca ativa de assintomáticos respiratórios tem 
como objetivo identificar precocemente os casos 
bacilíferos, interromper a cadeia de transmissão e 
reduzir a incidência da doença a longo prazo.

(B) devem-se orientar os sintomáticos respiratórios para 
a coleta do exame de escarro, sendo duas amostras 
no momento da identificação,

(C) a tuberculose pulmonar pós-primária é mais comum 
. em crianças. O paciente apresenta-se irritadiço, com

febre baixa, sudorese noturna e inapetência,
(D) a prova tuberculínica consiste na inoculação 

intradérmica de um derivado protéico do M. 
Tuberculosis, sendo feita a leitura do resultado em: 
não reator, reator fraco, reator forte.

(E) o paciente que retorna ao sistema após o abandono 
deve imediatamente recomeçar o tratamento, sem 
haver a necessidade de nova investigação 
diagnostica.

QUESTÃO 11
Quais os tipos de tumores cerebrais mais frequentes em 
adultos de meia-idade, que são encapsulados benignos 
comuns das células aracnoides nas meninges?

(A) Gliomas.
(B) Euromas acústicos.
(C) Menlngiomas.
(D) Adenomas hipofisários.
(E) Angiomas.

QUESTÃO 9
O uso de caíeter venoso central de inserção periférica é 
indicado no caso de

(A) vigência de bacteremia.
(B) infusão de soluções hipertônicas.
(C) mastectomia prévia no membro a ser cateterizado.
(D) fístula arteriovenosa no membro a ser cateterizado,
(E) rede venosa esclerosada.

QUESTÃO 13
A principal meta do tratamento do diabetes é normalizar a 
atividade da insulina e os níveis glicêmicos para reduzir o 
desenvolvimento de complicações vasculares e 
neuropáticas, Que complicação o uso da terapia com 
insulina pode apresentar?

(A) Reações alérgicas sistêmicas.
(8) HípergJicemia noturna,
(C) Glaucoma,
(D) Polifagia,
(E) Infarto agudo do miocárdio,

QUESTÃO 14
A diarréia caracteriza-se por uma frequência aumentada 
de eliminações fecais, em uma quantidade aumentada e 
consistência alterada, Com relação à diarréia é 
INCORRETO afirmar que

(A) suas complicações incluem o potencial para as 
arritmias cardíacas.

(B) a eliminação de fezes volumosas e oleosas sugere a 
má absorção intestinal.

(C) a secretora geralmente é de alto volume, sendo 
provocada pela produção e secreção aumentadas de 
água e eletrólitos pela mucosa intestinal.

(D) a sindrome do intestino irritável e a intolerância à 
lactose são, com frequência, processos patológicos 
que causam a diarréia.

(E) as fezes aquosas são características dos distúrbios 
do intestino grosso, enquanto fezes pastosas estão 
mais associadas aos distúrbios do intestino delgado.

QUESTÃO 12

Prova: Amarela
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A embolia pulmonar refere-se à obstrução da artéria 
pulmonar ou de um de seus ramos por um trombo. É 
correto afirmar que

(A) os trombos responsáveis pela embolia pulmonar se 
originam, restritamente, nas veias profundas dos 
membros inferiores,

(B) a imobilização prolongada no pós-operatório não é 
tida como fator de risco, pois faz-se necessário 
durante esse período.

(C) o teste do D-dimero é utilizado para excluir a embolia 
pulmonar, mas não como método diagnóstico.

(D) ocorre o aumento do débito cardíaco e um aumento 
da pressão arterial como consequências 
hemodinâmicas.

(E) obesidade, gravidez e roupas apertadas são 
erroneamente tidas como condições predisponeníes 
para a embolia pulmonar.

QUESTÃO 16
Substância tóxica é toda e qualquer substância que lesa o 
corpo por sua ação química quando ingerida, inalada, 
absorvida, aplicada á pele ou produzida no corpo em 
quantidade relativamente pequena. Sendo assim, assinale 
a opção correta.

(A) Deve-se induzir o vômito após a ingestão de 
substâncias cáusticas ou destiladas de petróleo.

(B) Intoxicações alimentares ocorrem depois da ingestão 
de alimentos sólidos ou líquidos contaminados. Há 
grande perda de eletrólitos e água por vômitos e 
diarréia, produzindo, respectivamente, acidose e 
aícalose.

