
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC) – PROCESSO SELETIVO – EDITAL 002/SEMAP/2016  
Cargo: Enfermeiro  
 

Planejamento e Execução IESES                                                                                                                     Página 1 de 5 

TIPO 1 

Atenção: Nesta prova, considera-se uso correto da Língua 
Portuguesa o que está de acordo com a norma padrão 
escrita. 
Leia o texto a seguir para responder as questões sobre 
seu conteúdo. 
 
SMS NÃO PIORA ORTOGRAFIA DOS ADOLESCENTES, 

DIZ ESTUDO 
19/03/2014  Fonte: zerohora.clicrbs.com.br. Disponível em: 

http://www.soportugues.com.br/secoes/artigo.php?indice=78 Acesso em: 
17 janeiro 2015 

  As mensagens de texto não têm influência 
negativa sobre a ortografia dos estudantes e ainda 
oferecem uma oportunidade adicional para a prática da 
escrita, afirma um estudo realizado por pesquisadores 
franceses.  

"É o nível geral da ortografia dos alunos que 
determina o tipo de erros presentes no SMS, e não o 
contrário", resume o Centro de Pesquisa sobre a Cognição 
e a Aprendizagem (CNRS/ Université de Poitiers/Université 
François Rabelais de Tours) em um comunicado divulgado 
nesta terça-feira. O estudo se baseia em 4.524 mensagens 
escritas por 19 jovens de 12 anos que não possuíam 
telefone celular antes do início da pesquisa. 

As abreviações ou variações e aproximações 
ortográficas de uma palavra em relação à escrita 
tradicional utilizadas nos SMS são frequentemente 
apontadas pelos pais e professores como a causa das 
dificuldades de ortografia entre os estudantes. 

Esse estudo mostra que, quando os jovens começam 
a escrever SMS, "é o nível de escrita tradicional que 
determina a forma dos SMS enviados, e não os SMS que 
influenciam negativamente a ortografia tradicional". E 
quando a prática do envio de SMS já está enraizada, após 
um ano, "não há nenhuma ligação entre o nível de 
ortografia tradicional e a forma dos SMS", asseguram os 
pesquisadores. 

"Ao contrário dos temores muitas vezes expressados, 
são bons alunos os que fazem um monte de abreviações 
com o código ortográfico tradicional e os menos bons as 
praticam menos", segundo o CNRS. Longe de ser uma 
ameaça para o nível de ortografia da juventude, os SMS 
são, portanto, "uma chance nova e adicional para praticar 
a expressão escrita". 

Além disso, a escrita tradicional ensinada na escola e 
as mensagens de texto redigidas fora de qualquer quadro 
institucional "dependem das mesmas habilidades 
cognitivas", garantem os pesquisadores. Estudos 
recentes sobre a língua inglesa e finlandesa também 
demonstraram que não havia ligação entre o nível 
ortográfico dos alunos com idades entre 9 e 12 anos e os 
"erros" nos SMS. 

Uma vez que o celular e o SMS são usados com 
facilidade e entusiasmo por adolescentes, "eles poderiam 
ser usados como um suporte de aprendizado escolar, ideia 
que a Unesco já havia defendido em 2010", acreditam os 
pesquisadores. O trabalho foi publicado no Journal of 
Computer Assisted Learning.  

 
1. São ideias presentes no texto, EXCETO: 

a) As mensagens de texto, apesar de modificarem a 
ortografia dos estudantes, não têm influência 
negativa. 

b) Os erros presentes em SMS são determinados pelo 
nível geral de ortografia dos jovens que os 
escrevem. 

c) Há quem acredite que são os SMS que causam as 
dificuldades de ortografia entre os adolescentes. 

d) A pesquisa se baseou em mensagens escritas por 
jovens que não possuíam telefone celular. 

2. Após analisar os recursos de construção do texto, 
avalie as proposições a seguir. Depois, assinale a 
alternativa que contenha a análise correta sobre as 
mesmas. 

I. São utilizadas transcrições de falas de 
pesquisadores sobre o tema em questão de modo a 
conferir veracidade às informações.  

II. Os verbos usados no texto estão conjugados 
predominantemente no tempo presente, o que faz 
com que o leitor sinta o assunto mais próximo de 
sua realidade.   

III. As aspas presentes ao longo do texto têm, todas, a 
mesma função. 

IV. Há numerais exatos, e não em quantidade 
aproximada, o que confere veracidade ao texto.  

 

a) Apenas as proposições III e IV estão corretas. 
b) Apenas as proposições I e IV estão corretas. 
c) Apenas as proposições I, II e III estão corretas. 
d) Apenas as proposições II e IV estão corretas. 

