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1. Quanto à compreensão de textos 

• Reconhecimento da intenção comunicativa dominante no texto;  

• avaliação do texto sob os seguintes aspectos: recuperação da intenção 

comunicativa, articulações coesivas, adequação da pontuação, ausência de 

contradições e adequação à situação comunicativa e ao público-alvo; 

• identificação de informações implícitas (pressupostos e subentendidos); 

• reconhecimento das variantes linguísticas e avaliação de sua pertinência à 

situação de comunicação, ao gênero textual e ao público-alvo; 

• análise comparativa de textos representativos de diferentes gêneros discursivos. 

 

2. Quanto ao conhecimento linguístico 

• Classes de palavras: usos e adequação em textos; 

• tópicos de morfossintaxe; 

• acentuação das palavras: regras gerais relacionadas à tonicidade; 

• regência verbal e  nominal; 

• concordância verbal e nominal; 

• elementos constituintes do período simples e do período composto. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 
1) PROCESSO DE TRABALHO EM ENFERMAGEM. 

− Código de Ética e Lei do Exercício Profissional da Enfermagem. 

 



− Entidades de Classe na Enfermagem. 

− Sistematização da Assistência de Enfermagem. 

− Estatuto do Idoso: capítulo IV – Do direito à saúde 

− Estatuto da criança e do adolescente. 

 

2)BIOSSEGURANÇA NAS AÇÕES DE ENFERMAGEM. 

− Central de Material e Esterilização: métodos, técnicas e soluções usadas 

nos processos de limpeza, preparo, desinfecção, esterilização, estocagem. 

Manuseio de materiais estéreis e controle da esterilização.  

− Prevenção e Controle da Infecção Hospitalar (IH) ou Infecção 

Relacionada à Assistência à Saúde (IRAS): conceitos, causas, prevenção, 

controle e tratamento. Comissão de Controle de Infecção Hospitalar ou 

Comissão de Controle de Infecção Relacionada à Assistência a Saúde.  

− Medidas de Biossegurança nos serviços de saúde: precauções padrão e de 

isolamento. 

− Norma Regulamentadora 32. 

 

3) ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA. 

−  Vigilância em Saúde (PORTARIA Nº 104, DE 25 DE JANEIRO DE 

2011, DOU nº 18, de 26/01/2011, Seção 1, pág. 37). 

−  Epidemiologia, vigilância, prevenção e controle das doenças 

transmitidas por alimentos, doenças infecciosas e parasitárias, doenças 

relacionadas ao trabalho e doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) 

no Brasil e no mundo; acidentes e violência. 

−  Epidemiologia: transição epidemiológica e demográfica no Brasil e no 

mundo, Sistemas de Informação em Saúde e Indicadores de saúde. 

−  Programa Nacional de Imunização (PNI): calendários atuais de 

vacinação (PORTARIAS Nº. 3.318, DE 28 DE OUTUBRO DE 2010, e 

Nº 1.946, de 19 de julho de 2010), rede de frio e cuidados de 

enfermagem na conservação, transporte e administração de vacinas. 

Eventos adversos relacionados às vacinas; Centro de Referência de 

Imunobiológicos Especiais (CRIE). 



−  Reforma Sanitária e evolução histórica das políticas de Saúde no Brasil. 

Sistema Único de Saúde (SUS): aspectos teóricos e legais, 

HUMANIZASUS e Pacto pela saúde. 

−  Estratégia Saúde da Família. 

 

4) ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A CLIENTE EM TRATAMENTO 

CLÍNICO E CIRÚRGICO. 

−  Processo de comunicação, relacionamento interpessoal e terapêutico, 

meios de comunicação nos serviços de saúde, registro de enfermagem.  

−  Semiologia e semiotécnica aplicada à Enfermagem. 

−  Assistência de enfermagem aos pacientes clínicos e cirúrgicos com 

problemas nos sistemas respiratório, cardiocirculatório, digestivo, 

metabólico, neurológico, hematológico e imunológico, 

musculoesquelético ou articular e genitourinário. 

                                                                                                                                                                                                                               

5)ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A CLIENTES EM SITUAÇÕES DE 

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. 

−  Cuidados de enfermagem em acidentes que caracterizam situações de 

urgência e emergência. 

−  Suporte Básico (SBV) e Avançado de Vida (SAV). 

                                                                                                                                                                                                              

 

 

6) ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO CLIENTE EM ESTADO 

GRAVE. 

− Assistência de enfermagem nas emergências neurológicas e 

cardiovasculares. 

  

7) ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À MULHER, À CRIANÇA E AO 

ADOLESCENTE. 

− Planejamento familiar e direitos reprodutivos. 

− Políticas públicas de apoio à gestante, ao recém nascido, à criança e ao 

adolescente: pré-natal, aleitamento materno; teste do pezinho; teste da 



orelhinha; teste do olhinho e acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento infantil. 

− Cuidados de Enfermagem na gravidez, no trabalho de parto e parto: 

processo de trabalho de parto normal, períodos clínicos ou fases do 

trabalho de parto.  

− Complicações na gravidez, no parto e no puerpério. 

− Assistência de enfermagem: ao recém-nascido; às crianças 

hospitalizadas; à criança e ao adolescente vítima de violência e com 

necessidades especiais e com doenças crônicas. 

− Assistência de enfermagem ao recém-nascido, à criança e ao adolescente 

em estado grave. 

 

8) ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL. 

− Políticas de Saúde Mental no Brasil. 

− Assistência de enfermagem aos pacientes portadores de transtornos 

mentais e/ou em abuso e dependência de substâncias psicoativas. 

 

 


