
 

Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares - EBSERH 
 

 

Técnico em Enfermagem  
 

 

 

Língua Portuguesa 
1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados.  ................................................................................ 1 
2 Reconhecimento de tipos e gêneros textuais.  ............................................................................................................. 2 
3 Domínio da ortografia oficial.  ..................................................................................................................................... 10 
4 Domínio dos mecanismos de coesão textual. 4.1 Emprego de elementos de referenciação, substituição e 
repetição, de conectores e de outros elementos de sequenciação textual. 4.2 Emprego de tempos e modos 
verbais.  ............................................................................................................................................................................... 14 
5 Domínio da estrutura morfossintática do período. 5.1 Emprego das classes de palavras. 5.2 Relações de 
coordenação entre orações e entre termos da oração. 5.3 Relações de subordinação entre orações e entre 
termos da oração.  ............................................................................................................................................................. 21 
5.4 Emprego dos sinais de pontuação.  ......................................................................................................................... 51 
5.5 Concordância verbal e nominal.  .............................................................................................................................. 52 
5.6 Regência verbal e nominal.  ...................................................................................................................................... 55 
5.7 Emprego do sinal indicativo de crase.  .................................................................................................................... 58 
5.8 Colocação dos pronomes átonos.  ............................................................................................................................ 61 
6 Reescrita de frases e parágrafos do texto. 6.1 Significação das palavras. 6.2 Substituição de palavras ou de 
trechos de texto. 6.3 Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto.  6.4 Reescrita de textos de 
diferentes gêneros e níveis de formalidade.  ................................................................................................................ 61 
 
 

Raciocínio Lógico 
1 Estruturas lógicas. 2 Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões.  ....................... 1 
3 Lógica sentencial (ou proposicional). 3.1 Proposições simples e compostas. 3.2 Tabelas‐ verdade. 3.3 
Equivalências. 3.4 Leis de De Morgan. 3.5 Diagramas lógicos.  .................................................................................... 9 
4 Lógica de primeira ordem.  .......................................................................................................................................... 14 
5 Princípios de contagem e probabilidade. .................................................................................................................. 27 
6 Operações com conjuntos.  ........................................................................................................................................... 34 
7 Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais.  ............................................. 38 
 
 

Legislação Aplicada a EBSERH 
1 Lei  Federal  nº  12.550/2011 ......................................................................................................................................... 1 
2 Decreto  nº  7.661/2011 .................................................................................................................................................. 3 
3 Regimento  Interno da EBSERH – 3ª revisão  .............................................................................................................. 8 
4 Código de Ética e Conduta da Ebserh – Princípios Éticos e Compromissos  de Conduta – 1ª edição – 2017..... 
 .............................................................................................................................................................................................. 21 
5 Lei nº 13.146/2015 e suas alterações (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa  com Deficiência – Estatuto da 
Pessoa com Deficiência)  .................................................................................................................................................. 23 
 
 
 



Legislação Aplicada ao SUS 
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  .................................................................................................................................................. 12 
3 Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde ....................................................................................... 13 
4 Constituição Federal, artigos de 194 a 200 ............................................................................................................... 17 
5 Lei nº 8.080/1990, Lei nº 8.142/1990 e Decreto Presidencial nº 7.508/2011 .................................................. 19 
6 Determinantes sociais da saúde .................................................................................................................................. 34 
7 Sistemas de informação em saúde .............................................................................................................................. 35 
 
 

Conhecimentos Específicos 
1 Código de Ética em Enfermagem  ................................................................................................................................... 1 
2 Lei nº 7.498/1986  ............................................................................................................................................................ 7 
3 Decreto nº 94.406/1987  ................................................................................................................................................. 9 
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 .......................................... 12 
5 Noções de controle de infecção hospitalar  ............................................................................................................... 39 
6 Procedimentos de enfermagem. 6.1 Verificação de sinais vitais, oxigenoterapia, aerossolterapia e curativos. 
6.2 Administração de medicamentos. 6.3 Coleta de materiais para exames  ......................................................... 43 
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 
cardio‐respiratória, politrauma, afogamento, queimadura, intoxicação, envenenamento e picada de animais 
peçonhentos  ...................................................................................................................................................................... 84 
8 Enfermagem em saúde pública. 8.1 Política Nacional de Imunização. 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. 8.4 Programa de assistência integrada a saúde da criança, mulher, 
homem, adolescente e idoso ......................................................................................................................................... 101 
9 Conduta ética dos profissionais da área de saúde  ................................................................................................. 289 
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 ............................................................................................................................................................................. 294 

 