 
3. Assinale a alternativa que contenha o objetivo central 

do texto: 

a) Divulgar resultado de pesquisa que mostra que SMS 
não piora ortografia de adolescentes. 

b) Destacar a importância de se conhecer resultados 
de pesquisas para que os adolescentes escrevam 
melhor. 

c) Revelar a importância do SMS para o 
desenvolvimento da escrita dos adolescentes que 
fazem uso desse formato de texto. 

d) Relatar resultados de pesquisa que aponta para a 
diminuição de erros na ortografia de adolescentes a 
partir do uso do SMS. 

 
4. Assinale C (certo) ou E (errado) para a justificativa do 

emprego da vírgula nas proposições a seguir. Depois 
marque a alternativa que contenha a ordem correta de 
respostas. 

(  ) Em: “Uma vez que o celular e o SMS são usados 
com facilidade e entusiasmo por adolescentes, eles 
poderiam ser usados como um suporte de 
aprendizado escolar”, a virgula justifica-se por estar 
isolando uma oração reduzida antecipada.  

(  ) Em: “quando a prática do envio de SMS já está 
enraizada, após um ano, ‘não há nenhuma ligação 
entre o nível de ortografia tradicional e a forma dos 
SMS’", as vírgulas justificam-se por estar isolando 
um adjunto adverbial intercalado.   

(  ) Em: “Esse estudo mostra que, quando os jovens 
começam a escrever SMS, é o nível de escrita 
tradicional que determina a forma dos SMS 
enviados”, as vírgulas estão isolando uma oração 
subordinada adverbial.  

(  ) Em: “Além disso, a escrita tradicional ensinada na 
escola e as mensagens de texto redigidas fora de 
qualquer quadro institucional ‘dependem das 
mesmas habilidades cognitivas’", a vírgula justifica-
se por separar termos coordenados de uma oração.  

 

a) E – C – C – C 
b) C – E – E – E  
c) C – E – E – C 
d) E – C – C – E  
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5. Avalie as alternativas a seguir e assinale a única 
correta. 

a) A palavra “um”, destacada no primeiro parágrafo é 
um artigo indefinido e poderia, sem prejuízo ao 
sentido, ser substituída por “o”. 

b) Em: “resume o Centro de Pesquisa sobre a 
Cognição e a Aprendizagem em um comunicado 
divulgado nesta terça-feira”, a expressão “em um” 
poderia ser substituída por “num” sem prejuízo à 
correção do período.  

c) A palavra “eles”, destacada no texto, tem como 
referente o termo “o celular e o SMS”. 

d) Em: “aproximações ortográficas de uma palavra em 
relação à escrita tradicional”, a crase se tornaria 
dispensável se substituíssemos o termo “em 
relação” por “relacionadas”.  

 
6. Analise as proposições a seguir sobre a acentuação 

gráfica de algumas das palavras do texto. Avalie se a 
afirmação está correta ou não. Em seguida, assinale a 
alternativa que contenha a ordem correta de respostas. 

I. A palavra “têm” (primeiro parágrafo) é acentuada por 
ser um monossílabo tônico.  

II. Ao retirar o acento da palavra ”prática”, ela tem seu 
sentido modificado e se torna paroxítona.  

III. Se a palavra “franceses” for vertida ao singular, ela 
deve levar acento por se tratar de uma oxítona 
terminada em “e”, seguido de “s”. 

IV. O acento da palavra “contrário” justifica-se por ser 
uma paroxítona terminada em ditongo. Ao retirarmos 
esse acento, teríamos outro sentido para a palavra e 
ela se tornaria uma oxítona não acentuada. 

 

a) Estão corretas apenas as proposições I e IV. 
b) Estão corretas apenas as proposições I, II e III. 
c) Estão corretas apenas as proposições II e III. 
d) Estão corretas apenas as proposições II, III e IV. 

 
7. A palavra “cognitivas”, destacada no texto, está 

expressando que sentido? Assinale a alternativa que o 
contenha. 

a) Relativas ao conhecimento. 
b) Que são especializadas. 
c) Que se referem ao entendimento. 
d) Têm raízes comuns com outras. 

 
8. Assinale a alternativa em que as palavras destacadas 

no trecho a seguir tenham sido corretamente 
classificadas, na ordem em que aparecem. 

