
 

Consórcio Intermunicipal 

SAMU Oeste/PR - CONSAMU 
 

 

Técnico em Enfermagem 
 

 
Língua Portuguesa  
Interpretação de textos.  ..................................................................................................................................................... 1 

Ortografia oficial.  ................................................................................................................................................................. 3 

Divisão silábica.  ................................................................................................................................................................ 10 

Acentuação gráfica e crase.  ............................................................................................................................................. 12 

Flexão do substantivo e adjetivo (gênero e número). Emprego das classes de palavras.  ................................... 17 

Pontuação.  ......................................................................................................................................................................... 38 

Concordância nominal e verbal.  .................................................................................................................................... 39 

Regência nominal e verbal.  ............................................................................................................................................. 43 

Significação das palavras: sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos.  ....................................................... 47 

Sintaxe da oração e do período.  ..................................................................................................................................... 49 

Redação de correspondências oficiais.  ......................................................................................................................... 60 

 
 

Matemática  
Operações com números inteiros, fracionários e decimais .......................................................................................... 1 

Conjuntos ............................................................................................................................................................................... 6 

Sistema legal de unidades de medida no Brasil ........................................................................................................... 10 

Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas .................................................................................. 12 

Regra de três simples e composta .................................................................................................................................. 19 

Razão e Proporção ............................................................................................................................................................ 22 

Porcentagem e juros simples .......................................................................................................................................... 24 

Equação de 1º e 2º graus ................................................................................................................................................. 26 

Sistema de equações ......................................................................................................................................................... 29 

Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo ................................................................................... 32 

Análise e interpretação de gráficos e tabelas ............................................................................................................... 34 
 
 

Informática  
Conceitos básicos de operação com arquivos em ambiente Windows (Sistema Operacional Windows XP e 7 
(seven)).  ................................................................................................................................................................................ 1 

Principais aplicativos comerciais para edição de textos e planilhas, correio eletrônico, apresentações de slides 
e para geração de material escrito, visual e sonoro, entre outros (pacote Microsoft Office 2007 e 2010 - Word, 
Excel e PowerPoint).  ........................................................................................................................................................ 12 

Conceitos de organização de arquivos e métodos de acesso.  ................................................................................... 32 

Conceito de internet e intranet e principais navegadores.  ....................................................................................... 40 

Rotinas de proteção e segurança (Antivírus, Firewall e Proxy).  .............................................................................. 60 

Hardware - Componentes de microcomputadores; Nomenclatura e função dos hardwares do 
computador;..... .................................................................................................................................................................. 65 

Redes de computadores e a internet. ............................................................................................................................ 70 

 



Ética, Cidadania e Política  
Conceito, ética na sociedade, ética no trabalho;  ............................................................................................................ 1  

Noções de Cidadania: conceito, direitos e garantias fundamentais do cidadão brasileiro, direitos sociais e 
políticos; cidadania e meio ambiente;  ............................................................................................................................. 5  

Código de Ética do Servidor Público (Decreto 1171/94);  ........................................................................................ 27 

 
 

Atualidades 
Conhecimentos básicos da política brasileira; Cultura e sociedade brasileira ......................................................... 1 
Aspectos históricos e políticos do Estado do Paraná. Aspectos geográficos do Paraná: população, clima, 
vegetação, economia ......................................................................................................................................................... 25 
 
 

Conhecimentos Específicos 
Lei do exercício profissional Lei no 7.498, de 25 de junho de 1986.Ética e Bioética em enfermagem  ................ 1 

Materiais e equipamentos para ambulâncias  .............................................................................................................. 17 

Diretrizes da American Heart Association Ȃ AHA 2015 para Ressuscitação Cardiopulmonar - RCP e 
Atendimento Cardiovascular de Emergência - ACE. Cuidados de enfermagem em emergências 
cardiovasculares: parada cardíaca, choque hipovolêmico, síncope, isquemia, infarto do miocárdio, 
insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão e arritmias  ...................................................................................... 20 

Cuidados de enfermagem em emergências respiratórias: insuficiência respiratória aguda, obstrução das vias 
aéreas superiores, pneumotórax, embolia pulmonar, asma e doença pulmonar obstrutiva crônica...  ............ 28 

Cuidados de enfermagem em emergências metabólicas: emergências diabéticas, desequilíbrios ácido-básicos, 
insolação, hipotermia e desequilíbrios hidroeletrolíticos  ........................................................................................ 32 
Cuidados de enfermagem em emergências ginecológicas e obstétricas: sangramento vaginal, gravidez 
ectópica, sangramento no terceiro trimestre, doença hipertensiva da gravidez, violência sexual e parto de 
emergência  ........................................................................................................................................................................ 42 

Cuidados de enfermagem em emergências psiquiátricas: paciente suicida, paciente violento e paciente 
depressivo  ......................................................................................................................................................................... 50 

Cuidados de enfermagem em emergências pediátricas: crises convulsivas, crises asmáticas, obstrução das vias 
aéreas superiores e parada cardíaca  ............................................................................................................................ 61 

Cuidados de enfermagem no trauma: traumatismo múltiplo, traumatismo craniano, lesão na coluna espinhal, 
traumatismo torácico, traumatismo intra Ȃ abdominal  ............................................................................................ 65 

Queimaduras, ferimentos e afogamentos  .................................................................................................................... 75 

Conhecimentos sobre equipamentos de proteção individual - EPIs; Reconhecer o uso de equipamentos de 
segurança e higiene do trabalho  .................................................................................................................................... 80 

Lei 8.080/90 de 19/9/1990 e suas alterações ............................................................................................................ 83 

Portaria nº 2048/GM/MS, de 05 de novembro de 2002, que regulamenta tecnicamente as urgências e 
emergências  ...................................................................................................................................................................... 92 

Portaria nº 1600 de 7 de julho de 2011, que reformula a Política Nacional de Atenção às urgências e institui a 
rede de atenção às urgências no Sistema Único de Saúde  ........................................................................................ 94 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas alterações. (arts l96 a 200)  ........................... 97 

Ética Profissional: Código de ética profissional  .......................................................................................................... 99 

Conselho Federal e Regional de Enfermagem (COREN e COFEN)  ........................................................................... 99 

Protocolos Nacionais de Intervenção para o SAMU 192. (Protocolos de Suporte Básico de Vida)  ................. 100 

 
 


