
Lista 02- Ética e Legislação de Enfermagem   

 

Professora: Kelly  

1) De acordo com o Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem, capítulo I, 

são direitos:  

 

a) Assegurar à pessoa, família e coletividade 

assistência de enfermagem livre de danos 

decorrentes de imperícia, negligência ou 

imprudência  

b) Negar assistência de enfermagem em 

qualquer situação que se caracterize como 

urgência ou emergência. 

c) Comunicar ao COREN e aos órgãos 

competentes, fatos que infrinjam 

dispositivos legais e que possam prejudicar 

o exercício profissional. 

d) Obter desagravo público por ofensa que 

atinja a profissão, por meio do COREN.  

 

2) Sobre as infrações e Penalidades do 

Código de Ética dos profissionais de 

Enfermagem é INCORRETO afirmar que:  

 

a) A infração é apurada em processo 

instaurado e conduzido nos termos deste 

Código. 

b) As Penalidades de advertência verbal, 

multa, censura e suspenso do exercício 

profissional são da alçada dos Conselhos 

Regionais de Enfermagem. 

c) A Pena de Cassação do direito ao 

Exercício Profissional é de competência do 

Conselho Federal de Enfermagem.  

d) A Pena de Cassação do direito ao 

Exercício Profissional é de competência 

do  COREN, conforme o disposto no art. 

18, §1º, da Lei nº 5905 de 1973. 

e) A gravidade da infração é caracterizada 

através da análise dos fatos e causas do 

dano, suas consequências bem como dos 

antecedentes do infrator. 

 

3) (EBSERH-UFS-2013-modificada) O Código 

de Ética dos Profissionais de enfermagem, 

no caso de uma infração, considera para a 

graduação da Penalidade e respectiva 

imposição, os critérios citados a seguir, 

EXCETO:  

4)  

a) A maior ou menor gravidade da 

infração. 

b) As circunstâncias agravantes e 

atenuantes da infração. 

c) O dano causado e suas 

consequências. 

d) O tempo de trabalho e o cargo do 

profissional infrator. 

e) Os antecedentes do infrator.  

 

5) (EBSERH-UFS-2013- modificada) 

As infrações que provoquem 

perigo de vida, debilidade 

temporária de membro, sentido ou 

função de qualquer pessoa são 

consideradas:  

 

a) Leves 

b) Moderadas 

c) Graves 

d) Gravíssimas 

e) Agravantes  

 

6) De acordo com o Código de Ética 

de Enfermagem, agir de má fé, 

sabendo das consequências que 

possam vir a ocorrer, denomina-se: 

a) Imperícia 

b) Omissão 

c) Dolo 

d) Imprudência 

e) Negligência 

 

 

7) (EBSERH-UFBA-2014-Modificada) 

De acordo com o Código de Ética 

dos Profissionais de Enfermagem, 

assinale a alternativa que 

apresenta uma das proibições 

previstas no capítulo que descreve 

a publicidade. 

a) Divulgar informação verídica a 

respeito do assunto de sua área 

profissional.  

b) Anunciar a prestação de serviços 

voluntários ou propor honorários 

que caracterizem concorrência 

desleal.  



c) Anunciar título ou qualificação que 

posso comprovar.  

d) Omitir, em proveito de terceiros, 

referência a pessoas ou 

instituições. 

e) Inserir imagens ou informações 

que possam identificar pessoas e 

instituições sem sua prévia 

autorização. 

 

 

 

8) De acordo com o código de ética de 

Enfermagem. Em relação ao aborto, os 

profissionais de Enfermagem podem agir, 

de forma a: 

 

a) Orientar a gestante e participar do ato 

abortivo.  

b) Não participar do ato abortivo.  

c) Orientar a gestante sobre as complicações 

de um possível aborto.  

d) Decidir, de acordo com a sua consciência, 

se participa ou não do ato abortivo.  

 

(UFAL)- Enfermeiro (COPEVE-UFAL-

2018). De acordo com o Modelo Teórico 

do Principialismo, que trata das ações 

éticas no campo das ciências da saúde, 

constituem princípios do agir ético do 

profissional no processo de assistência 

do ser humano:  

 

I. Autonomia  

II. Beneficiência 

III. Não-Maleficiência 

IV. IV- Assentimento 

Dos itens, verifica-se o que 

estão corretos, apenas  

 

a) I e IV 

b) II e III 

c) III e IV 

d) I, II e III 

e) I, II e IV 

 

9) (EBSERH-UFC-2014-modificado 

2020) Segundo a Lei nº 7498/1986 ao 

enfermeiro incumbe, privativamente: 

 

a) Organização e direção dos serviços 

de higiene e de suas atividades 

técnicas e auxiliares nas empresas 

prestadoras desses serviços.  

b) Consultoria, auditoria e emissão de 

parecer sobre matéria bioquímica. 

c) Prescrição da assistência médica. 

d) Cuidados diretos de Enfermagem a 

pacientes graves com risco de vida 

com prescrição de medicações.  

e) Cuidados de Enfermagem de maior 

complexidade técnica e que exijam 

conhecimentos científicos. 

 

10) Conselho Regional de 
Enfermagem - RS (COREN/RS/ 
2018). Rebeca, enfermeira, 
durante seu plantão em hospital 
público, ao verificar a medicação 
de um paciente, identificou erro 
na prescrição da dosagem. Com 
base nesse caso hipotético e no 
Código de Ética dos Profissionais 
de Enfermagem, Rebeca deve:  
 

a) Ministrar a medicação da forma 
como está prescrita, pois a 
responsabilidade é do médico.  

b) Esclarecer com o médico e 
registrar no prontuário. Somente 
fazer a medicação após correção 
da prescrição.  

c) Alterar a prescrição por conta 
própria.  

d) Recusar a executar a prescrição 
ainda que a situação seja urgente. 

e) Prescrever nova receita, com a 
correta.  

 


