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Técnico de Enfermagem - 2015 
FUNRIO/RJ-UFRB 
1) A Lei 7498/86 representa um 
grande avanço para a enfermagem, 
nela encontramos a definição de 
competências e atividades para os 
vários componentes de uma 
equipe de enfermagem. Assim 
sendo, segundo a citada lei, cabem 
especialmente ao técnico de 
enfermagem as atividades de nível 
médio indicadas nas alternativas 
abaixo, EXCETO: 
a) participar da programação da 
existência de enfermagem.  
b) Executar ações assistenciais de 
enfermagem, exceto as privativas 
do enfermeiro.  
c) Prestar cuidados diretos de 
enfermagem a pacientes graves 
com risco de vida. 
d)  Participar da orientação e 
supervisão do trabalho de 
enfermagem em grau auxiliar. 
e)  Participar da equipe de saúde. 
 
2) Um técnico de enfermagem, 
durante exercício profissional, 
cometeu uma infração. Diante da 
avaliação do caso, a conduta do 
Conselho Regional de Enfermagem 
foi aplicar a pena de proibição do 
exercício profissional da 
enfermagem por um período de 20 
dias, e divulgar nas publicações 
oficiais dos Conselhos Federal e 
Regional de Enfermagem, jornais 
de grande circulação e 
comunicação aos órgãos dos  
empregadores. Tal pena refere-se 
à:  
a) Suspensão do exercício 

profissional. 

b) Advertência registrada no 

conselho. 

 

 

 

 

c) Cassação do direito de exercer a 

profissão 

d) Reclusão profissional. 

e) Multa 

 
3) O paciente João Batista 
encontra-se acamado, agitado e 
desorientado. Após realização de 
banho no leito, o profissional de 
enfermagem não levantou a grade 
da cama e ausentou-se da 
enfermaria. Algum tempo depois, o 
paciente sofreu queda do leito, 
apresentando ferida corto-contusa 
na região frontal. De acordo com o 
Código de Ética e Legislação dos 
Profissionais de Enfermagem, este 
profissional cometeu:  
a) Imperícia.  
b) Incapacidade.  
c) Imprudência. 
d) Negligência.  

 
Técnico em Enfermagem- 2015  
Fund. M. de Assist. à Saúde dos 
Servidos de São Gonçalo/RJ – 
FUNCAB 
4)  O técnico de enfermagem 
exerce atividades de nível médio, 
como componente da equipe de 
enfermagem. Lhe compete as 
seguintes atividades, EXCETO:  
a) Participar da programação da 
assistência de enfermagem.  
b) Cuidados diretos de enfermagem 
a pacientes graves com risco de 
vida. 
c) Prestar cuidados de higiene e 
conforto ao paciente. 
d) Observar, reconhecer e descrever 
sinais e sintomas. 
e) Participar da orientação e 
supervisão do trabalho de 
enfermagem em grau auxiliar.  
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05) As opções a seguir apresentam 
proibições previstas no Código de 
Ética de Enfermagem, à EXCEÇÃO 
de uma. Assinale-a.  
a) Negar assistência de enfermagem 
em situações de urgência, 
emergência, epidemia, desastre e 
catástrofe, desde que não ofereça 
risco a integridade física do 
profissional.   
b) Administrar medicamentos sem 
conhecer a indicação, ação da 
droga, via de administração e 
potenciais  riscos, respeitados os 
graus de formação do profissional. 
 c) Negar-se a ser filmado, 
fotografado e exposto em mídias 
sociais durante o desempenho de 
suas atividades profissionais.  
d) Promover ou participar de prática 
destinada a antecipar a morte da 
pessoa. 
 
 
Técnico de Enfermagem-  
Instituto Federal de São Paulo - 
FUNDEP  
06) A assistência de enfermagem 
pautada na ética e compromisso 
profissional é base para uma 
prestação de serviços em saúde de 
excelência. Considerando as 
diretrizes do código de ética de 
enfermagem, assinale a alternativa 
INCORRETA.  
a) É dever do profissional de 
enfermagem prestar informações 
escritas e/ou verbais, completas e 
fidedignas, necessárias à  
continuidade da assistência e 
segurança do paciente.   
b) É proibido ao profissional de 
enfermagem permitir que seu nome 
conste no quadro de pessoal de 
qualquer instituição ou 
estabelecimento congênere, 
quando, nestas, não exercer  
 

 
 
 
funções de enfermagem 
estabelecidas na legislação.   
c) O profissional não deve anunciar 
a prestação de serviços para os 
quais detenha habilidades e 
competências técnico-científicas e 
legais.  
d) É dever do profissional de 
enfermagem manter seus dados 
cadastrais atualizados junto ao 
COREN de sua jurisdição. 
 

