
 

 
 

Língua Portuguesa 
 
Leitura e análise de textos. Compreensão e Interpretação.  ................................................ 1 
Estruturação do texto e dos parágrafos. ...........................................................................  20 
Articulação do texto: pronomes e expressões referenciais, nexos, operadores 

sequenciais......  ..................................................................................................................... 22 
Significação contextual de palavras e expressões.  ........................................................... 38 
Interpretação: pressuposições e inferências; implícitos e subentendidos.  ......................... 48 
Variedades de texto e adequação de linguagem.  ............................................................. 48 
Equivalência e transformação de estruturas.  .................................................................... 62 
Discurso direto e indireto.  ................................................................................................. 68 
Sintaxe: processos de coordenação e subordinação.  ....................................................... 76 
Emprego de tempos e modos verbais.  .............................................................................. 93 
Pontuação. ........................................................................................................................ 93 
Estrutura e formação de palavras.  .................................................................................. 102 
Classificação, papel e funções das classes de palavras.  ................................................ 111 
Flexão nominal e verbal.  ................................................................................................. 162 
Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação.  ............................................... 168 
Concordância nominal e verbal.  ...................................................................................... 175 
Regência nominal e verbal.  ............................................................................................. 191 
Crase.  ............................................................................................................................. 202 
Ortografia em vigor. ......................................................................................................... 207 
 

Conhecimentos específicos 
 
Introdução à enfermagem: fundamentos de enfermagem.  .................................................. 1 
Exercício de enfermagem: código de ética dos profissionais de enfermagem.  .................... 7 
Legislação profissional - COREN.  ..................................................................................... 19 
Programa Nacional de Imunização: considerações gerais. Calendário de Vacinação do 

Estado de São Paulo. Vacinação contra as doenças imunopreveníveis. Cadeia de frio. ........ 24 
Meios de desinfecção e esterilização.  ............................................................................... 50 
Administração aplicada à enfermagem: administração em enfermagem.  .......................... 70 
Supervisão em enfermagem.  .......................................................................................... 121 
Enfermagem em pronto-socorro: considerações gerais sobre pronto atendimento: a) 

definição de urgência e emergência; b) prioridade no tratamento; c) princípios para um 
atendimento de urgência e emergência. ............................................................................... 125 

Assistência de enfermagem nas urgências: a) do aparelho respiratório; b) do aparelho 
digestivo; c) do aparelho cardiovascular; d) do aparelho locomotor e esquelético; e) do sistema 
nervoso; f) ginecológicas e obstétricas; g) dos distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos; h) 
psiquiátricas; i) do aparelho urinário.  ................................................................................... 163 

Atenção básica à saúde: atenção à criança (crescimento e desenvolvimento, aleitamento 
materno, alimentação, doenças diarreicas e doenças respiratórias).  ................................... 223 

Atenção à saúde da mulher (pré-natal, parto, puerpério, prevenção do câncer ginecológico, 
coleta de Papanicolau, autoexame das mamas, planejamento familiar).  ............................. 257 

Atenção à saúde do adulto (hipertensão arterial e diabetes mellitus). .............................. 347  
Assistência de enfermagem no Programa de Prevenção do Câncer cervicouterino e de 

mama.  ................................................................................................................................. 361 
Assistência de enfermagem em queimaduras.  ................................................................ 361 
Assistência de enfermagem em intoxicações exógenas (alimentares, medicamentosas, 

envenenamentos).  ............................................................................................................... 371 
Assistência de enfermagem em picadas de insetos, animais peçonhentos e mordeduras de 

animais (soros e vacinas).  ................................................................................................... 376 
Assistência de pacientes: posicionamento e mobilização.  .............................................. 380 



 

 
 
Organização e Gestão dos Serviços de Saúde.  .............................................................. 391 
Sistematização da assistência de enfermagem.  ............................................................. 399 
Política Nacional de Humanização (PNH).  ...................................................................... 419 
Sistema Único de Saúde: conceitos, fundamentação legal, diretrizes e princípios, 

participação popular e controle social.  ................................................................................. 436 
Diagnóstico de Saúde na Comunidade.  .......................................................................... 444 
Planejamento, organização, direção, controle e avaliação. Indicadores de Saúde. ......... 456 
A integralidade da atenção em Saúde.  ........................................................................... 471 
Saúde da Família e atendimento domiciliar. .................................................................... 476 
Organização social e comunitária no campo da Saúde Coletiva.  .................................... 502 
Vigilância em Saúde.  ...................................................................................................... 505 
Equipe de Saúde.  ........................................................................................................... 506 
Educação para a Saúde. O trabalho com grupos.  Políticas e Práticas em Saúde Coletiva. 

Conhecimentos básicos sobre o Programa de Saúde da Família.  ....................................... 509 
Conhecimentos básicos sobre o Programa de Agentes Comunitários de Saúde.  ........... 509 
Humanização e Saúde. Código de Ética dos profissionais de enfermagem; Lei do Exercício 

Profissional. .......................................................................................................................... 519 
 
 
 
 