“As abreviações ou variações e aproximações 
ortográficas de uma palavra em relação à escrita 
tradicional utilizadas nos SMS são frequentemente 
apontadas [...]”. 

a) preposição – preposição – conjunção – advérbio 
b) conjunção – preposição – conjunção – adjetivo 
c) preposição – conjunção – preposição – adjetivo 
d) conjunção – conjunção – preposição – advérbio 

 
9. Assinale a alternativa em que a concordância nominal 

esteja ERRADA de acordo com a norma padrão da 
língua portuguesa. 

a) É permitido permanecer nessa vaga por apenas 
quinze minutos. 

b) Qualquer leitura é boa para o intelecto. 
c) Salsa é boa como tempero. 
d) É precisa a permanência de um acompanhante. 

10.  “O estudo se baseia em 4.524 mensagens escritas 
por 19 jovens de 12 anos que não possuíam telefone 
celular antes do início da pesquisa.” 

Assinale a alternativa correta sobre a análise da 
colocação pronominal nesse período. 

a) Há a presença de palavra atrativa, o que justifica a 
próclise corretamente empregada. 

b) Apenas a ênclise estaria correta para a correção do 
período em questão. 

c) A preferência foi dada à forma enclítica, mas a 
próclise também estaria correta. 

d) A preferência foi dada à próclise, mas a ênclise 
também estaria correta se aplicada. 

 
11. A taxa de juros de 21% ao semestre tem qual taxa 

equivalente mensal no regime de juros simples? 

a) 2,5% a.m. 
b) 3,0% a.m. 
c) 2,0% a.m. 
d) 3,5% a.m. 

 
12. Leia as frases abaixo sobre conjuntos numéricos: 

I. O número natural n pode ser chamado de 
antecessor de n-1. 

II. 1,5 e 2,5 são números naturais consecutivos. 
III.  A fração 516/100 resulta em um número racional 

decimal exato. 
IV.  O valor de Pi (3,14159...) é um número racional. 

A sequência correta é:  

a) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 

 
13. Uma aplicação financeira de $ 2,000,00 é feita no 

regime dos juros compostos com taxa de 2% ao mês 
durante 4 meses. Qual seria o valor do montante obtido 
ao final do período? 

a) $ 2.214,80 
b) $ 2.233,33 
c) $ 2.164,86 
d) $ 2.160,00 

 
14. A taxa interna de retorno faz o valor presente líquido 

ficar: 

a) Inalterado. 
b) Igual a zero. 
c) Positivo. 
d) Negativo. 

 
15. Qual é a taxa semestral equivalente a 4% ao bimestre 

no regime dos juros compostos? 

a) 12,4864% a.s. 
b) 12% a.s.  
c) 11,3643% a.s. 
d) 14,3243% a.s. 
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16. Um investidor adquiriu um imóvel que no período de um 
ano apresentou uma valorização de 26%. Se no mesmo 
período foi detectada uma inflação de 5%, pergunta-se 
qual foi a real valorização deste imóvel? 

a) 19% a.a. 
b) 20% a.a. 
c) 22% a.a. 
d) 21% a.a.  

 
17. Um produto era anunciado com o preço de venda          

$ 3.565,00. Se a margem de lucro do vendedor era de 
15% qual era o preço de custo deste produto? 

a) $ 3.030,25 
b) $ 3.208,50 
c) $ 4.099,75 
d) $ 3.100,00 

 
18. Assinale a alternativa INCORRETA sobre lógica 

proposicional: 

a) A conjunção é verdadeira apenas quando ambas as 
proposições são verdadeiras. 

b) A negação de uma proposição é falsa se ela for 
verdadeira, e vice-versa. 

c) A implicação ou condicional é falsa quando ambas 
as proposições são falsas. 

d) A disjunção inclusiva é falsa apenas quando ambas 
as proposições são falsas. 

 
19. Quantos bytes temos em um gigabyte? 

a) 1.0243 
b) 1.0242 
c) 1.0003 
d) 1.0002 

20. Qual a função do botão  no Microsoft Excel? 

a) Centralizar verticalmente o texto de uma célula. 
b) Mesclar e centralizar o conteúdo de um conjunto de 

células. 
c) Centralizar horizontalmente o texto de uma célula. 
d) Justificar o texto de uma célula. 
 

21. O software que utilizaríamos para efetuarmos cópias de 
segurança dos arquivos de nosso computador são da 
categoria de softwares de: 

a) Backup. 
b) Antivírus. 
c) Gerenciamento de Banco de Dados. 
d) Processamento de Textos. 

