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ÉTICA E LEGISLAÇÃO EM ENFERMAGEM 
PROFESSORA:  PRISCILA SANTOS 

 
1. Considerando o Decreto Nº 94.406/87 que 

regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 
1986, e dispõe sobre o exercício da Enfermagem, 
AO ENFERMEIRO INCUMBE PRIVATIVA-
MENTE:  

a) Executar atividades de desinfecção e esterilização.  
b) Integrar a equipe de saúde.  
c) Preparar o paciente para consultas, exames e 

tratamentos.  
d) Executar tarefas referentes à conservação e aplicação 

de vacinas.  
e) Dirigir o órgão de Enfermagem integrante da estrutura 

básica da instituição de saúde, pública ou privada.  
 
2. A Resolução COFEN Nº 509/2016 atualiza a 

norma técnica para Anotação de 
Responsabilidade Técnica pelo Serviço de 
Enfermagem e define as atribuições do 
enfermeiro Responsável Técnico. Relacione os 
itens do primeiro quadro com o segundo, e depois 
escolha uma alternativa que corresponde à 
sequência correta.  

I. Serviço de Enfermagem  
II. Anotação de Responsabilidade Técnica  

III. Certidão de Responsabilidade Técnica  
IV. Responsável Técnico 

 
(   ) Documento emitido pelo Conselho Regional de 

Enfermagem, pelo qual se materializa o ato 
administrativo de concessão de Anotação de 
Responsabilidade Técnica pelo Serviço de 
Enfermagem.  

(   ) Ato administrativo decorrente do poder de polícia 
vinculado no qual o COREN, na qualidade de órgão 
fiscalizador do exercício profissional, concede, a partir 
do preenchimento de requisitos legais, licença ao 
enfermeiro Responsável Técnico para atuar como 
liame entre o Serviço de Enfermagem da 
empresa/instituição e o COREN, visando facilitar o 
exercício da atividade fiscalizatória em relação aos 
profissionais de Enfermagem que nela executam suas 
atividades, assim como, promover a qualidade e 
desenvolvimento de uma assistência de enfermagem 
em seus aspectos técnico, ético, e segura para a 
sociedade e profissionais de enfermagem.  

(   ) Profissional de Enfermagem de nível superior, nos 
termos da Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986 e do 
Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987, que tem 
sob sua responsabilidade o planejamento, organização, 
direção, coordenação, execução e avaliação dos 
serviços de Enfermagem, a quem é concedida, pelo 
Conselho Regional de Enfermagem, a ART.  

(   ) Parte integrante da estrutura organizacional, formal ou 
informal, da instituição, dotado de recursos humanos 
de Enfermagem e que tem por finalidade a realização 
de ações relacionadas aos cuidados assistenciais diretos 
de enfermagem ao indivíduo, família ou comunidade, 
seja na área hospitalar, ambulatorial ou da promoção e 
prevenção de saúde, ou ainda, as ações de enfermagem 
de natureza em outras áreas técnicas, tais como: 
Programas de Gerenciamento de Resíduos de Serviços 

de Saúde, Programa de Limpeza e Higienização, 
Auditoria, Equipamentos, Materiais e Insumos 
Médico-hospitalares, Consultoria e Ensino.  

 

Marque a sequência correta: 
a) I, II, IV e III  
b) II, III, IV e I  
c) I, III, IV e II  
d) III, I, IV e II  
e) III, II, IV e I  
 
3. Cuidados diretos de Enfermagem a pacientes 

graves e com risco de vida, prescrição da 
assistência de enfermagem e consulta de 
enfermagem são  

a) todas atribuições privativas do Enfermeiro.  
b) atribuições que competem a toda a equipe de saúde.  
c) atribuições que competem ao Enfermeiro e ao 

Técnico de Enfermagem.  
d) atribuições que competem ao Médico e ao 

Enfermeiro.  
e) em parte atribuições que competem ao Auxiliar de 

Enfermagem. 
 
