
 

 
 

 
Conteúdo Programático até o Ensino Médio: Ortografia; ..................................................... 1 
Estrutura e Formação das palavras;  ................................................................................. 18 
Divisão Silábica; Vogais; Semivogais; Gênero, Número;  .................................................. 27 
Frases;  .............................................................................................................................. 33 
Sinais de Pontuação;  ........................................................................................................ 36 
Acentuação;  ...................................................................................................................... 45 
Fonética e fonologia: Conceitos básicos; Classificação dos fonemas; Relação entre 

palavras;....... .......................................................................................................................... 50 
Uso da crase;  .................................................................................................................... 59 
Sinônimos, homônimos e antônimos;  ................................................................................ 64 
Fonemas e letras;  ............................................................................................................. 66 
Substantivo; adjetivo; artigo; numeral; advérbio; verbos; conjugação de verbos; pronomes; 

preposição; conjunção; interjeição;  ........................................................................................ 66 
Encontros vocálicos; encontros consonantais e dígrafo; tonicidade das palavras; sílaba 

tônica;......  ........................................................................................................................... 117 
Sujeito e predicado; formas nominais; locuções verbais; termos ligados ao verbo: adjunto 

adverbial, agente da passiva, objeto direto e indireto,  ......................................................... 118 
Vozes verbais;  ................................................................................................................ 118 
Termos essenciais da oração; termos integrantes da oração; termos acessórios da oração; 

orações coordenadas e subordinadas; período;  .................................................................. 125 
Concordância nominal; concordância verbal;  .................................................................. 145 
Regência verbal;  ............................................................................................................. 161 
Vozes verbais; ................................................................................................................. 172 
Regência nominal;  .......................................................................................................... 172 
Predicação verbal; aposto; vocativo; derivação e composição; ....................................... 172 
Uso do hífen;  .................................................................................................................. 172 
Voz ativa; voz passiva; voz reflexiva;  .............................................................................. 177 
Funções e empregos das palavras “que” e “se”; .............................................................. 177 
Uso do "porquê"; .............................................................................................................. 183 
Prefixos; sufixos; afixos; radicais;  ................................................................................... 183 
Formas verbais seguidas de pronomes;  ......................................................................... 183 
Flexão nominal e verbal; emprego de locuções;  ............................................................. 183 
Sintaxe de concordância;  ................................................................................................ 189 
Sintaxe de regência;  ....................................................................................................... 189 
Sintaxe de colocação;  ..................................................................................................... 189 
Comparações;  ................................................................................................................ 189 
Criação de palavras; ........................................................................................................ 190 
Uso do travessão;  ........................................................................................................... 190 
Discurso direto e indireto ................................................................................................. 190 
Imagens;  ......................................................................................................................... 197 
Pessoa do discurso;  ........................................................................................................ 203 
Relações entre nome e personagem; história em quadrinhos;  ........................................ 203 
Relação entre ideias;  ...................................................................................................... 207 
Intensificações; Personificação; oposição; provérbios; Discurso direto;Onomatopeias; 

Aliteração; assonância; repetições; relações; Expressões ao pé da letra; Palavras e ilustrações; 
metáfora; associação de ideias. Denotação e conotação; eufemismo; hipérbole; ironia; 
prosopopeia; catacrese; paradoxo; metonímia; elipse; pleonasmo; silepse; antítese; 
sinestesia;.... ........................................................................................................................ 209 

Vícios de linguagem.  ....................................................................................................... 227 
Análise, compreensão e interpretação de texto: tipos de comunicação: descrição; narração; 

dissertação; tipos de discurso .............................................................................................. 232 
Coesão textual. ................................................................................................................ 242 

 



 

 
 

 

 
Fundamentos de enfermagem;  ........................................................................................... 1 
Técnicas Básicas de Enfermagem;  ..................................................................................... 7 
Conhecimentos de anatomia e fisiologia humana;  ............................................................ 29 
Conhecimentos de microbiologia, embriologia;  ................................................................. 53 
Conhecimentos de farmacologia, imunologia, Noções de Farmacologia;  .......................... 64 
Assistência de enfermagem no atendimento às necessidades do paciente            

hospitalizado;  ...................................................................................................................... 105 
Primeiros Socorros: Lesões de tecidos moles (contusão, escoriação, ferimentos), 

ressuscitação cárdio respiratório, lesões traumatoortopédica (fraturas, luxações, entorse); 
Enfermagem em urgência e emergência;  ............................................................................ 132 

