EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS
HOSPITALARES – EBSERH
HU-FURG - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
DR. MIGUEL RIET CORREA JUNIOR DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
TÉCNICO EM ENFERMAGEM

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Interpretação de texto: informações literais e inferências possíveis; ponto de vista do
autor; significação contextual de palavras e expressões; relações entre ideias e recursos
de coesão; figuras de estilo. ............................................................................................... 1
2. Conhecimentos linguísticos: ortografia: emprego das letras, divisão silábica, acentuação
gráfica, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos; classes de palavras: substantivos,
adjetivos, artigos, numerais, pronomes, verbos, advérbios, preposições, conjunções, interjeições: conceituações, classificações, flexões, emprego, locuções. Sintaxe: estrutura da
oração, estrutura do período, concordância (verbal e nominal); regência (verbal e nominal); crase, colocação de pronomes; pontuação. .............................................................. 45
RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO:
1. Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, porcentagens, sequências
(com números, com figuras, de palavras). ‘ ......................................................................... 1
2. Raciocínio lógico-matemático: proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos válidos. .................................................................................................... 43
LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH:
1. Lei Federal no 12.550, de 15 de dezembro de 2011 ..................................................... . 1
2. Decreto no 7.661, de 28 de dezembro de 2011. ............................................................. 2
3. Regimento Interno da EBSERH - 2a revisão. ................................................................. 7
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. .................................................................................................. 6
3.Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde. ................................................... 7
4. Constituição Federal, artigos de 194 a 200. ................................................................. 15
5. Lei Orgânica da Saúde ‐ Lei no 8.080/1990, Lei no 8.142/1990 e Decreto Presidencial
no 7.508, de 28 de junho de 2011. ................................................................................... 18
6. Determinantes sociais da saúde. .................................................................................. 31
7. Sistemas de informação em saúde. ............................................................................... 31

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. Código de Ética em Enfermagem. ‘ .................................................................................. 1
2. Lei no 7.498, de 25 de junho de 1986. ............................................................................. 6
3. Decreto no 94.406, de 8 de junho de 1987. ................................................................... 16
4. Enfermagem no centro cirúrgico. ................................................................................... 18
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.
5. Noções de controle de infecção hospitalar. ................................................................... 35
6. Procedimentos de enfermagem. .................................................................................... 36
6.1. Verificação de sinais vitais, oxigenoterapia, aerossolterapia e curativos.
6.2. Administração de medicamentos.
6.3. Coleta de materiais para exames.
7. Enfermagem nas situações de urgência e emergência. ................................................ 59
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.
8. Enfermagem em saúde pública. .................................................................................... 61
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.
9. Conduta ética dos profissionais da área de saúde. ....................................................... 85
10. Princípios gerais de segurança no trabalho. ................................................................ 85
10.1. Prevenção e causas dos acidentes do trabalho.
10.2. Princípios de ergonomia no trabalho.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

