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

Planejamento e Execução IESES                                                                                                                     Página 1 de 4 

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

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

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

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

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

 
3. Assinale a alternativa que contenha o objetivo central 

do texto: 

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

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

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

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

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

a) 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.  

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

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

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

 
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, II e III. 
b) Estão corretas apenas as proposições II e III. 
c) Estão corretas apenas as proposições I e IV. 
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) Que são especializadas. 
b) Que se referem ao entendimento. 
c) Relativas ao conhecimento. 
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) Salsa é boa como tempero. 
c) Qualquer leitura é boa para o intelecto. 
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) A preferência foi dada à próclise, mas a ênclise 
também estaria correta se aplicada. 

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

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

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

 
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) 3,5% a.m. 
d) 2,0% 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 I e III estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
c) Apenas as assertivas II, III e IV 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) $ 2.160,00 
b) $ 2.233,33 
c) $ 2.214,80 
d) $ 2.164,86 

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

ficar: 

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

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

no regime dos juros compostos? 

a) 12% a.s.  
b) 14,3243% a.s. 
c) 11,3643% a.s. 
d) 12,4864% 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) 22% a.a. 
b) 20% a.a. 
c) 19% 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) $ 4.099,75 
b) $ 3.208,50 
c) $ 3.100,00 
d) $ 3.030,25 

 
18. Assinale a alternativa INCORRETA sobre lógica 

proposicional: 

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

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

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

d) A implicação ou condicional é falsa 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) Justificar o texto de uma célula. 
b) Centralizar horizontalmente o texto de uma célula. 
c) Mesclar e centralizar o conteúdo de um conjunto de 

células. 
d) Centralizar verticalmente 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) Gerenciamento de Banco de Dados. 
c) Antivírus. 
d) Processamento de Textos. 

 
22. São extensões de arquivos que podem ser abertas 

corretamente no Microsoft Word todas as seguintes, 
EXCETO: 

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

 
23. São navegadores (browsers) de internet todos os 

apresentados a seguir, EXCETO: 

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

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

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

 
25. Considerando a intervenção do assistente social na 

busca dos direitos humanos dos cidadãos, a prática 
profissional é baseada em princípios, valores e outras 
variáveis que determinam o agir profissional. Analise as 
assertivas abaixo e assinale a que melhor representa 
todas as variáveis que devem ser consideradas no 
exercício profissional. 

I. Questão social; contexto social; projeto ético-político 
profissional. 

II. Questão social; contexto social; projeto ético-político 
profissional, demandas dos usuários; movimentos 
sociais. 

III. Apenas a questão social. 
IV. Questão social, protagonismo dos sujeitos e projeto 

ético-político. 

a) Apenas a alternativa III está correta.  
b) Apenas a alternativa IV está correta. 
c) Apenas a alternativa I está correta. 
d) Apenas a alternativa II está correta. 

 
26. A Lei No 10.741, de 1º de outubro de 2003 que dispõe 

sobre o Estatuto do Idoso em seu artigo 7° afirma que 
os Conselhos Nacional, Estaduais, do Distrito Federal e 
Municipais do Idoso, são responsáveis pelo 
cumprimento dos direitos do idoso. Em relação ao 
Conselho Municipal do Idoso é correto afirmar: 

I. O Conselho Municipal do Idoso deve ser 
subordinado a Prefeitura do Município. 

II. É função do Conselho Municipal do Idoso: propor, 
formular, acompanhar, fiscalizar e avaliar as 
políticas e ações do município destinadas a  ̀  pessoa 
idosa, zelando pela sua execução. 

III. Propor medidas punitivas em casos de 
descumprimento dos direitos do idoso. 

IV. Incentivar a criação do fundo especial para captação 
de recursos destinados a atender as políticas, ações 
e programas destinados a  ̀  pessoa idosa, bem como 
deliberar sobre aplicação dos recursos. 

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

 
27. Considerando a Política Nacional de Assistência Social 

(PNAS), assinale a assertiva correta: 

I. A inclusão da população em situação de 
vulnerabilidade social é uma das funções da PNAS. 

II. A  PNAS  prevê a eliminação de ações clientelistas, 
não baseadas no exercício da cidadania. 

III. A PNAS visa a promoção da cidadania e garantia a 
proteção social. 

IV. Inclusão social é uma das premissas da Política 
Nacional de Assistência Social. 

a) As alternativas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as alternativas I e IV estão corretas. 
c) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas. 
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28. Assinale a assertiva correta sobre a Lei Orgânica da 
Assistência Social (LOAS). 

I. Compete aos municípios prestar serviços 
assistenciais visando a melhoria de vida da 
população. 

II. Na LOAS estão previstos dois tipos de proteção 
social: a proteção básica e a proteção especial. 

III. A proteção social básica é prestada aos usuários 
nos municípios brasileiros por meio do Centro de 
Referência especializado de Assistência Social 
(CREAS). 

IV. Um dos objetivos da LOAS é a integração dos 
usuários da assistência social ao mercado de 
trabalho. 

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

 
29. Considerando o processo histórico do Serviço Social, a 

década de 80 foi marcada pela transformação da 
profissão resultando no fortalecimento da categoria, na 
regulamentação da profissão e em um novo Código de 
Ética. Em relação ao Código de Ética do Assistente 
Social de 1993 é correto afirmar: 

I. O Código de Ética de 1993 reafirma o protagonismo 
dos sujeitos sociais. 

II. O Código de Ética de 1993 defende um projeto 
profissional baseado na democracia, buscando a 
construção de uma nova ordem social. 

III. O Código de Ética de 1993 propõe o 
desenvolvimento de ações profissionais, baseadas 
exclusivamente no empirismo, vilipendiando a 
realidade das expressões sociais que se 
apresentam no cotidiano. 

IV. O Código de Ética de 1993, reafirma a ação do 
Assistente Social ao encontro dos direitos humanos, 
refutando a discriminação de gênero, classe social, 
etnia, nacionalidade, orientação sexual, religião, 
idade e condição física. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa 
correta em relação ao Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA). 

I. Para ser considerada adoção internacional o 
adotante deve ser estrangeiro não domiciliado no 
Brasil ou Brasileiro domiciliado no exterior. 

II. É assegurado a todas as mulheres o acesso ao 
atendimento Pré-natal. 

III. É dever de dirigentes de escolas de ensino 
fundamental comunicar ao Conselho Tutelar 
Municipal/Regional os casos de crianças e 
adolescentes que não possuem um bom 
desempenho escolar,  faltas injustificadas e 
sucessivas reprovações. 

IV. Casais divorciados, judicialmente separados e os 
ex-companheiros podem adotar crianças ou 
adolescentes, desde que estejam em comum acordo 
sobre a guarda e regime de visitas e desde que a 
convivência com o adotado tenha sido iniciada na 
constância da sociedade conjugal.  Além disto, é 
necessária a existência de vinculo de afinidade e 
afetividade da criança e ou adolescente com os 
adotantes. 

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

 
 
 

  
 

 
 