 
22. São extensões de arquivos que podem ser abertas 

corretamente no Microsoft Word todas as seguintes, 
EXCETO: 

a) .docx 
b) .cdr 
c) .rtf 
d) .doc 

 
23. São navegadores (browsers) de internet todos os 

apresentados a seguir, EXCETO: 

a) Internet Explorer. 
b) Android. 
c) Chrome. 
d) Firefox. 

24. As principais configurações do sistema operacional 
Windows podem ser encontradas na(o): 

a) Painel de Controle. 
b) Gerenciador de Dispositivos. 
c) Gerenciador de Tarefas. 
d) Ferramentas Administrativas. 

 
25. Após a leitura do enunciado apresentado a seguir, 

identifique a afirmação correta: 

O Decreto nº 94.406/1987 que regulamenta a Lei n° 
7,498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o 
exercício da Enfermagem e dá outras providências. Ao 
enfermeiro integrante da equipe da enfermagem incube 
privativamente algumas atividades.  

I. Participação no planejamento, execução e avaliação 
da programação de saúde. 

II. Participação na elaboração, execução e avaliação 
dos planos assistenciais de saúde. 

III. Prescrição de medicamentos previamente 
estabelecidos em programas de saúde pública   e 
em rotina aprovada pela instituição de saúde. 

IV. Participação em projetos de construção ou reforma 
de unidades de internação; 

V. Prescrição de medicamentos e solicitação de 
exames de acordo com as necessidades do 
paciente. 

A sequência correta é: 

a) Apenas as assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, II, IV e V estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
d) Apenas as assertivas III e V estão corretas. 

 
26. Após a leitura do enunciado apresentado a seguir, 

identifique a afirmação correta: 

Hipertensão arterial é caracterizada pelo aumento da 
pressão que o sangue faz na parede das artérias, 
para realizar uma circulação eficiente, ficando muito 
forte, acima dos valores normais. Nas emergências 
hipertensivas, recomenda-se controlar a pressão 
mais rapidamente, enquanto nas urgências 
hipertensivas o controle pode ser gradual, num 
período de até 24 horas. São consideradas 
situações que caracterizam emergências 
hipertensivas. 

I. Encefalopatia hipertensiva, Transplante Renal, 
Crises convulsivas.  

II. Encefalopatia hipertensiva, Transplante Renal e 
Anticoagulação. 

III. Edema Agudo de Pulmão, Infarto Agudo do 
Miocárdio e Encefalopatia Hipertensiva. 

IV. Pré-eclâmpsia, Aneurisma dissecante de aorta, 
transplante renal. 

V. Infarto Agudo do Miocárdio, Angina Instável e Pré- 
Eclâmpsia. 

A sequência correta é: 
a) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, III e V estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas II, III, IV e V estão corretas. 
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27. Após a leitura do enunciado apresentado a seguir, 
identifique a afirmação correta: 

O Programa de Controle de Infecções Hospitalares 
(PCIH) é um conjunto de ações desenvolvidas 
deliberada e sistematicamente, com vistas à redução 
máxima possível da incidência e da gravidade das 
infecções hospitalares. 

I. Vigilância Epidemiológica das infecções hospitalares 
é a observação ativa, sistemática e contínua de sua 
ocorrência e de sua distribuição entre pacientes, 
hospitalizados ou não, e dos eventos e condições 
que afetam o risco de sua ocorrência, com vistas à 
execução oportuna das ações de prevenção e 
controle. 

II. Vigilância Epidemiológica das infecções hospitalares 
é a observação ativa, sistemática e contínua de sua 
ocorrência e de sua distribuição entre pacientes, 
enquanto ainda hospitalizados, com vistas à 
execução oportuna das ações de prevenção e 
controle. 

III. Entre os indicadores mais importantes a serem 
obtidos e analisados periodicamente no hospital 
estão a Taxa de Infecção Hospitalar, Taxa de 
Pacientes com Infecção Hospitalar, Percentual das 
Infecções Hospitalares por localização topográfica 
no paciente e a Taxa de Infecções Hospitalares por 
Procedimento. 

IV. A CCIH deverá elaborar periodicamente um relatório 
com os indicadores epidemiológicos interpretados e 
analisados que deverá ser divulgado a todos os 
serviços e à direção, promovendo-se seu debate na 
comunidade hospitalar.  

V. O relatório da vigilância epidemiológica e os 
relatórios de investigações epidemiológicas deverão 
ser enviados às Coordenações Estaduais/ 
Distrital/Municipais e à Coordenação de Controle de 
Infecção Hospitalar do Ministério da Saúde. 

A sequência correta é: 

a) As assertivas I, III, IV e V estão corretas. 
b) As assertivas I, II e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas III e V estão corretas. 