 
07) Disponibilizar seus serviços 
profissionais à comunidade em 
casos de emergência, epidemia e 
catástrofe. No Código de Ética dos 
profissionais de enfermagem, essa 
descrição consta no capítulo:  
a) Dos deveres 
b) Das proibições 
c)  Dos direitos  
d)  Das infrações 
 
Técnico Judiciário/Enfermagem- 
Tribunal Regional Eleitoral do 
Amazonas IBFC 
 08) O técnico de enfermagem, que 
trabalhava em um ambulatório há 
mais de 25 anos, estava 
terminando de organizar as salas 
de atendimentos para o 
expediente vespertino. O 
enfermeiro e o médico dessa 
unidade já haviam saído para 
almoço. Nesse momento, chegou 
um trabalhador com um corte no 
dedo mínimo e precisava de uma 
sutura com quatro pontos simples. 
Como o médico não estava 
presente e o técnico de 
enfermagem tinha conhecimento e 
experiência, ele realizou a sutura e 
medicou o trabalhador para dor. 
Após uma semana, o trabalhador 
retornou para retirar os pontos e o 
médico constatou que o  
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procedimento foi realizado de  
forma inadequada e causou lesão 
permanente de movimento do 
dedo. Considerando as questões 
éticas, o técnico de enfermagem 
cometeu: 
 a) Imperícia. 
 b) Imprudência. 
 c) Negligência. 
 d) Um gesto de cidadania 
 
09) De acordo com o Código de 
Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, Art. 111°, as 
infrações são consideradas leves, 
moderadas, graves ou gravíssimas, 
segundo a natureza do ato e a 
circunstância de cada caso. Os 
casos que ofendam a integridade 
física, mental ou moral de qualquer 
pessoa, sem causar debilidade, ou 
aquelas que venham a difamar 
organizações da categoria ou 
instituições são considerados:  
a) Infrações Graves. 
b) infrações Leves. 
c) infrações Gravíssimas. 
d) Infrações Moderadas 

 
 
Enfermeiro – 2011- Prefeitura 
Municipal de Pedra Branca/PB 
 10) Determine, entre as opções 
seguintes, a que corresponde à lei 
que regulamentou o exercício da 
enfermagem no Brasil. 
a. Lei n° 7.498, de 25/6/1986. 
b. Lei n° 3.897, de 10/7/1973. 
c. Lei n° 3.999, de 1/4/1973. 
d. Lei n° 5.562, de 29/11/1978. 
e. Lei n° 6.581, de 2/3/1980. 
 
11) As penalidades a serem 
impostas pelos Conselhos 
Regionais e Federal de  
Enfermagem são as seguintes: 
 
 

 
 
 
a) Advertência verbal; censura; 
suspensão do exercício profissional; 
privativa de liberdade; cassação do 
direito ao exercício profissional.  
b) Censura; multa; suspensão do 
exercício profissional; privativa de 
liberdade; cassação do direito ao 
exercício profissional.  
c) Multa; advertência verbal; 
suspensão do exercício profissional; 
privativa de liberdade; perda de 
bens e valores. 
d) Advertência verbal; multa; 
censura; suspensão do exercício 
profissional; cassação do direito ao 
exercício profissional.  
e) Censura; multa; cassação do 
direito ao exercício profissional;  

 
 
12) Fazem parte das proibições 
elencadas no Código de Ética dos 
profissionais de Enfermagem as 
seguintes práticas, EXCETO: 
a) Promover ou participar de prática 
destinada a antecipar a morte da 
pessoa.  
b) Aproveitar-se de posição 
hierárquica para fazer constar seu 
nome como autor ou coautor em 
obra técnico-científica. 
c) Executar prescrições e 
procedimentos de qualquer 
natureza que comprometam a 
segurança da pessoa.  
d) Não aceitar encargos ou 
atribuições quando se julgar 
técnica, científica e legalmente apto 
para o desempenho seguro para si e 
para outrem.  
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13) Já eram 7h30min, e a colega de 
Luísa não chegava para assumir o 
plantão. A enfermaria estava com 
todos os leitos ocupados. Apesar 
disso, alegando "não poder esperar 
mais", retirou-se do andar. Essa 
atitude, passível de punição, fere o 
Código de Ética, porque significa: 
a) Promover eutanásia por caridade. 
b) Administrar tratamento 
desnecessário. 
c) Delegar atribuições a outro 
profissional. 
d) Negar assistência de enfermagem 
ao paciente.  
e) Abandonar o cliente sem a 
garantia da assistência. 