(C) Em casos de queimaduras químicas por soda 
cáustica e fósforo branco, a pele deve ser lavada 
imediatamente com água corrente,

(D) Na intoxicação por opióides, como heroína, é 
administrado um antagonista narcótico para reverter 
a depressão respiratória grave e o coma.

(E) intoxicação por dose excessiva de cocaína pode 
gerar diminuição da frequência cardíaca e da pressão 
arterial por ser uma substância depressora do 
sistema nervoso central.

QUESTÃO 15
A angina do peito é uma síndrome clinica comumente 
caracterizada por episódio ou paroxismos de dor ou 
pressão na região anterior do tórax. Em relação á angina é 
correto afirmar que

(A) a refratáría caracteriza-se por dor previsível e 
consistente que ocorre sob esforço e é aliviada pelo 
repouso.

(B) os nitratos são usados no tratamento para aumentar o 
consumo miocárdico de oxigênio.

(C) os beta-bloqueadores reduzem o consumo 
miocárdico de oxigênio por meio do bloqueio da 
estimulação simpática beta adrenérgica para o 
coração.

(D) pacientes que fazem uso de nitroglicerina devem ser 
orientados a fazer uso do medicamento após a 
qualquer atividade física, como subir escadas ou 
relação sexual.

(E) os agentes bloqueadores dos canais de cálcio de 
primeira geração são recomendados iargamente às 
pessoas com Insuficiência cardíaca.

QUESTÃO 18
As puérperas portadoras de algumas doenças infecciosas 
recebem orientação de não amamentar. A amamentação 
está contraindicada em puérperas com

(A) dengue.
(B) caxumba.
(C) rubéola.
(D) sarampo.
(E) HTLV 1 e 2.

QUESTÃO 19
De acordo com o Manual Técnico Pré-natal e Puerpério; 
Atenção Qualificada e Humanizada, a ausculta dos 
batimentos cardiofeíais deve ser reaiizada.com sonar após 
qual semana de gestação?

(A) Quarta.
(8) Sexta.
(C) Oitava.
(D) Décima segunda.
(E) Vigésima.

QUESTÃO 17

Prova: Amarela
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A patologia que se caracteriza por ser autossômica 
recessiva, multissistêmíca, e que tem os sintomas 
respiratórios como principais manifestações, sendo 
diagnosticada na fase de lactente ou no início da infância, 
porém podendo ser diagnosticada mais tarde na vida é 
denominada

(A) fibrose cística.
(B) asma.
(C) bronquiectasia.
(D) enfisema.
(E) bronquite crônica.

QUESTÃO 21
A ausculta dos batimentos cardíacos fetais (BCF) faz parte 
da consulta de pré-nataS. É considerada normal a 
frequência cardíaca fetal com batimentos entre

(A) 50 e 70
(B) 60 e 80
(C) 90e 120
(D) 120e 160
(E) 161 e 200

QUESTÃO 22
Assinale o procedimento de enfermagem INCORRETO 
para o controle da hipertensão intracraniana.

(A) Manter temperatura corporal menor que 37,7° C.
(B) Manter cabeceira elevada entre 30 e 45 graus.
(C) Manter alinhamento céfaio-caudal.
(D) Manter PIC > 20 mmHg e PPG > 70 mmHg,
(E) Evitar hipotensão arterial.

QUESTÃO 23
O uso das teorias de Enfermagem oferece estrutura e 
organização ao conhecimento de Enfermagem e 
proporciona um meio sistemático de coletar dados para 
descrever, explicar e prever a prática, Qual a teoria que 
consiste basicamente na ideia de que os indivíduos, 
quando capazes, devem promover o auto cuidado, e 
quando existir a incapacidade, entra o trabalho do 
enfermeiro no processo do cuidar?

(A) Hildegard Peplau.
(B) Virgínia Henderson.
(C) Martha Rogers.
(D) Sister Callista Roy.
(E) Dorothea Orem.

QUESTÃO 20
Qual distúrbio tem como tratamento a inserção imediata 
de um cateter marcapasso transvenoso temporário?

(A) Bloqueio aírioventricular completo,
(B) Fíbrilação ventricular.
(C) Taquicardia atrial paroxística.
(D) Fíbrilação atrial.
(E) Fluter atrial.

