
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Língua Portuguesa 
 
Língua e Linguagem ............................................................................................................................ 1 
Norma culta e variedades linguísticas .................................................................................................. 4 
Semântica e interação. Significação das palavras. Denotação e conotação ...................................... 22 
Funções da Linguagem ..................................................................................................................... 35 
Textualidade (coesão, coerência e contexto discursivo) .................................................................... 41 
Morfossintaxe Estudo dos verbos e sua relação com as formas pronominais. Sintaxe do período e da 

oração e seus dois ‐ eixos: coordenação e subordinação. Sintaxe de Concordância. Sintaxe de 
Colocação. Sintaxe de Regência. Análise Sintática Estudo das classes gramaticais (incluindo 
classificação e flexão): Artigo, Adjetivo, Numeral, Pronome, Verbo, Advérbio, Conjunção, Preposição, 
Interjeição, Conectivos ........................................................................................................................... 70 

Formas variantes emprego das palavras ......................................................................................... 168 
Ortografia e acentuação .................................................................................................................. 169 
Estudo de Textos interpretação de textos ........................................................................................ 191 
Tópico frasal e sua relação com ideias secundárias ........................................................................ 198 
Elementos relacionadores ................................................................................................................ 202 
Pontuação ....................................................................................................................................... 202 
Conteúdo, ideias e tipos de texto ..................................................................................................... 211 
O texto literário: tema, foco narrativo, personagens, tempo ............................................................. 224 
Coexistência das regras ortográficas atuais com o novo acordo ortográfico .................................... 229 
 

Conhecimentos Gerais do SUS 
 
Legislação de Saúde: Constituição Federal de 1988, do artigo 196 ao 200 e artigo 37 da Administração 

pública;  .................................................................................................................................................... 1 
Lei 8.080/1990;  ................................................................................................................................... 4 
Decreto Presidencial nº 7.508/2011  .................................................................................................. 28 
 Lei 8.142/1990; ................................................................................................................................. 40 
 Pacto pela Saúde: Portaria GM nº 399/2006 (Pacto pela vida, Pacto em defesa do SUS, e de gestão); 

 ............................................................................................................................................................... 46 
Portaria GM/MS nº. 1.863/2003 - Política Nacional de Atenção às Urgências; .................................. 49 
 Sistema Único de Saúde: objetivos; atribuições, doutrinas e competências; princípios que regem sua 

organização.  .......................................................................................................................................... 51 
Políticas e sistemas de saúde no Brasil: retrospectiva histórica; reforma sanitária.  .......................... 57 
Processo saúde-doença e seus determinantes/condicionantes.  ....................................................... 66 
Prevenção de doenças e promoção da saúde.  ................................................................................. 71 
Vigilância à Saúde.  ........................................................................................................................... 71 
Doenças de Notificação compulsória.  ............................................................................................... 73 
Redes de Atenção à Saúde.  ............................................................................................................. 80 
Integração da Atenção Básica e demais unidades de saúde.  ........................................................... 95 
Humanização do atendimento. Acolhimento em Saúde.  ................................................................. 123 
Bioética e Ética profissional.  ........................................................................................................... 140 



 

Biossegurança e controle de infecção hospitalar.  ........................................................................... 146 
Riscos ocupacionais e sua prevenção.  ........................................................................................... 179 
Controle social e gestão participativa: conselhos e conferências estaduais de saúde.  ................... 199 
Sistemas de informação em Saúde: SIM, SINAN, SINASC e SIH/SUS.  ......................................... 209 
Situação sócio-sanitária do Estado de Pernambuco: indicadores de saúde e perfil epidemiológico. 

 ............................................................................................................................................................. 213 
Plano Estadual de Saúde 2016 a 2019.  .......................................................................................... 217 
Plano Diretor de Regionalização da Saúde.  .................................................................................... 218 
Educação Permanente em Saúde.  ................................................................................................. 220 
Segurança do Paciente (Portaria GM/MS nº 529, de 01 de abril de 2013 - Institui o Programa Nacional 

de Segurança do Paciente no Brasil;  ................................................................................................... 224 
Resolução de Diretoria Colegiada nº 36, de 25 de julho de 2013. Institui ações para a segurança do 

paciente em serviços de saúde e dá outras providências);  .................................................................. 228 
Trabalho em equipe multiprofissional e interdisciplinaridade.  .......................................................... 231 
Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de Pernambuco (Lei Estadual nº 6.123/1968). ........ 234 
 

Conhecimentos Específicos 
 
Bioética e legislação em enfermagem  ................................................................................................. 1 
Semiologia: anamnese, diagnóstico, prognóstico, exame clínico, exames complementares e plano de 

trabalho  ................................................................................................................................................. 20 
Protocolos de acolhimento  ................................................................................................................ 42 
Assistência em enfermagem relativa aos sistemas nervoso, respiratório, cardiovascular, urinário, 

digestório, músculo-esquelético e endócrino  ......................................................................................... 54 
Urgência e emergência em enfermagem  .......................................................................................... 99 
Atendimento pré-hospitalar e atendimento ao politraumatizado  ...................................................... 116 
Sistematização da assistência em enfermagem  ............................................................................. 122 
Transporte do paciente de risco  ...................................................................................................... 138 
Segurança do paciente  ................................................................................................................... 141 
Assepsia, anti-sepsia métodos e técnicas  ....................................................................................... 150 
Biossegurança e controle de infecção hospitalar  ............................................................................ 172 
Técnicas de limpeza, esterilização e desinfecção de materiais e equipamentos  ............................. 205 
Atuação do enfermeiro na assistência hospitalar à saúde da criança, adolescente, adulto, mulher e 

idoso  ................................................................................................................................................... 205 
Atuação do enfermeiro na saúde mental  ......................................................................................... 428 
Atuação do enfermeiro na assistência à pessoa com deficiência  .................................................... 445 
Atuação do enfermeiro na assistência às pessoas em situação de risco e violência  ....................... 447 
Suporte básico de vida  ................................................................................................................... 449 
Noções de epidemiologia e indicadores de saúde coletiva  ............................................................. 453 
Assistência em enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva (UTI)  ............................................. 460 
Legislação de assistência à saúde: NR N° 32, 16/11/2005, estabelece as diretrizes básicas para a 

implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores  ........................... 484 
RDC N° 306, de 07/12/2004, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de 

resíduos de serviços de saúde  ............................................................................................................ 499 
RDC N° 63, de 25/11/ 2011, que dispõe sobre os requisitos de boas praticas de funcionamento de 

serviços de saúde  ............................................................................................................................... 526 
RDC N° 42, de 25/10/2010, que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de preparação 

alcoólica, para fricção anti-séptica, das mãos ...................................................................................... 533 
RDC N° 15, de 15/03/2012, que dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de 

produtos para saúde e dá outras providências  .................................................................................... 536 
Portaria 2.616, de12/05/1998, que estabelece as diretrizes e normas para a prevenção e o controle 

das infecções hospitalares  .................................................................................................................. 550 
 
 
 