4. Um Enfermeiro líder de uma Equipe explica a um 

Auxiliar de Enfermagem, sob sua supervisão, 
quais são as atribuições que cabem especialmente 
ao Auxiliar de Enfermagem no exercício de sua 
profissão e cita como exemplo  

a) executar parto sem distorcia.  
b) executar e avaliar os serviços de assistência de 

Enfermagem.  
c) emitir o parecer sobre a matéria de Enfermagem.  
d) observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas.  
e) realizar episiotomia e episiorrafia. 
 
5. De acordo com o decreto 94.406/1987, que 

regulamenta a lei 7498/86, são atribuições do 
enfermeiro obstétrico, EXCETO  

a) prescrição da assistência de enfermagem.  
b) realização de parto com distorcia.  
c) participação em projetos de construção ou reforma de 

unidades de internação.  
d) consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre a 

matéria de Enfermagem.  
e) realização de episiorrafia com aplicação de anestesia 

local quando necessário. 
 

 
SAÚDE DA MULHER 

PROFESSORA:  CÍNTHIA RÉGIS 

 
1. (RESUPE-2018) Assinale a alternativa CORRETA 

em relação às definições ou orientações 
estabelecidas nas Diretrizes Nacionais de 
Assistência ao Parto Normal do Ministério da 
Saúde.  

a) A conduta fisiológica no terceiro estágio do parto 
envolve um conjunto de cuidados que inclui o uso 
rotineiro de uterotônicos.  

b) A conduta ativa é recomendada na assistência ao 
terceiro estágio do parto porque está associada com 
menor risco de hemorragia e transfusão sanguínea, 
mas, se uma mulher com baixo risco de hemorragia 
pós-parto, solicitar conduta expectante, deve-se apoiá-
la em sua escolha.  
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c) O terceiro estágio do parto é considerado prolongado 
quando, após uma hora, ainda não ocorreu a expulsão 
da placenta.  

d) Na assistência ao recém-nascido, de acordo com a 
diretriz, deve-se realizar o clampeamento do cordão 
umbilical entre 1 a 3 minutos, exceto se houver alguma 
contraindicação em relação ao cordão ou necessidade 
de reanimação neonatal.  

e) A conduta ativa no terceiro estágio do parto envolve a 
recomendação de clampeamento do cordão umbilical 
no quinto minuto do nascimento. 

 
2. (RESUPE-2018) As recomendações atuais da 

Organização Mundial de Saúde para a prevenção 
da Hemorragia Pós-Parto envolvem algumas 
recomendações. Sobre estas, analise os itens 
abaixo:  

I. Conduta fisiológica do terceiro estágio – não 
realização de tração de cordão umbilical.  

II. Uso de ocitocina 10 unidades diluídas em soro 
glicosado – solução endovenosa após partos normais.  

III. Gentil massagem uterina a cada 15 minutos após 
dequitação nas primeiras 2 horas de pós-parto.  

IV. Contato pele a pele (mãe e RN).  
 

Estão CORRETAS, apenas, 
a) III e IV.  
b) I e III.  
c) I, II e III.  
d) I e IV.  
e) II e IV. 
 
3. (RESUPE-2017) A Hemorragia Pós-Parto (HPP) 

é comumente definida como uma perda de 500 
mL de sangue ou mais no período de 24 horas 
após o parto. A HPP é a principal causa de 
mortalidade materna em países de baixa renda e a 
causa primária de quase um quarto de todas as 
mortes maternas no nível global. A maioria das 
mortes resultantes da HPP ocorre durante as 
primeiras 24 horas após o parto. Sobre as 
recomendações para a prevenção da HPP, 
assinale a alternativa CORRETA.  

a) O misoprostol via retal é o fármaco de escolha 
recomendado para a prevenção da Hemorragia pós-
parto durante a terceira fase do parto.  

b) O uso de uterotônicos para a prevenção da 
Hemorragia pós-parto durante a terceira fase do parto 
é recomendado para todos os partos.  