QUESTÃO 25
A quetiapina é um fármaco antipsicótico eficaz no 
tratamento da esquizofrenia. Os principais efeitos 
adversos da medicação são

(AJ congestão nasal / azotemia / taquicardia.
(B) taquicardia / ganho de peso / agitação,
(C) agranulositose / taquicardia / risco alto para 

convulsão.
(D) constipação / hipotensão postura! / perda de peso.
(E) hipertensão / perda acentuada de peso / sedação.

QUESTÃO 26
Qual patologia é causada pela inflamação unilateral do 
sétimo nervo craniano que acarreta fraqueza ou paralisia 
dos músculos faciais do lado afetado?

(A) Neuralgia do trigêmio,
(B) Miastenia grave.
(C) Esclerose múltipla.
(D) Paralisia de Bell.
(E) Guillain-Barré.

QUESTÃO 24

Prova: Amarela
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Coloque F (falso) ou V (verdadeiro) nas afirmativas abaixo, 
com relação aos casos de dengue, assinalando a seguir a 
opção correta.

( ) A definição de caso confirmado de dengue clássico 
acontece quando o caso suspeito é confirmado 
laboratorialmente. Durante uma epidemia, a 
confirmação pode ser feita pelo critério clínico- 
epidemiológico, exceto nos primeiros casos da área, 
os quais deverão ter confirmação laboratorial.

( ) Quando a prova do laço é positiva ou há
manifestação hemorrágica espontânea, ausência de 
sinais de alarme e hemorragia normal têm-se como 
conduta a hidratação oral supervisionada ou
parenteral.

( ) A febre hemorrágica da dengue é classificada em 
Grau II quando há colapso circulatório com pulso 
fraco e rápido, estreitamento da pressão arterial, pele 
pegajosa e fria e inquietação.

( ) O diagnóstico laboratorial específico deve ser 
realizado até o quinto dia do início dos sintomas, 
tendo por objetivo identificar o patógeno e monitorar o 
sorotipo viral circulante.

(A) (V) (V) (F) (F)
(B) (V) (F) (V) (F)
(C) (F) (V) (F) (V)
(D) (V) (F) (V) (V)
(E) (V) (F) (F) (V)

QUESTÃO 28
A cardioversão elétrica é um procedimento utilizado na 
reversão de algumas arritmias. Assinale a opção em que a 
cardioversão eiétrica NÃO está indicada.

(A) Fibrilação atrial.
(B) Flutter atrial.
(C) Taquicardia atrial multifocai.
(D) Taquicardia ventricular.
(E) Taquicardia supraventricular.

QUESTÃO 29
A Flanseníase é uma doença crônica granulomatosa, 
proveniente de infecção causada pelo Mycobacterium 
leprae. A classificação operacional do caso de 
Hanseniase, visando ao tratamento com poliquimioterapia, 
é baseada no número de lesões cutâneas. O caso de 
Flanseníase que apresenta 4 lesões na pele é classificado 
como

(A) paucibacílar.
(B) unobacilar.
(C) tetrabacilar.
(D) multibacilar.
(E) nulíbaceiar.

QUESTÃO 27
De acordo com o Ministério da Saúde, qual o primeiro 
indicador nacional, instituído pela ANVISA, em relação a 
eventos adversos decorrentes do cuidado em saúde no 
Brasil?

(A) Densidade de incidência de infecção primária de 
corrente sanguínea associada a cateter central,

(B) Corpo estranho deixado no corpo do paciente durante 
o procedimento cirúrgico.

(C) O índice de quedas.
(D) A perda de sonda nasogástrica.
(E) A taxa de úlcera por pressão.

QUESTÃO 31
Os pacientes oncológicos podem apresentar quadros 
clínicos que são classificados como emergências 
oncológicas. Assinale a opção que NÃO é considerada 
uma emergência oncológica.

(A) Compressão da medula Espinhal.
(B) Hipercalemía(nível séríco superior a 11 m/dl).
(C) Síndrome da lise tumoral.
(D) Flipocalcemia (nível sérico superior a 3,5mEq/í),
(E) Tamponamento cardíaco.

QUESTÃO 32
Qual o transtorno neurodegenerativo que apresenta 
tremor, rigidez, instabilidade posturaí e bradicinesia como 
manifestações clínicas?

(A) Doença de Parkinson.
(B) Doença de Huntington,
(C) Doença degenerativa de discos.
(D) Esclerose lateral amíotrófica.
(E) Doença de Alzheimer.

