
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. Prescrição da assistência de enfermagem 
II. Prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública e 

em rotina aprovada pela instituição de saúde 
III. Coordenação das equipes de Atenção Primária 
IV. Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem. 
V. Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos 

científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas. 
 
São CORRETAS 

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

QUESTÃO 12  
 
Com base no código de ética da Enfermagem (Resolução 311 de maio/2007), as penalidades a 
serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, são as que seguem, EXCETO:  
 

a) Advertência verbal 
b) Censura 
c) Pena de dois a quatro meses de reclusão 
d) Suspensão do exercício profissional e Multa  
e) Cassação do direito ao exercício profissional 
 

QUESTÃO13  
 
Com base na Resolução 358/09 do Cofen, em se tratando do processo de enfermagem, cabe 
privativamente ao enfermeiro: 
 

a) O diagnóstico e a avaliação de enfermagem 
b) A prescrição e a avaliação de enfermagem 
c) A prescrição e a implementação de enfermagem 
d) A coleta de dados e o diagnóstico de enfermagem 
e) O diagnóstico e a prescrição de enfermagem 

  



 
QUESTÃO 14  
 
Segundo o Plano de reorganização da atenção à hipertensão arterial e ao diabetes mellitus, as 
complicações da HA que ocorrem em decorrência de lesões vasculares acometem principalmente 
os seguintes órgãos: 
 

a) Coração, rins e cérebro. 
b) Coração, pulmão e cérebro. 
c) Rins, cérebro e pulmão. 
d) Rins, pulmão e coração. 
e) Cérebro, pulmão e pâncreas. 
 

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

a) Processos inflamatórios da bolsa escrotal. 
b) Tumorações e ulcerações. 
c) Fístulas e fissuras. 
d) Assimetria testicular. 
e) Mucosa oral. 

 
QUESTÃO 16  
 
Segundo o Manual de Vigilância epidemiológica dos eventos adversos pós vacinação, fazem parte 
da lista de eventos para notificação, EXCETO 
 

a) Eritema. 
b) Abcesso local frio. 
c) Apneia. 
d) Choro persistente. 
e) Invaginação intestinal. 
 

QUESTÃO 17  
 
Segundo o Manual Técnico do ministério da saúde sobre Pré-natal e Puerpério: atenção 
qualificada e humanizada, o conceito de hipertensão arterial na gestação é: 
 
a) A observação de níveis tensionais iguais ou maiores que 130mmHg de pressão sistólica, e 

iguais ou maiores que 80mmHg de pressão diastólica, mantidos em duas ocasiões e 
resguardado intervalo de quatro horas entre as medidas. 

b) A observação de níveis tensionais iguais ou maiores que 140mmHg de pressão sistólica, e 
iguais ou maiores que 90mmHg de pressão diastólica, mantidos em duas ocasiões e 
resguardado intervalo de quatro horas entre as medidas. 



c) A observação de níveis tensionais iguais ou maiores que 135mmHg de pressão sistólica, e 
iguais ou maiores que 85mmHg de pressão diastólica, mantidos em duas ocasiões e 
resguardado intervalo de quatro horas entre as medidas. 

d) A observação de níveis tensionais iguais ou maiores que 145mmHg de pressão sistólica, e 
iguais ou maiores que 95mmHg de pressão diastólica, mantidos em duas ocasiões e 
resguardado intervalo de quatro horas entre as medidas. 

e) A observação de níveis tensionais iguais ou maiores que 150mmHg de pressão sistólica, e 
iguais ou maiores que 100mmHg de pressão diastólica, mantidos em duas ocasiões e 
resguardado intervalo de quatro horas entre as medidas. 
 

QUESTÃO 18 
 
Segundo o Manual Técnico do ministério da saúde sobre saúde da criança (CAB 23), Não há 
vantagens em se iniciar os alimentos complementares antes dos seis meses, podendo, inclusive, 
haver prejuízos à saúde da criança, pois a introdução precoce de outros alimentos está associada 
as seguintes situações, EXCETO: 
 

a) Maior número de episódios de diarreia. 
b) Maior número de hospitalizações por doenças respiratórias. 
c) Risco de desnutrição. 
d) Maior número de hospitalizações por doenças neurológicas. 
e) Menor absorção de nutrientes importantes do leite materno. 
 

QUESTÃO 19 
 
Segundo Cubas 2012, para que a prática assistencial de enfermagem tenha a qualidade esperada, 
é essencial que os serviços de saúde disponham de estruturas adequadas, como as que seguem, 
EXCETO: 
 

a) Sistema informatizado. 
b) Estrutura física e de material. 
c) Recursos Humanos. 
d) Método de trabalho. 
e) Fluxo de atendimento. 

 
QUESTÃO 20  
 
Segundo Garcia, 2010. Quando as teorias de enfermagem são classificadas a partir do foco 
primário, tal classificação possibilita distinguir quatro grupos de teorias de enfermagem. Assinale a 
alternativa que NÃO corresponde a um desses grupos: 
 

a) No cliente. 
b) No relacionamento entre o cliente e o ambiente. 
c) Nas interações enfermeiro-cliente. 
d) Na terapêutica de enfermagem. 
e) No vínculo com os familiares. 
 