c) A massagem uterina contínua é recomendada como 
intervenção para prevenir a Hemorragia pós-parto, 
porque poderá produzir uma redução da perda de 
sangue.  

d) Se a terceira fase do parto durar mais de 30 minutos, a 
placenta estiver retida e ocorrer a Hemorragia pós-
parto, a remoção da placenta deverá ser cirúrgica, 
evitando a remoção manual e seus riscos de infecção.  

e) A Tração Controlada do Cordão umbilical é 
recomendada, especialmente em casos nos quais não 
há ocitocina disponível e também quando não há 
profissionais de assistência ao parto qualificados para a 
seleção e administração de outros cuidados de maior 
complexidade. 
 

4. (REUPE-2016) Nas síndromes dos 4 “Ts” das 
hemorragias pós-parto, a retenção placentária, a 
subinvolução uterina e a deficiência de 
coagulação estão, respectivamente, relacionadas 
a(à)  

a) tecido, tônus e trombina  
b) tônus, trombina e tecido  
c) tecido, trombina e tônus  
d) trombina, trauma e tônus  
e) trauma, tecido e tônus  
 
5. (RESUPE-2016) Numa apresentação cefálica 

fletida, teremos respectivamente:  
a) Diâmetro de insinuação = submento-bregmático / 

Ponto de referência fetal = lambda/ Linha de 
orientação fetal = sutura coronária.  

b) Diâmetro de insinuação = biparietal / Ponto de 
referência fetal = occípito / Linha de orientação fetal 
= sutura lambdoide.  

c) Diâmetro de insinuação = suboccípito-bregmático / 
Ponto de referência fetal = occipito / Linha de 
orientação fetal = sutura sagital.  

d) Diâmetro de insinuação = suboccípito-bregmático / 
Ponto de referência fetal = lâmbda / Linha de 
orientação fetal = sutura metópica.  

e) Diâmetro de insinuação = Linha de orientação fetal = 
sutura metópica / suboccípito-bregmático / Ponto de 
referência fetal = lâmbda. 

 
 

FUNDAMENTOS DA ENFERMAGEM 
PROFESSORA: SUZANA COSTA 

 
1. (RESUPE-2016) Em uma unidade de clínica 

médica, foi admitido um paciente de 57 anos, 
com estado geral regular. Encontrava-se 
desnutrido, emagrecido, com presença de 
infecção urinária e limitação dos movimentos por 
sequela de acidente vascular encefálico. Ao exame 
físico, foi evidenciado úlcera de decúbito na 
região sacrococcígea, com as seguintes 
características: úlcera superficial, apresentando 
importante abrasão, com perda da espessura 
parcial da pele, envolvendo a derme. Como o 
enfermeiro deve classificar, quanto ao estágio, 
essa úlcera de pressão?  

a) Estágio 1  
b) Estágio 2  
c) Estágio 3 
d) Estágio 4   
e) Estágio 5 
 
2. (RESUPE-2015). M.R. 35 anos, politraumatizada 

permaneceu por um longo tempo, em 
internamento hospitalar, após acidente de moto. 
A enfermeira da unidade, apesar de todo o 
cuidado com a pele, para evitar a formação de 
úlceras por pressão, verificou uma área 
hiperemiada, sem presença de lesão de 
continuidade, em região sacra e calcâneo direito. 
Quanto ao estágio, como a enfermeira 
classificaria essas lesões e quais as prioridades 
levantadas para se estabelecer um plano de 
cuidados?  
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a) Estágio 1. Aliviar os pontos de pressão, garantir 
nutrição adequada e manter cuidado apropriado da 
pele.  

b) Estágio 2. Aliviar os pontos de pressão, utilizando 
mudança de decúbito a cada 6 horas, garantir nutrição 
adequada e rica em sais minerais.  

c) Estágio 3. Utilizar creme hidratante como barreira 
para se evitar o cisalhamento.  

d) Estágio 2. Utilizar uma cobertura de alginato de cálcio 
para proteger a área e manter a umidade do leito da 
ferida.  

e) Estágio 1. Incentivar uma dieta rica em vitamina C que 
aumenta a proliferação das fibras de colágeno e 
realizar desbridamento químico da ferida. 

