Universidade do Estado
do Rio de Janeiro - UERJ
Técnico em Enfermagem
Língua Portuguesa
Compreensão textual. .........................................................................................................................................................1
Gêneros textuais. Modos discursivos. ..............................................................................................................................3
Tipos de linguagens. ........................................................................................................................................................ 14
Hipônimos e Hiperônimos. ............................................................................................................................................. 22
Elementos da Comunicação. ........................................................................................................................................... 24
Função da Comunicação. ................................................................................................................................................. 25
Sinônimos e Antônimos. .................................................................................................................................................. 26
Conceito de frase, de oração e de período. ................................................................................................................... 26
Morfologia: acentuação; elementos mórficos; processos de formação de palavras; classes gramaticais; palavras
denotativas. ....................................................................................................................................................................... 38
Sintaxe: funções sintáticas; relações sintáticas nos períodos; orações coordenadas; orações subordinadas; 63
Concordância verbal; concordância nominal; ............................................................................................................. 63
Regência; ............................................................................................................................................................................ 66
Crase; .................................................................................................................................................................................. 71
Colocação pronominal. .................................................................................................................................................... 73
Figuras de linguagem. ...................................................................................................................................................... 74
Semântica: valor semântico dos conectivos; valor semântico das preposições; significado das palavras. ...... 77

Políticas Públicas
Sistema Único de Saúde – SUS. Princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde ................................................1
Legislação do SUS ................................................................................................................................................................3
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 .......................................................................................... 18
Lei Orgânica da Saúde ..................................................................................................................................................... 19
Pactos pela saúde ............................................................................................................................................................. 19
Política Nacional de Humanização (PNH) .................................................................................................................... 20
Ações de promoção, proteção e recuperação da Saúde ............................................................................................. 29
Atenção Básica .................................................................................................................................................................. 30

Conhecimentos Específicos
FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM: Semiologia e Semiotécnica: atuação do técnico de enfermagem nos
diversos procedimentos de assistência ao paciente/cliente .......................................................................................1
Processo de comunicação e relação profissional-paciente ....................................................................................... 13
Assistência de enfermagem ao paciente visando atender as necessidades de: conforto, segurança e bem-estar,
higiene e segurança ambiental ....................................................................................................................................... 17
Assistência do técnico de enfermagem ao paciente visando atender as necessidades terapêuticas ................ 24
Registro de enfermagem ................................................................................................................................................. 24
Prevenção e controle de infecções ................................................................................................................................ 26
Administração de Medicamentos .................................................................................................................................. 38
Normas de biossegurança em enfermagem ................................................................................................................ 45

Processo do trabalho em enfermagem ......................................................................................................................... 58
ÉTICA E LEGISLAÇÃO EM ENFERMAGEM: A Ética aplicada à Enfermagem; Código de Ética profissional em
Enfermagem; Lei do Exercício Profissional em Enfermagem .................................................................................. 59
O Direito e o cuidado à saúde nas diferentes fases de vida da mulher, da criança, do adolescente, adulto e idoso
.............................................................................................................................................................................................. 81
Direito à saúde no ambiente de trabalho ..................................................................................................................... 84
ENFERMAGEM NA SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: ABORDAGEM AMBULATORIAL E HOSPITALAR:
Assistência à Saúde da Criança e Adolescente nas diferentes fases da vida. Prevenção de agravos fisiológicos e
sociais. Situações de violências. Acompanhamento do Processo de Crescimento e Desenvolvimento. Cuidados
de enfermagem à Saúde da Criança (recém nascido, lactente, pré-escolar e escolar) e Adolescente.
Intervenções de Enfermagem à clientela nas unidades de internação e ambulatorial ........................................ 85
ENFERMAGEM NA SAÚDE DA MULHER NAS DIFERENTES FASES DA VIDA: ABORDAGEM AMBULATORIAL E
HOSPITALAR: Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Saúde sexual e saúde reprodutiva. Prénatal, parto e puerpério. Aleitamento Materno. Controle dos cânceres do colo do útero e da mama. Atuação do
técnico de enfermagem na assistência à gestante/puérpera sadia e portadora de patologias diversas e na
assistência imediata ao recém-nato ............................................................................................................................133
ENFERMAGEM NO CENTRO CIRÚRGICO E NA RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA: ABORDAGEM AMBULATORIAL E
HOSPITALAR: Atuação do técnico de enfermagem no período perioperatório. Circulação de sala cirúrgica.
Fundamentos da instrumentação cirúrgica. Cuidados de enfermagem ao paciente na fase de recuperação
anestésica. Prevenção da infecção do sítio cirúrgico. Cirurgia Segura....... ...........................................................181
ENFERMAGEM NA UNIDADE DE CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO: Processamento de produtos
para a saúde. Atuação do técnico de enfermagem na unidade de Centro de Material e Esterilização ...........200
ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA: ABORDAGEM AMBULATORIAL E HOSPITALAR: Atuação do técnico de
enfermagem na assistência aos pacientes com alterações dos sistemas digestivo, cardiovascular, respiratório,
renal, geniturinário, endócrino, ortopédico, hematológico e doenças transmissíveis ......................................209
Atuação do técnico de enfermagem à pessoa em situação cirúrgica nos períodos pré e pós-operatórios, bem
como nas complicações cirúrgica. Atuação do técnico de enfermagem na assistência ao paciente em situação
de alta complexidade: terapias intensiva e semi-intensiva ....................................................................................236
Reanimação cardio-pulmonar. Manejo de drogas vasoativas ................................................................................251
Assistência do técnico de enfermagem em oncologia ..............................................................................................257
ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA: Vigilância Epidemiológica: determinantes no processo saúde-doença;
perfil epidemiológico brasileiro; indicadores de saúde ...........................................................................................261
Doenças imunopreveníveis. Programa Nacional de Imunização ...........................................................................272
Participação do técnico de enfermagem nos programas especiais de saúde pública; controle de doenças
transmissíveis, doenças não transmissíveis e doenças sexualmente transmissíveis ........................................298
ENFERMAGEM SAÚDE MENTAL. Atuação do técnico de enfermagem diante de pacientes que demandam
cuidado em saúde mental .............................................................................................................................................316
ENFERMAGEM NAS SITUAÇÕES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. Atuação do técnico de enfermagem em
situações de: choques, parada cardio-respiratória, edema agudo de pulmão, crise convulsiva, hemorragias e
crise hipertensiva ...........................................................................................................................................................325