 
28. Após a leitura do enunciado apresentado a seguir, 

identifique a afirmação correta: 

A Resolução COFEN nº 271/2002, dispõe que “a 
Sistematização da Assistência de Enfermagem 
(SAE), atividade privativa do enfermeiro, utiliza 
método e estratégia de trabalho científico para a 
identificação das situações de saúde/doença, 
subsidiando ações de assistência de enfermagem 
que possam contribuir para a promoção, prevenção, 
recuperação e reabilitação da saúde do indivíduo, 
família e comunidade". A sistematização da 
assistencia de enfermagem é composta pelo: 

I. Histórico de enfermagem; exame físico; diagnóstico 
de enfermagem; prescrição da assistência de 
enfermagem; e, evolução da assistência de 
enfermagem.  

II. Histórico de enfermagem; exame físico; diagnóstico 
de enfermagem; prescrição médica; evolução da 
assistência de enfermagem; e, relatório de 
enfermagem. 

III. Exame físico; histórico de enfermagem; prescrição 
da assistência de enfermagem; evolução da 
assistência de enfermagem; e, relatório de 
enfermagem. 

IV. Histórico de enfermagem; exame físico; diagnóstico 
de enfermagem; prescrição da assistência de 
enfermagem; evolução da assistência de 
enfermagem; e, relatório de enfermagem. 

V. Anamnese; diagnóstico de enfermagem; prescrição 
da assistência de enfermagem; evolução da 
assistência de enfermagem; e, relatório de 
enfermagem. 

A sequência correta é: 

a) Apenas a assertiva I está correta. 
b) Apenas a assertiva IV está correta. 
c) Apenas as assertivas II, III e V estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 

 
29. Após a leitura do enunciado apresentado a seguir, 

identifique a afirmação correta: 

De um modo geral, as vacinas figuram entre os 
produtos biológicos mais seguros para o uso humano, 
proporcionando benefícios indiscutíveis à saúde 
pública. No entanto, como qualquer outro produto 
farmacêutico, elas não estão isentas de risco. Em 
relação à segurança na administração de vacinas 
eventos adversos podem ocorrer.  

I. As vacinas podem causar Choque Anafilático, 
Convulsão febril, Encefalite. 

II. O Ministério da Saúde por meio do Programa 
Nacional de Imunizações estruturou o Sistema 
Nacional de Vigilância Epidemiológica dos Eventos 
Adversos Pós-Vacinação . 

III. Evento Adverso Pós-Vacinação (EAPV)é  qualquer 
ocorrência clínica indesejável em indivíduo que 
tenha recebido algum imunobiológico. Um evento 
que está temporalmente associado ao uso da 
vacina, nem sempre tem relação causal com ela. 

IV. Os eventos adversos pós vacinação podem ser 
classificados quanto à intensidade em: grave, 
moderado e leve.  

V. Eventos adversos independentes da intensidade não 
levam ao óbito. 

 A sequência correta é: 

a) Apenas as assertivas IV e V estão corretas. 
b) Apenas assertivas III e V estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, II e V estão corretas. 
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30. Após a leitura do enunciado apresentado a seguir, 
identifique a afirmação correta: 

  A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 
Mulher objetiva Promover a melhoria das condições de 
vida e saúde das mulheres brasileiras, contribuir para a 
redução da morbidade e mortalidade feminina no Brasil,  
e ampliar, qualificar e humanizar a atenção integral à 
saúde da mulher no Sistema Único de Saúde. São 
Objetivos Específicos e Estratégias da Política Nacional 
de Atenção Integral à Saúde da Mulher: 

I. Ampliar e qualificar a atenção ao planejamento 
familiar, incluindo a assistência à infertilidade. 

II. Organizar rede de serviços de atenção obstétrica e 
neonatal, garantindo atendimento à gestante de alto 
risco e em situações de urgência/emergência, 
incluindo mecanismos de referência e contra 
referência. 

III. Promover a atenção às mulheres e adolescentes em 
situação de violência doméstica e sexual. 

IV. Ampliar e qualificar a atenção clínico-ginecológica, 
inclusive para as portadoras da infecção pelo HIV e 
outras DST. 

V. Organizar em municípios polos de microrregiões 
redes de referência e contra referência para o 
diagnóstico e o tratamento de câncer de colo uterino 
e de mama. 

A sequência correta é: 

a) Apenas as assertivas II, III e V estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, II, III e V estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
d) As assertivas I, II, III, IV e V estão corretas. 

 
 

  
 

 
 


