
 

 
 

 
1. Compreensão e interpretação de textos. ......................................................................... 1 
2. Tipologia textual e gêneros textuais. .............................................................................. 12 
3. Ortografia oficial. ............................................................................................................ 38 
4. Acentuação gráfica.  ...................................................................................................... 55 
5. Classes de palavras.  ..................................................................................................... 61 
6. Uso do sinal indicativo de crase.  ................................................................................. 111 
7. Sintaxe da oração e do período. .................................................................................. 120 
8. Pontuação.  .................................................................................................................. 137 
9. Concordância nominal e verbal.  .................................................................................. 145 
10. Regência nominal e verbal.  ....................................................................................... 162 
11. Significação das palavras. ......................................................................................... 172 

 

 
1. Noções de Lógica. ........................................................................................................... 1 
2. Diagramas Lógicos: conjuntos e elementos. .................................................................... 7 
3. Lógica da argumentação. ............................................................................................... 12 
4. Tipos de Raciocínio. ...................................................................................................... 23 
5. Conectivos Lógicos. 6. Proposições lógicas simples e compostas. ................................ 23 
7. Elementos de teoria dos conjuntos, análise combinatória e probabilidade. .................... 42 
8. Resolução de problemas com frações, conjuntos, porcentagens e sequências com 

números, figuras, palavras. .................................................................................................... 72 
 

 
1. Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 ......................................................... 1 
2. Estatuto da EBSERH ....................................................................................................... 6 
3. Código de Ética e Conduta da Ebserh - Princípios Éticos e Compromissos de Conduta - 

1ª edição – 2017 .................................................................................................................... 26 
 

 
1. Evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do 

Sistema Único de Saúde (SUS) – princípios, diretrizes e arcabouço legal. .............................. 1 
2. Controle social no SUS. ................................................................................................... 8 
3. Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde................................................... 15 
4. Constituição Federal 1988, Título VIII - artigos de 194 a 200. ........................................ 22 
5. Lei Orgânica da Saúde - Lei n º 8.080/1990, Lei nº 8.142/1990 e Decreto Presidencial nº 

7.508, de 28 de junho de 2011. .............................................................................................. 27 
6. Determinantes sociais da saúde. ................................................................................... 66 
7. Sistemas de informação em saúde. ............................................................................... 70 
8. RDC nº 63, de 25 de novembro de 2011 que dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas 

de Funcionamento para os Serviços de Saúde. ..................................................................... 74 
9. Resolução CNS nº 553, de 9 de agosto de 2017, que dispõe sobre a carta dos direitos e 

deveres da pessoa usuária da saúde. .................................................................................... 81 
10. RDC nº 36, de 25 de julho de 2013 que institui ações para a segurança do paciente em 

serviços de saúde e dá outras providências. .......................................................................... 89 



 

 
 

 
1. Código de Ética em Enfermagem. ................................................................................... 1 
2. Lei no 7.498, de 25 de junho de 1986 ............................................................................ 12 
3. Decreto no 94.406, de 8 de junho de 1987 .................................................................... 19 
4. Enfermagem no centro cirúrgico. 4.1. Recuperação da anestesia. 4.2. Central de material 

e esterilização. 4.3. Atuação nos períodos pré‐operatório, trans‐operatório e pós‐operatório. 

4.4. Atuação durante os procedimentos cirúrgico‐anestésicos. 4.5. Materiais e equipamentos 
básicos que compõem as salas de cirurgia e recuperação anestésica. 4.6. Rotinas de limpeza 
da sala de cirurgia. 4.7. Uso de material estéril. 4.8. Manuseio de equipamentos: autoclaves; 
seladora térmica e lavadora automática ultrassônica. ............................................................ 25 

5. Noções de controle de infecção hospitalar. .................................................................... 77 
6. Procedimentos de enfermagem. .................................................................................... 94 
6.1. Verificação de sinais vitais, oxigenoterapia, aerossolterapia e curativos. .................. 116 
6.2. Administração de medicamentos. ............................................................................. 144 
6.3. Coleta de materiais para exames. ............................................................................. 158 
7. Enfermagem nas situações de urgência e emergência. 7.1 Conceitos de emergência e 

urgência. 7.2. Estrutura e organização do pronto socorro. 7.3. Atuação do técnico de 
enfermagem em situações de choque, parada cardiorrespiratória, politrauma, afogamento, 
queimadura, intoxicação, envenenamento e picada de animais peçonhentos. ..................... 175 

8. Enfermagem em saúde pública. 8.1. Política Nacional de Imunização. ........................ 198 
8.2. Controle de doenças transmissíveis, não transmissíveis e sexualmente transmissíveis. 

8.3. Atendimento aos pacientes com hipertensão arterial, diabetes, doenças cardiovasculares, 
obesidade, doença renal crônica, hanseníase, tuberculose, dengue e doenças de notificações 
compulsórias. ....................................................................................................................... 220 

8.4. Programa de assistência integrada a saúde da criança, mulher, homem, adolescente e 
idoso. ................................................................................................................................... 279 

9. Conduta ética dos profissionais da área de saúde. ...................................................... 416 
10. Princípios gerais de segurança no trabalho. 10.1. Prevenção e causas dos acidentes do 

trabalho. 10.2. Princípios de ergonomia no trabalho. 10.3. Códigos e símbolos específicos de 
Saúde e Segurança no Trabalho. ......................................................................................... 429 
 


