
NÚCLEO PROFISSIONAL / ÁREA ESPECÍFICA: ENFERMAGEM 

 
QUESTÃO 11  
 
Com base no decreto 94.406 que regulamenta a lei 7498 de junho/86 e dispõe sobre o exercício 
da enfermagem e dá outras providências. São atribuições privativas do enfermeiro: 

I. Direção do órgão de enfermagem 
II. Coordenação da equipe de ABS na ESF 

III. Ministrar curso de Suporte Básico de vida 
IV. Consulta de enfermagem 
V. Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida 

 
São CORRETAS 

a) I, II e III 
b) II, III e V 
c) III, IV e V 
d) II, III e IV 
e) I, IV e V 

 
QUESTÃO1 2  
 
Com base no código de ética da Enfermagem (Resolução 311 de maio/2007), para a graduação da 
penalidade e respectiva imposição consideram-se as seguintes situações, EXCETO:  

a) O tempo de formação e experiência profissional  
b) A maior ou menor gravidade da infração 
c) As circunstâncias agravantes e atenuantes da infração 
d) O dano causado e suas consequências 
e) Os antecedentes do infrator 

 
QUESTÃO 13 
 
Com base na Resolução 358/09 do Cofen, são etapas do Processo de Enfermagem, EXCETO: 

a) Coleta de dados 
b) Exame Físico do paciente 
c) Diagnóstico 
d) Planejamento 
e) Implementação e Avaliação 

 
QUESTÃO 14 
 
Segundo o Plano de reorganização da atenção à hipertensão arterial e ao diabetes mellitus, as 

principais complicações agudas do diabetes tipo II são: 
a) Hiperglicemia, glicosúria e polidipsia. 
b) Hálito cetônico, hiperventilação e náusea. 
c) Hipoglicemia, cetoacidose diabética e coma hiperosmolar. 
d) Distúrbio psicológico, dor abdominal e hiperventilação. 
e) Palidez, cetonúria e sonolência. 

 



 QUESTÃO 15 
 
Segundo o Manual de Controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis (MS), fazem parte das 
recomendações gerais para o exame físico em situações de investigação de DSTs, EXCETO: 

a) Pavilhão auditivo. 
b) Pele, mucosas, palma das mãos, plantas dos pés. 
c) Mucosa orofaríngea. 
d) Mucosa genital. 
e) Gânglios de todos os segmentos corporais. 

 
QUESTÃO 16 
 
Segundo o Manual de Vigilância epidemiológica dos eventos adversos pós vacinação. Analise as 
sentenças a seguir quanto a evolução normal da lesão vacinal referente a vacina contra 
tuberculose (BCG): 

I. Da 3ª à 4ª semana: mácula avermelhada com enduração de 5 a 15mm de diâmetro. 
II. Da 1ª à 2ª semana: mácula avermelhada com enduração de 5 a 15mm de diâmetro. 

III. Da 3ª à 4ª semana: pústula que se forma com o amolecimento do centro da lesão, seguida 
pelo aparecimento de crosta.  

IV. Da 1ª à 2ª semana: pústula que se forma com o amolecimento do centro da lesão, seguida 
pelo aparecimento de crosta.  

V. Da 4ª à 5ª semana: úlcera com 4 a 10 mm de diâmetro.  
 

Assinale a sentença que corresponde a sequencia correta da evolução normal da lesão vacinal 
referente a vacina contra tuberculose (BCG): 

a) II, I e V 
b) IV, II e V 
c) II, III e V 
d) IV, III e V 
e) I, IV e V 

 
QUESTÃO 17 
 
Segundo o Manual Técnico do ministério da saúde sobre Pré-natal e Puerpério: atenção 
qualificada e humanizada, são fatores de risco para gravidez atual, EXCETO 
 

a) Idade menor que 16 e maior que 30 anos. 
b) Características individuais e condições sociodemográficas desfavoráveis. 
c) História reprodutiva anterior de macrossomia fetal. 
d) Intercorrências clínicas crônicas como infecção urinária. 
e) Doença obstétrica na gravidez atual. 

 
QUESTÃO 18  
 
Segundo o Manual Técnico do ministério da saúde sobre saúde da criança (CAB 23), Já está 
devidamente comprovada, por estudos científicos, a superioridade do leite materno sobre os 
leites de outras espécies. São vários os argumentos em favor do aleitamento materno, dentre eles 
podemos elencar, EXCETO: 



a) Evita mortes infantis. 
b) Diminui o risco de alergias. 
c) Proteção contra câncer do colo do Útero. 
d) Diminui o risco de hipertensão e colesterol alto. 
e) Efeito positivo na inteligência. 

 
QUESTÃO 19 
 
Segundo Cubas 2012, as habilidades a serem desenvolvidas para coleta de dados na consulta de 
enfermagem são: 

a) Técnica, de reconhecimento de alterações no exame físico e Histórico. 
b) Coleta de dados, Diagnóstico e planejamento. 
c) Interação, Observação e mensuração. 
d) Histórico, diagnóstico, planejamento e avaliação. 
e) Clínica, de criação de vínculo e de reconhecimento de necessidades. 

 
QUESTÃO 20  
 
Segundo Garcia, 2010. Quando as teorias de enfermagem são classificadas a partir do papel que os 
enfermeiros desempenham na prática profissional e a escola de pensamento, tal classificação 
possibilita distinguir três grupos de teorias de enfermagem: 

a) De assistência, de Vínculo e de Avaliação. 
b) De necessidades, de interação e de resultados. 
c) De educação em saúde, de relação e de escuta qualificada. 
d) De intervenção, de aproximação e de informação. 
e) De assistência, de relação e de avaliação.  
 

 


