
Lista 03- Ética e Legislação de Enfermagem  

Professora: Kelly  

1) (EBSERH-UFPE-2014-modificada 2020) A 

execução do processo de enfermagem 

deve ser registrada formalmente, conforme 

preconiza a Resolução COFEN nº 358/2009, 

envolvendo, pelo menos, EXCETO:  

a) Resultados alcançados. 

b) Resumo dos dados coletados. 

c) Diagnósticos de enfermagem. 

d) Medicamentos utilizados no tratamento. 

e) Ações ou intervenções de enfermagem 

realizadas. 

 

2) (EBSERH-UFC-2014) Conforme a resolução 

do COFEN 358/2009, o Processo de 

Enfermagem organiza-se em cinco etapas 

inter-relacionadas, interdependentes e 

recorrentes que são:  

a) Histórico de enfermagem, diagnóstico 

médico, planejamento de enfermagem, 

incorporação e avaliação de enfermagem. 

b) Histórico de enfermagem, diagnóstico de 

enfermagem, incorporação e consolidação 

de enfermagem. 

 

c) Histórico de enfermagem, diagnóstico 

médico, planejamento médico e de 

enfermagem, implementação e avaliação 

médica.  

 

d) Histórico de enfermagem, diagnóstico 

médico, planejamento de enfermagem e 

avaliação de enfermagem. 

 

e) Histórico de enfermagem, diagnóstico de 

enfermagem, planejamento de 

enfermagem, implementação e avaliação 

de enfermagem. 

 

3) (Prefeitura de Mogi das Cruzes/SP-USCV-

2014) Complete a lacuna e assinale a 

alternativa correta. 

A_________________dispõe sobre a 

Sistematização da Assistência de 

Enfermagem e a implementação do 

Processo de Enfermagem em ambientes, 

públicos ou privados, em que ocorre o 

cuidado profissional de enfermagem, e dá 

outras providências.  

a) Resolução COFEN nº454/2014 

b) Resolução COFEN nº045/2013 

c) Resolução COFEN nº358/2009 

d) Resolução 311/2007. 

  

 

4) (EBSERH-UFPE-2013- modificada-

2020) De acordo com o COFEN, é 

proibido ao profissional de 

Enfermagem executar a repetição 

de prescrição de medicamentos, 

salvo quando esta é validada nos 

termos legais, por mais de 

_________horas: “Assinale a 

alternativa que completa 

corretamente a afirmativa anterior:  

a) 8 

b) 12 

c) 24 

d) 36 

e) 48 

 

5) (UPE 2015- Residência 

Multiprofissional em Saúde Mental 

e Atenção Cardiovascular- 

Enfermagem) Refere a Resolução 

COFEN nº 358/2009 em seu artigo 

2º que o Processo de Enfermagem 

está organizado em etapas inter-

relacionadas, interdependentes e 

recorrentes. Sobre elas, analise os 

itens abaixo:  

 

I- Coleta de dados de 

Enfermagem (ou Histórico de 

enfermagem)  

II- Diagnóstico de Enfermagem 

III- Planejamento de Enfermagem 

IV- Implementação 

V- Avaliação de Enfermagem 

 

 

a) I,II,III e IV, apenas 

b) III, apenas.  

c) II, III e V, apenas 

d) I,III e V, apenas 

e) I,II,III, IV e V. 

 

6)  

7)  



 

 

 

6) (UPE- Residência Multiprofissional da 

Saúde-Enfermagem-2017) A Resolução 

COFEN nº 358 dispõe sobre  a 

Sistematização da Assistência de 

Enfermagem e a implementação do 

Processo de Enfermagem em ambientes, 

público ou privados, em que ocorre o 

cuidado profissional de Enfermagem, e dá 

outras providências. Em seu art. 1º, a 

Resolução refere 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. Sobre o ambiente onde 

ocorre o cuidado, assinale a afirmativa 

CORRETA.  

a) Os ambientes de que trata o caput desse 

artigo referem-se a instituições prestadoras 

de serviços de internação hospitalar, 

instituições prestadoras de serviços 

ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, 

associações comunitárias, fábricas, entre 

outros.  

b) Os ambientes de que trata o caput desse 

artigo referem-se, apenas, a instituições 

prestadoras de serviços de internação 

hospitalar, instituições prestadoras de 

serviços ambulatoriais de saúde. 

c) Os ambientes de que trata o caput desse 

artigo referem-se, apenas, a instituições 

prestadoras de serviços de internação 

hospitalar, escolas, associações 

comunitárias. 

d) Os ambientes de que trata o caput desse 

artigo referem-se, apenas, a instituições 

prestadoras de serviços de internação 

hospitalar, instituições prestadoras de 

serviços ambulatoriais de saúde, domicílios. 

e) Os ambientes de que trata o caput desse 

artigo referem-se, apenas, a instituições 

prestadoras de serviços de internação 

hospitalar, instituições prestadoras de 

serviços ambulatoriais de saúde e fábricas.  

 


