
 
 

Instituto de Atenção Básica 

e Avançada à Saúde - IABAS 
 

Técnico de Enfermagem 
 

 

Língua Portuguesa 
Compreensão e Interpretação de textos.  ........................................................................................................................ 1 
Morfologia: classes de palavras variáveis e invariáveis: conceito, classificação e emprego. ................................. 2 
Sintaxe: frase, oração, período simples e composto; termos da oração;  ................................................................ 28 
Concordância nominal e verbal;  .................................................................................................................................... 39 
Regência nominal e verbal;  ............................................................................................................................................. 41 
Colocação dos pronomes átonos.  .................................................................................................................................. 45 
Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia, parônima; conotação e denotação; figuras de sintaxe, de 
pensamento e de linguagem.  .......................................................................................................................................... 46 
 
 

Sistema Único de Saúde – SUS 
Bases Legais do Sistema Único de Saúde (SUS) - Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde (Lei Federal nº 
8.080/90, 19 de setembro de 1990; ................................................................................................................................. 1 
Lei Federal nº 8.142/90, de 28 de dezembro de 1990); ............................................................................................... 9 
Normas Operacionais Básicas – NOB-SUS de 1996; .................................................................................................... 10 
Pacto pela vida em defesa do SUS e de gestão - Portaria MS nº 399/06; ................................................................ 23 
Norma Operacional de Assistência a Saúde/SUS – NOASSUS 01/02; ...................................................................... 48 
Controle Social do SUS; .................................................................................................................................................... 76 
Lei complementar nº 141, de 13/01/2012 Regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor 
sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em 
ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a 
saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; 
revoga dispositivos das Leis no 8.080, de 19 de setembro de 1990 e nº 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá 
outras providências; ......................................................................................................................................................... 77 
- Decreto nº 7.508, de 28/06/2011 Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre 
a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação 
interfederativa, e dá outras providências. .................................................................................................................... 83 
Portaria MS nº 825/2016 - Portaria de Atenção Domiciliar de 25 de abril de 2016. ........................................... 87 
Questões .............................................................................................................................................................................. 91 
 
 

Conhecimentos Específicos 
Vacinação da Influenza/Pneumonia. ................................................................................................................................ 1 
Fundamentos de Enfermagem: Preparo e administração de medicamentos. ........................................................... 2 
Medidas de higiene e conforto.  ......................................................................................................................................... 8 
Cateterismos.......................................................................................................................................................................... 8 
Punções.  ............................................................................................................................................................................. 10 
Processamento de artigos. ............................................................................................................................................... 10 
Procedimentos de enfermagem em geral. .................................................................................................................... 17 
Assistência em saúde da criança, assistência a saúde do adulto e assistência a saúde do idoso. ....................... 29 
Enfermagem em doenças crônicodegenerativas: Diabetes e Hipertensão. .......................................................... 111 



 
 
Enfermagem em doenças transmissíveis: Dengue, Esquistossomose, Hanseníase, Malária, Tracoma e 
Tuberculose. ..................................................................................................................................................................... 117 
Curativos e Feridas.......................................................................................................................................................... 125 
Programa Melhor em Casa do Ministério da Saúde - Portaria 825/16 – Portaria de Atenção Domiciliar de 25 
de abril de 2016. .............................................................................................................................................................. 129 
Questões ............................................................................................................................................................................ 134 

 
 