 
14) Considerando-se o Código de 
Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, o técnico de 
enfermagem tem o direito: 
a) Recusar-se a administrar sangue 
sem o consentimento do paciente 
em iminente risco de vida.  
b) Cooperar em prática, visando à 
interrupção de gravidez indesejável.  
c) Exigir informações sobre o 
diagnóstico dos pacientes que 
assiste.  
d) Prescrever medicamentos em 
casos de urgência. 
 
15) A suspensão consiste na 
proibição do exercício profissional 
de enfermagem, por um prazo NÃO 
superior a: 
a) 30 dias. 
b) 7 dias.  
c) 15 dias.  
d) 90 dias.  
e)  29 dias. 

 
16) De acordo com a legislação do 
exercício profissional, a realização 
de episiotomia e episiorrafia 
compete ao(s): 
 
 

 
 
a) Enfermeiro com graduação em 
enfermagem e obstetrícia. 
b) Profissionais portadores de 
diploma ou certificado de obstetriz 
ou enfermagem obstétrica.  
c) Enfermeiro como profissional 
liberal.  
d) Enfermeiro ou técnico de 
enfermagem. 
 
 
17) A Resolução COFEN n° 
358/2009 determina que o 
processo de enfermagem deve ser 
realizado, de modo deliberado e 
sistemático, em todos os 
ambientes, públicos ou privados, 
em que ocorre o cuidado 
profissional de enfermagem. Nessa 
mesma resolução, apresenta-se 
uma nova nomenclatura para as 
etapas do processo de 
enfermagem. Assinale a alternativa 
que apresenta essa nova 
nomenclatura:  
a) Coleta de dados, diagnóstico, 
planejamento, implementação e 
avaliação.  
b) Avaliação, diagnóstico, 
prescrição, implementação e 
evolução. 
c) Histórico, diagnóstico, plano 
assistencial, plano de cuidados, 
evolução e prognóstico. 
d) Levantamento, planejamento de 
resultados, planejamento de 
intervenções, implementação e 
avaliação. 
e) Investigação, diagnóstico, 
planejamento, implementação e 
avaliação. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Nasc Treinamentos 

Professora: Kelly Nascimento  
 
18) A legislação que determina que 

a consulta de enfermagem seja 
atividade privativa de 
enfermaria é a : 

a) Lei n° 7498/86. 
b) Resolução 311/2007. 
c) Lei n° 5905/73. 
d) Resolução COFEN 52/19 
 
 
Enfermeiro- 2011 Prefeitura 
 Municipal de Delfinópolis/MG-FESP 
 19) O órgão de classe competente 
para receber denúncias de 
infrações éticas cometidas por 
qual- quer membro da equipe de 
enfermagem é:  
a) Associação Brasileira de 

Enfermagem. 
b) Conselho Regional de 

Enfermagem.  
c) Conselho Federal de 

Enfermagem.  
d) Sindicato dos Enfermeiros. 
 
 
20)  A infração ao Código de 
Deontologia de Enfermagem pode 
ser classificada em: 
a) Civil, funcional ou criminal. 
b) Leve, moderada, grave ou 
gravíssima.  
c) Civil, grave ou criminal.  
d) Leve, civil ou criminal. 
 
 
21) A ação ou omissão que 
implique desobediência ao Código 
de Deontologia de Enfermagem é 
considerada:  
a) Crime de responsabilidade.  
b) Crime inafiançável. 
c) Infração ética. 
d)Nenhuma das alternativas 
anteriores. 
 
 
 
 

 
 
22)  Deixar de administrar um 
medicamento no horário previsto 
caracteriza-se como: 
a) Dolo. 
b) culpa. 
c) Negligencia.  
d) imperícia 
 
 
23)  Quando o profissional executa 
um procedimento sem o adequado 
conhecimento técnico- cientifico, 
está expondo o paciente a danos 
decorrentes de:   
a)  Dolo. 
b) Omissão.  
c) Imperícia. 
d)  Indisciplina.  

 

24)  Entre as penalidades a serem 
aplicadas ao profissional de 
enfermagem aquela que não é de 
competência do COREN é:  
 
a) Advertência Verbal. 
b)  A censura de repreensão.  
c) A multa de 10x o valor da 
anuidade.  
d) A cassação do registro 
profissional.   
 
