
 

 
 

 
Interpretação de texto.  ........................................................................................................ 1 
Ortografia oficial.  ............................................................................................................... 19 
Acentuação gráfica.  .......................................................................................................... 36 
Pontuação. ........................................................................................................................ 42 
Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, 

preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem.  .. 51 
Vozes verbais: ativa e passiva.  ......................................................................................... 97 
Colocação pronominal.  ................................................................................................... 104 
Concordância verbal e nominal.  ...................................................................................... 111 
Regência verbal e nominal.  ............................................................................................. 127 
Crase.  ............................................................................................................................. 138 
Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras.  ................ 143 
 

 

 
História e Geografia do Município de Mari ........................................................................... 1 
 

 
1. Fundamentos de enfermagem. ........................................................................................ 1 
2. Lei do exercício profissional. ............................................................................................ 7 
3. Ética profissional. ........................................................................................................... 14 
4. Noções de farmacologia. ............................................................................................... 27 
5. Admissão, transferência, alta, óbito. .............................................................................. 41 
6. Assistência de enfermagem ao exame físico. ................................................................ 47 
7. Enfermagem nos exames complementares. .................................................................. 68 
8. Prontuário médico, anotações e registros. ..................................................................... 74 
9. Centro cirúrgico, central de material e esterilização. ...................................................... 78 
10. Sinais vitais. ............................................................................................................... 116 
11. Prevenção e controle de infecção hospital. 12. Assepsia da unidade e do paciente. 13. 

Medidas de conforto. 14. Higiene corporal. .......................................................................... 124 
15. Assistência de enfermagem nas eliminações. ............................................................ 147 
16. Assistência de enfermagem aos pacientes graves e agonizantes e preparo do corpo após 

a morte. ................................................................................................................................ 160 
17. Medidas terapêuticas. ................................................................................................ 166 
18. Tratamento por via respiratória. ................................................................................. 172 
19. Tratamentos diversos: curativos, tricotomia etc. ......................................................... 185 
20. Noções de primeiros socorros. ................................................................................... 215 
21. Assistência de enfermagem em urgência e emergências: politraumatismo, 

procedimentos em parada cardiorrespiratória, estado de choque, acidente vascular encefálico, 
estado de coma, infarto agudo do miocárdio e angina no peito, edema agudo no pulmão, crise 
hipertensiva, queimaduras, hemorragia digestiva, intoxicação exógena. .............................. 222 

22. Enfermagem médico-cirúrgica: sinais e sintomas.  23. Tratamento e assistência em: 
clínica médica, doenças transmissíveis, clínica cirúrgica. ..................................................... 238 

24. Ações básicas em saúde pública: imunização e vigilância epidemiológica. ............... 283 
25. Humanização da Assistência. .................................................................................... 314 

 
 