 
3. (RESUPE-2015) Em uma unidade de internação 

clínica de um hospital de médio porte, uma 
senhora de 72 anos com diagnóstico de tumor de 
estômago, apesar do estado geral mantido, 
encontra-se emagrecida e com limitação dos 
movimentos, o que a deixa a maior parte do 
tempo acamada. Ao realizar o exame físico, o 
enfermeiro verificou a presença de uma lesão em 
região sacra compatível com uma úlcera de 
pressão em Estágio I. Para esse tipo de lesão, 
considerando as coberturas e curativos 
disponíveis para o tratamento da ferida, qual 
prescrição de enfermagem poderia ser aplicada 
nessa paciente?  

a) Colagenase  
b) Ácidos graxos essenciais  
c) Clorexidina alcoólica 0,5%  
d) Carvão ativado  
e) Sulfadiazina de prata 
 
4. (RESUPE-2018) Sobre sondagem nasogástrica, 

analise as afirmativas abaixo:  
I.  Na sondagem nasogástrica, é utilizada a sonda de 

Levine que está indicada para uso em um período 
superior a 12 semanas.  

II. Na instalação da sonda nasogástrica, o enfermeiro 
dispensa a higienização da lavagem das mãos, uma vez 
que faz uso de luva estéril.  

III. A checagem do posicionamento correto da sonda 
nasogástrica deve ser feita, apenas, pela ausculta, pois é 
considerado o método de verificação de 
posicionamento mais confiável.  

IV. Para verificar a localização correta da sonda 
nasogástrica, o enfermeiro deve aspirar o conteúdo 
com uma seringa e determinar o seu pH. O pH do 
conteúdo gástrico é ácido.  

 
Está(ão) CORRETA(S), apenas,  

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

5. (RESUP- 2017) J.S. 43 anos, sexo feminino, etilista 
e tabagista foi admitida em uma unidade de 
saúde para tratamento de doença hepática 
associada ao uso constante de bebida alcoólica. 
Ao exame físico, apresentou abdome globoso, 
hepatomegalia e icterícia +4/+. No primeiro dia 
de internação, evoluiu com singultos e 03 
episódios de hematêmese. Na discussão da 
equipe, para implementação da terapêutica, 
decidiu-se por instalar sonda nasogástrica (SNG). 
Sobre esse procedimento, analise os itens abaixo:  

I.  Instalar SNG de Levine e mantê-la fechada com o 
objetivo de avaliar a quantidade de conteúdo gástrico 
drenado.  

II. Posicionar o paciente em decúbito dorsal, realizar a 
demarcação da sonda, lubrificar ou umidificá-la.  

III. Inserir a sonda, utilizando o assoalho nasal como guia, 
direcionando para baixo no sentido da orelha; solicitar 
ao paciente que flexione a cabeça para frente e, em 
seguida, degluta; continuar introduzindo a sonda até 
que ela passe pela faringe, continue avançando em 
direção ao esôfago até chegar ao estômago e, a partir 
daí, até ela demarcação prévia.  

IV. A flexão da cabeça abre a parte superior da via aérea 
até a traqueia e fecha o esôfago.  

V. A deglutição fecha a epiglote acima da traqueia e ajuda 
a movimentar a sonda para dentro do estômago, assim 
como a água ou o gelo auxilia na redução do reflexo 
de vômito e sufocamento.  

VI. Realizar os testes para confirmar o posicionamento da 
sonda nasogástrica; o principal deles é a colocação da 
ponta da sonda em um copo com água, e, caso 
borbulhe, a sonda deverá ser retirada imediatamente, 
pois significa erro de trajeto.  

 
Estão CORRETOS, apenas,  

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