QUESTÃO 33
Os três aspectos clínicos principais da cetoacidose 
diabética são:

(A) hipoglícemia, alcalose e hipotensão.
(B) desidratação, hipoglícemia e acidose.
(C) hiperglícemia, desidratação e acidose.
(D) acidose, hipertensão e desidratação.
(E) hiperglícemia, alcalose e hipertensão,

QUESTÃO 30

Prova: Amarela
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A diálíse perítoneai não se faz sem complicações. Assinale 
a opção que corresponde a uma complicação aguda da 
diálise perítoneai.

(A) Hípergjicemia.
(B) Sangramento.
(C) Anorexía.
(D) Hipertrigliceridemia.
(E) Hérnia Abdominal,

QUESTÃO 35
Uma unidade de sangue é conectada ao paciente de 
forma errada, mas o erro é detectado antes do início da 
transfusão. Como esta situação é denominada de acordo 
com a classificação internacional de Segurança do 
Paciente criada pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS)?

(A) Incidente sem dano.
(B) Incidente provável,
(C) Near Miss.
(D) Incidente com dano.
(E) Incidente improvável.

QUESTÃO 36
A respeito do cateter arterial como método invasivo de 
monitoração da pressão arterial, é correto afirmar que

(A) a artéria de primeira escolha é a braquial,
(B) é indicado em infusão contínua de drogas vasoativas.
(C) é contraindicado em caso de poütraumatismo.
(D) no teste de Allen modificado com enchimento ulnar 

adequado, a artéria radial não deve ser puncionada.
(E) não há necessidade de verificação prévia do 

coagulograma para a retirada do cateter arterial,

QUESTÃO 37
A fratura é uma interrupção na continuidade de um osso, 
sendo definida de acordo com seu tipo e extensão. Qual 
tipo caracteriza-se por uma fratura em que o osso se 
divide em vários fragmentos?

(A) Compressiva.
(B) Impactada.
(C) Em galho verde,
(D) Composta.
(E) Cominutiva.

QUESTÃO 34
Foi prescrito para um paciente o seguinte: 20 UI de 
insulina NPH. No posto de Enfermagem tem frasco de 100 
UI/ML e seringas de 3 ML. Quantos ML de insulina deve- 
se aspirar para administrar no paciente?

(A) 3
(B) 0,6
(C) 0,4
(D) 0,3
(E) 0,2

QUESTÃO 39
O isoproterenol é um fármaco que tem como uma de suas 
funções tratar bloqueios cardíacos. O enfermeiro deve 
ficar na cabeceira do paciente durante todo tempo em que 
o isoproterenol estiver sendo infundido, pois o mesmo 
pode ocasionar

(A) taquicardia ou fibrilação ventricular.
(B) elevação da pressão intraocular.
(C) retenção urinária importante,
(D) acentuada resistência ao fluxo do ar,
(E) sonolência e desorientação por toxidade.

QUESTÃO 40
A ventilação não invasiva é uma técnica de ventilação 
mecânica em que não é empregado qualquer tipo de 
prótese traqueai. Seu uso é indicado em

(A) inabilidade em eliminar secreções e deglutir.
(8) trauma facial.
(C) edema pulmonar cardiogênico.
(D) hemorragia gastrintestinal.
(E) obstrução mecânica das vias aéreas.

QUESTÃO 41
A nutrição parenteral consiste na administração de 
nutrientes necessários para sobrevida por outras vias que 
não o trato gastrintestinal. Assinale a complicação 
meíabóíica relacionada â administração da terapia 
nutricional parenteral,

(A) Colestase.
(B) Hiponatremia.
(G) Fígado gorduroso.
(D) Atrofia do trato gastrintestinal.
(E) Embolia Pulmonar.

QUESTÃO 38

Prova: Amarela
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Os acidentes vasculares cerebrais hemorrágicos implicam 
algumas complicações graves. Qual das complicações 
pode ser evitada com o uso de bloqueadores dos canais 
de cálcio?

(A) Vasoespasmo.
(B) Hiponatremia.
(C) Hidrocefalia.
(D) Convulsão.
(E) Hipocalemia.

QUESTÃO 43
O teste do reflexo vermelho é um rastreamento que deve 
ser realizado em todos os recém nascidos(RN). Qual o 
período ideal em que o exame deve ser realizado?

(A) Até os primeiros 3 meses.
(B) Na primeira hora de vida.
(C) Até o 28° dia de vida.
(D) Ao completar 1 ano.
(E) Na primeira semana de vida.