Assistência de enfermagem ao paciente na UTI ou CTI; ................................................. 163 
Cuidados de Enfermagem Cirúrgica: Sala de cirurgia, material, uniforme, tipos de cirurgias, 

dreno torácico, recuperação pós-anestésica, diálise peritonial;  ........................................... 173 
Assistência ao Exame Físico: Métodos de exames, material, preparo do paciente, posições 

para exames, e observações;  .............................................................................................. 211 
O Paciente e o Hospital: Sinais Vitais: temperatura, pulso, respiração, pressão arterial, 

quadro gráfico;  .................................................................................................................... 238 
Imunização: rede de frio, tipos de vacinas, conservação e armazenamento, validade, dose e 

via de administração, esquema de vacinação do Ministério da Saúde;  ............................... 245 
Código de Deontologia;  .................................................................................................. 269 
Enfermagem Neuropsiquiátrica e em Saúde Pública: Definição, histórico, objetivos, doenças 

provocadas por vermes (meios de transmissão e profilaxia), ocorrências de outras doenças 
ligadas a saúde pública; cuidados de enfermagem na prevenção e tratamento de doenças 
infecciosas e parasitárias; Higiene, profilaxia, assepsia, desinfecção e esterilização, métodos e 
cuidados;  ............................................................................................................................. 316 

Administração de Medicamentos: Métodos, vias, posologia de drogas e soluções, 
intoxicação por medicamentos, regras gerais, diluição;  ....................................................... 387 

Oxigenoterapia;  .............................................................................................................. 388 
Curativos;  ....................................................................................................................... 401 
Coletas de amostras para exames laboratoriais;  ............................................................ 409 
Microbiologia e Parasitologia;  ......................................................................................... 426 
Atuação do enfermeiro na prevenção e controle da infecção hospitalar;  ......................... 428 
Assistência de Enfermagem às Doenças Crônicas e Infectocontagiosas;  ....................... 445 
Nutrição e dieta dos pacientes;  ....................................................................................... 463 
Assistência de enfermagem em doenças crônicas degenerativas: diabetes e         

hipertensão;  ........................................................................................................................ 469 
Cuidados de enfermagem a pessoas com afecções do sistema gastrointestinal, 

cardiovascular, respiratória, hematopoéticos, endócrinos, neurológicos, hematológico; 
Neoplasias, Distúrbios metabólicos e endócrinos; Afecções renais e Assistência em     
ortopedia;  ............................................................................................................................ 470 

Assistência de enfermagem em doenças transmissíveis DST/AIDS;  .............................. 562 
Cuidados com o recém-nascido; aleitamento materno; crescimento e desenvolvimento; 

doenças mais frequentes na Infância; Atendimento de enfermagem à saúde da criança e 
adolescente; Principais riscos de saúde na adolescência; ................................................... 568 

Atendimento de enfermagem à saúde da mulher, planejamento familiar; pré-natal, parto e 
puerpério; climatério; prevenção do câncer cérvico-uterino;  ................................................ 613 

Assistência ao idoso: cuidados durante a internação, admissão e alta;  .......................... 679 
Assistência em psiquiatria;  .............................................................................................. 699 
Programas de Saúde: Materno-Infantil, Dermatologia Sanitária, Pneumologia Sanitária, 

Doenças Sexualmente Transmissíveis e Doenças Crônico-Degenerativas e Neoplásicas;  . 718 
Visitas Domiciliares;  ........................................................................................................ 733 
Consulta de Enfermagem;  .............................................................................................. 736 
Testes Imunodiagnósticos e Auxiliares de Diagnóstico;  .................................................. 739 



 

 
 
Educação em Saúde;  ...................................................................................................... 758 
Saúde Pública;  ................................................................................................................ 767 
Administração aplicada à enfermagem; noções de administração de unidade; trabalho em 

equipe;  ................................................................................................................................ 768 
Lei do exercício profissional; ética profissional;  ............................................................... 818 
Sistema Único de Saúde - SUS: (princípios e diretrizes), conceitos, fundamentação legal, 

diretriz e princípios, participação popular e controle social;  ................................................. 818 
A organização social e comunitária;  ................................................................................ 834 
O Conselho de Saúde;  .................................................................................................... 835 
A assistência e o cuidado de enfermagem ao longo do ciclo vital;  .................................. 837 
O exercício profissional da enfermagem;  ........................................................................ 837 
Equipe de saúde. Educação para a saúde. O trabalho com grupos; Os serviços de 

enfermagem e a estrutura organizacional; Liderança e supervisão em enfermagem; 
Reorganização dos Serviços de Saúde: PSF e PACS;  ........................................................ 837 

Vigilância Epidemiológica e Sanitária; ............................................................................. 879 
Todo conteúdo Programático do Curso de Graduação em Enfermagem (Currículo       

Básico);  ............................................................................................................................... 892 
 
 


