
Técnico de Enfermagem 1 

 
 

Fundação Saúde do Município de Uberlândia 

FUNDASUS 

Técnico de Enfermagem 
 

 

ÍNDICE 
 
 

Língua Portuguesa:    

Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo autor; argumentação;  

elementos de coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). Tipologia e gêneros textuais .................................. 01 

Figuras de linguagem ........................................................................................................................................................................................ 71 

Emprego dos pronomes demonstrativos .......................................................................................................................................................... 51 

Relações semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade,  

adição, alternância etc.). Relações de sinonímia e de antonímia ..................................................................................................................... 74 

Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto  

por coordenação e por subordinação) .............................................................................................................................................................. 68 

Funções do que e do se .................................................................................................................................................................................... 76 

Emprego do acento grave ................................................................................................................................................................................. 43 

Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto ............................................................................................................................. 45  

Ortografia .......................................................................................................................................................................................................... 43 

Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal ........................................................................................................................ 69 

Emprego de tempos e modos verbais. Formação de tempos compostos dos verbos. Colocação pronominal ............................................... 51 

 

Informática:   

Conceitos e fundamentos básicos. Conceitos fundamentais sobre processamento de dados. Representação e armazenamento de  

informação. Organização lógica e física de arquivos. Métodos de acesso. Conceito e funções dos principais softwares básicos e  

aplicativos ......................................................................................................................................................................................................... 01 

Sistemas Operacionais: introdução, história e conceitos básicos, gerenciamento de memória ...................................................................... 14 

Linux .................................................................................................................................................................................................................. 21 

Windows ............................................................................................................................................................................................................ 14 

Internet, intranet e extranet. Browsers: Internet Explorer, Mozilla. Bancos de dados ...................................................................................... 65 

Hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e software (compactador de arquivos,  

chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos) ....................................................................................................................................... 01 



Técnico de Enfermagem 2 

Ambientes operacionais: Windows XP Profissional .......................................................................................................................................... 14 

Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer) .......................................................................................................................................... 33 

Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc).............................................................................................................................................. 33 

Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet, busca e  

pesquisa na Web .............................................................................................................................................................................................. 65 

 

Política de Saúde:    

Princípios, diretrizes e organização do Sistema Único de Saúde .................................................................................................................... 01 

O SUS na Constituição Federal ........................................................................................................................................................................ 02 

Lei nº 8.080/1990 .............................................................................................................................................................................................. 03 

Participação e controle social: Lei nº 8.142/1990, Conselhos de Saúde .......................................................................................................... 10 

Lei Complementar 141/2012 ............................................................................................................................................................................. 29 

NOAS-SUS 01/2002, Pacto pela Saúde. Níveis progressivos de assistência à saúde .................................................................................... 34 

Direitos dos usuários do SUS ........................................................................................................................................................................... 24 

Ações e programas do SUS .............................................................................................................................................................................. 27 

Decreto nº 7.508 de 26/junho/2011 .................................................................................................................................................................. 72 

Lei Complementar Municipal n° 558 de 5 de março de 2013 e suas alterações (Instituição da FUNDASUS) ................................................ 75 

 

Conhecimentos Específicos 

Fundamentos de Enfermagem; coleta de material para exames, técnicas de curativo, crioterapia e termoterapia, nebulização,  

oxigenioterapia e sondagens ............................................................................................................................................................................ 01 

Noções de Farmacologia. Assistência de enfermagem ao exame físico. Enfermagem nos exames complementares ................................... 03 

Atuação do técnico de enfermagem em: clínica médica, emergências, clínica médico-cirúrgica, pediatria, psiquiatria, ginecologia e  

obstetrícia, neonatologia ................................................................................................................................................................................... 20 

Doenças infecto parasitárias ............................................................................................................................................................................. 29 

Programa de imunização e rede de frios, conservação de vacinas, esquema básico de vacinação, vias de administração .......................... 93 

Controle de infecção hospitalar: assepsia e antissepsia, esterilização, controle e prevenção de infecção hospitalar .................................. 104 

Saúde da mulher, Saúde da criança, Saúde da pessoa idosa, Saúde mental e estratégias de atuação nos CAPS ..................................... 115 

Conceitos da Atenção Primária em Saúde ..................................................................................................................................................... 124 

Controle de doenças transmissíveis, não transmissíveis e sexualmente transmissíveis. Atendimento aos pacientes com hipertensão  

arterial, diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade, doença renal crônica, hanseníase, tuberculose, dengue e doenças de  

notificações compulsórias ............................................................................................................................................................................... 134 

Código de Ética e legislação profissional........................................................................................................................................................ 152 

 