25) (EBESERH-UFBA-2014) 
Considerando o Código de Ética e 
Deontologia de Enfermagem, é 
correto afirmar que o enfermeiro 
pode cooperar em prática 
destinada a interromper a gestação 
quando (o):  
a)  Gestante é adolescente 
b) Gestante é multípara 
c) gestação é múltipla 
d) feto tem diagnóstico de síndrome 
de Down 
e) Gestação é decorrente de 
estupro.  
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26) UFLA - Enfermeiro (2018). De 
acordo com o Capítulo IV (das 
Infrações e Penalidades) do Código 
de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem (Resolução COFEN 
n°0564/2017), o Art. 111 
estabelece que as infrações serão 
classificadas segundo a natureza do 
ato e a circunstância de cada caso. 
De acordo com o §2º, 
“transgressões que provoquem 
debilidade temporária de membro, 
sentido ou função na pessoa ou 
ainda as que causem danos 
mentais, morais, patrimoniais ou 
financeiros”, são consideradas 
infrações:  
 
a) Graves 
b) Agravantes 
c) Moderadas 
d) Gravíssimas  
e) Leves 

 
 

27) Prefeitura de Natal - RN - 
Enfermeiro do Trabalho 
(COMPERVE - 2018). A 
caracterização das infrações éticas 
e disciplinares dos profissionais de 
enfermagem e a aplicação das 
respectivas penalidades são regidas 
pelo Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem, sem 
prejuízo das sanções previstas em 
outros dispositivos legais. De 
acordo com o Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem: 
 
a) a multa consiste no pagamento 

de 01 a 12 vezes o valor da 
anuidade em vigor no ato do 
pagamento, referente à 
categoria à qual pertence o 
infrator.  

 

 

 
 

b) a advertência verbal consiste 
na admoestação ao infrator, de 
forma reservada, que será 
registrada no prontuário deste, 
na presença de três 
testemunhas.  

c) A censura consiste em 
repreensão que será divulgada 
nas publicações oficiais dos 
Conselhos Federal e Regional 
de Enfermagem e em jornais 
de grande circulação. 

d) A Cassação consiste na 
Suspensão do direito ao  
exercício profissional por um 
período de até 35 anos e é de 
competência do COFEN.  

 
28) Conselho Regional de 
Enfermagem - RS 
(COREN/RS/ 2018). Segundo 
o Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem, 
é dispensável a comunicação 
externa, para os órgãos de 
responsabilização criminal, 
dos casos de violência contra: 
a) Idosos 

b) Adolescentes 

c) Pessoas Incapacitadas 

d) Dependentes químicos e 
alcoólatras 

e) Pessoas sem condição de 
firmar consentimento.  

29) Tribunal Regional do 
Trabalho / 2ª Região (TRT 2ª) 
Enfermeiro (2018). No novo 
Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem 
aprovado pela Resolução do 
Conselho Federal de 
Enfermagem no 564/2017, no 
capítulo dos Deveres, novos 
artigos foram inclusos. Dentre 
eles:  
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a) Executar o cumprimento de 
prescrição de enfermagem 
à distância, mesmo em 
situação de rotina.  

b) Ser Facultativo fundamentar 
suas relações no direito, na 
prudência, no respeito, na 
solidariedade e na 
diversidade de opinião e 
posição ideológica. 

c)  Apor nome completo e/ou 
nome social, ambos 
legíveis, número e 
categoria de inscrição no 
Conselho Regional de 
Enfermagem, assinatura ou 
rubrica nos documentos, 
quando no exercício 
profissional.  

d) Manter sigilo sobre fato de 
que tenha conhecimento 
em razão da atividade 
profissional, exceto em 
caso de falecimento do 
paciente, não necessitando 
consentimento da família.  

e)  registrar e assinar, em 
situações de emergência, 
ações de Enfermagem 
 
 30) Conselho Regional de 
Enfermagem - RS 
(COREN/RS/ 2018). De 
acordo com o Código de 
Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, em regra, é 
permitido:  
a) O cumprimento de 
prescrição a distância.  
b) Cooperar em prática 

destinada a interromper a 
gestação.  
C) Participar de prática 
destinada a antecipar a 
morte de pessoas.  
 
 

 
 
 

 
d) Ser conivente com ato que 

infrinja postulados éticos e 
legais no exercício 
profissional.  

e)  Negar assistência de 
enfermagem, em situações 
de desastre e catástrofe, 
que ofereça risco à 
integridade física do 
profissional.  
 
GABARITO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 C 

2 A 

3 D 

4 B 

5 C 

6 C 

7 A 

8 A 

9 B 

10 A 

11 D 

12 D 

13 E 

14 C 

15 D 

16 D 

17 A 

18 A 

19 B 

20 B 

21 C 

22 C 

23 C 

24 D 

25 E 

26 C 

27 C 

28 D 

29 C 

30 E 