QUESTÃO 44
O Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação, do 
Ministério da Saúde, destaca que a vacina para prevenir 
contra febre amarela está indicada em residentes ou 
viajantes que se deslocam para as áreas com 
recomendação de vacinação. Em relação a essa vacina é 
correto afirmar que

(A) não está contraindicada para indivíduos com doenças 
autoimunes,

(B) é administrada por via intramuscular.
(C) o esquema vacinai corresponde à administração de 

uma dose a partir dos 6 meses.
(D) não está indicada para gestantes e lactentes.
(E) é indicada para indivíduos com 60 anos ou mais que 

serão vacinados pela primeira vez,

QUESTÃO 45
O choque é uma das alterações mais comuns nos grandes 
queimados. Uma das prioridades na assistência de 
enfermagem a esses pacientes é observar os sinais vitais, 
em particular a pressão arterial e o débito urinário que, em 
adultos, deve ser mantido entre quantos ml/h?

(A) 10 e 20
(B) 20 e 30
(C) 50 e 70
(D) 80 e 90
(E) 100e 150

QUESTÃO 42
Uma importante fase do pré-natal é avaliar a situação 
vacinai referente ao tétano. Marque V (verdadeiro) ou F 
(falso) nas afirmativas abaixo, assinalando a seguir a 
opção que apresenta a sequência correta,

( ) A vacinação da gestante é realizada para prevenção 
contra o tétano, apenas para proteção da gestante.

( ) A última dose ou dose de reforço da vacina dT (dupla 
adulto) deve ser administrada peio menos cinco dias 
antes da data provável do parto.

( ) A vacina dT pode ser administrada a partir da 
comprovação da gravidez em qualquer período 
gestacional,

( ) Nas gestantes, a vacina dT deverá ser administrada 
considerando o histórico vacinai para difteria e tétano.

(A) (V) (F) (V) (F)
(B) (V) (V) (F) (F)
(C) (F) (F) (V) (V)
(D) (F) (V) (F) (V)
(E) (V) (V) (V) (F)

QUESTÃO 47
Após recebimento das doses da vacina anti-hepatite, o 
profissional de saúde deverá realizar teste sorológico para 
saber se ocorreu a soroconversão. Um profissional de 
saúde sem infecção por vírus da hepatite B e com 
resposta vacinai contra a hepatite B deverá apresentar 
HbsAg

(A) positivo e Anti-HBc negativo.
(B) positivo e Anti-HBs positivo.
(C) negativo e Anti-HBs positivo,
(D) positivo e Anti-HBs negativo.
(E) positivo e Anti-HBc positivo.

QUESTÃO 48
Deixar de comunicar ao COREN e aos órgãos 
competentes, fatos que infrinjam dispositivos legais e que 
possam prejudicar o exercício profissional é considerado 
uma infração, de acordo com o código de ética dos 
profissionais de Enfermagem, resolução 311/2007, Qual 
penalidade a ser aplicada?

(A) Multa,
(B) Cassação do direito ao exercício profissional.
(C) Censura.
(D) Advertência verbal.
(E) Suspensão do exercício profissional.

QUESTÃO 46

Prova: Amarela
Profissão: ENFERMAGEM
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Tendo em vista o capítulo II do Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem, que trata do sigilo 
profissional, assinale a opção que apresenta um direito do 
profissional de enfermagem,

(A) Revelar, quando necessário à prestação da 
assistência, o fato sigiloso em atividade 
multiprofissional.

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

(C) Permanecer em sigilo mesmo quando o fato seja de 
conhecimento público e em caso de falecimento da 
pessoa envolvida.

(D) Orientar, na condição de enfermeiro, a equipe sob 
sua responsabilidade, sobre o sigilo profissional.

(E) Divulgar, quando autorizado, casos ou situações 
pertinentes ao cotidiano das atividades.

QUESTÃO 50
O que indica uma restauração adequada no caso de um 
choque hipovolêmico?

(A) Aumento da frequência cardíaca, pressão arterial 
média e díurese,

(B) Diminuição da pressão venosa central.
(C) Diminuição dos níveis de lactato.
(D) Diminuição do débito cardíaco.
(E) Saturação venosa de oxigênio abaixo de 65%.

QUESTÃO 49

Prova; Amarela
Profissão: ENFERMAGEM
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