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QUESTÃO NÚMERO 41

GABARITO PRELIMINAR: B

COMENTÁRIO: Considerando as disposições do Código de Ética de Enfermagem, analise as afirmativas e a
seguir assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

( F ) Quando uma falta for praticada em equipe, a responsabilidade será atribuída igualmente a todos os
membros que participaram do ato

( V ) o profissional de Enfermagem tem o dever de manter sigilo sobre fato de que tenha conhecimento em
razão da atividade profissional, mesmo quando esse fato for de conhecimento público

( V ) As penalidades previstas no Código de Ética somente poderão ser aplicadas cumulativamente quando
houver infração a mais de um artigo.

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente:

a) v-f-f
b) f-v-v
c) v-v-v
d) f-v-f
e) f-f-f

Comentários:

Afirmativa 1: a afirmativa está falsa, porque a responsabilidade será proporcional à participação de cada
membro da equipe

Art. 51 Responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independentemente de ter
sido praticada individual ou em equipe, por imperícia, imprudência ou negligência, desde que tenha
participação e/ou conhecimento prévio do fato.

Parágrafo único. Quando a falta for praticada em equipe, a responsabilidade será atribuída na medida do(s)
ato(s) praticado(s) individualmente.

Afirmativa 2: afirmativa verdadeira. O sigilo é devido mesmo que o fato seja de conhecimento público.



Art. 52 Manter sigilo sobre fato de que tenha conhecimento em razão da atividade profissional, exceto nos
casos previstos na legislação ou por determinação judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa
envolvida ou de seu representante ou responsável legal.

§ 1º Permanece o dever mesmo quando o fato seja de conhecimento público e em caso de falecimento da
pessoa envolvida.

Afirmativa 3: está verdadeira. Este dispositivo encontra-se no artigo 114.

Art. 114 As penalidades previstas neste Código somente poderão ser aplicadas, cumulativamente, quando
houver infração a mais de um artigo.

QUESTÃO NÚMERO 42

GABARITO PRELIMINAR: D

COMENTÁRIO: Sobre as orientações normativas acerca do dimensionamento de enfermagem, assinale a
afirmativa correta.

a) O referencial mínimo para o quadro de profissionais de enfermagem no cuidado semi-intensivo é de
8h por paciente, nas 24 horas

b) A norma orienta que, no cuidado mínimo, a proporção de profissional/ paciente nos diferentes turnos
de trabalho seja de 1 profissional para cada 10 pacientes

c) A distribuição percentual da equipe de enfermagem em um CAPS II deve ser de 40% de enfermeiros e
60% de técnicos e/ ou auxiliares de enfermagem

d) O serviço de diagnóstico por imagem deve garantir a presença de, no mínimo, 1 enfermeiro durante
todo o período em que ocorra a assistência de enfermagem

e) Ao quantitativo de profissionais estabelecido deve ser acrescido o índice de segurança técnica (IST)
de, no mínimo, 12% do total.

Comentários:

Letra A: está errada. O referencial mínimo para o quadro de profissionais de enfermagem no cuidado
semi-intensivo é de 10h. Confira a tabela abaixo



Autoria: professora Fernanda Coelho

Letra B: a norma orienta que, no cuidado mínimo a proporção de profissional/ paciente deve ser de 01
profissional para cada 06 pacientes

Letra C: A distribuição percentual da equipe de enfermagem em um CAPS II deve ser de 50%  de enfermeiros
e 50% de técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem

Autoria: professora Fernanda Coelho.

Letra D: afirmativa está correta e é o gabarito da questão.

Art. 5º Para Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI), as horas de assistência de enfermagem por paciente em
cada setor, deverá considerar o tempo médio da assistência identificado no estudo de Cruz:



(*) Nos setores de Mamografia e Rx Convencional a participação do enfermeiro se faz indispensável em
situações pontuais de supervisão da assistência de enfermagem, urgência e emergência.

Nota:

1)    O cálculo do THE das diferentes categorias profissionais deverá ser realizado separadamente, uma vez
que os tempos de participação são distintos.

2)   O Serviço de Diagnóstico por Imagem deverá garantir a presença de no mínimo um enfermeiro durante
todo período em que ocorra assistência de enfermagem.

Letra E: Art. 10 Ao quantitativo de profissionais estabelecido deverá ser acrescido o índice de segurança
técnica (IST) de no mínimo 15% do total, dos quais 8,3% são referentes a férias e 6,7% a ausências não
previstas.
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