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

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

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

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

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

 
3. Assinale a alternativa que contenha o objetivo central 

do texto: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

expressando que sentido? Assinale a alternativa que o 
contenha. 

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

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

 
9. Assinale a alternativa em que a concordância nominal 

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

a) É precisa a permanência de um acompanhante. 
b) É permitido permanecer nessa vaga por apenas 

quinze minutos. 
c) Qualquer leitura é boa para o intelecto. 
d) Salsa é boa como tempero. 

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

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

ficar: 

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

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

no regime dos juros compostos? 

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

 
18. Assinale a alternativa INCORRETA sobre lógica 

proposicional: 

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

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

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

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) Centralizar horizontalmente o texto de uma célula. 
c) Justificar o texto de uma célula. 
d) Mesclar e centralizar o conteúdo de um conjunto de 

células. 
 

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

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

 
22. São extensões de arquivos que podem ser abertas 

corretamente no Microsoft Word todas as seguintes, 
EXCETO: 

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

 
23. São navegadores (browsers) de internet todos os 

apresentados a seguir, EXCETO: 

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

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

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

 
25. Sobre Treinamento e desenvolvimento, é correto 

afirmar, EXCETO: 

a) Treinamento é um processo sistemático de melhoria 
de comportamento das pessoas no alcance dos 
objetivos organizacionais. 

b) O desenvolvimento possui foco na carreira das 
pessoas, nos cargos que deverão ser ocupados por 
elas nas organizações, desenvolvendo, a partir daí, 
as habilidades, agilidades e aptidões que o novo 
cargo exigirá, sua aplicação necessita de um espaço 
de tempo maior, sendo aplicado em médio prazo. 

c) O treinamento de pessoas, de acordo com algumas 
definições, possui foco no presente, visando 
desenvolver atividades que o trabalho atual 
necessita, é um método imediatista que busca 
melhorar as habilidades, agilidades e aptidões 
relacionadas diretamente ao cargo, suas ações são 
realizadas em curto espaço de tempo. 

d) Atualmente as organizações, principalmente as 
bem-sucedidas, deixaram de investir em programas 
de treinamento, pois não consideram o capital 
humano como essencial para o sucesso da 
empresa. 

 
26. São consideradas técnicas de Seleção, EXCETO: 

a) Testes Psicométricos. 
b) Entrevistas. 
c) Anúncios em jornais. 
d) Testes de Personalidade. 

 
27. Alguns autores dividem a psicoterapia breve em três 

modelos principais, são eles, EXCETO: 

a) Modelo Racional ou Especial: Nesse modelo o 
objetivo é identificar o conflito permanente, tem 
maior preocupação com a técnica, prioriza a teoria e 
estudos temporais. 

b) Modelo estrutural ou do Impulso: Nesse modelo o 
objetivo é identificar o conflito primário, que é 
reeditado na problemática atual do paciente, e 
através da hipótese psicodinâmica de base planeja o 
trabalho terapêutico. 

c) Modelo Relacional: É baseado nas relações objetais 
(Melanie Klein, Winnicott), tem menos preocupação 
com a técnica e menor interesse por estudo de 
aspectos como limites estritos de tempo e critérios 
de seleção. Nesse sentido dão maior importância 
para a experiência, a relação do “Aqui-e-agora”. 
Tem o psicoterapeuta como observador participante. 

d) Modelo Integrativo ou Eclético: Nesse modelo 
permite que o psicoterapeuta lance mão de 
diferentes recursos, adaptados a necessidade de 
cada paciente, tem menor importância sobre a teoria 
e prioriza a necessidade de cada paciente. 
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28. Uma das teorias mais estudada sobre Motivação é a 
proposta por Maslow, cujo fundamento está nas 
necessidades humanas, com base nesta teoria, 
assinale a alternativa que apresenta apenas 
necessidades fisiológicas: 

a) Remuneração e benefícios, permanência no 
emprego e amizade com os colegas. 

b) Chefia amigável, permanência no emprego e 
crescimento pessoal. 

c) Remuneração e benefícios, horário de trabalho e 
intervalos para descanso. 

d) Trabalho seguro, chefia amigável e intervalos para 
descanso. 

 
29. Considerando os estudos sobre Liderança, assinale a 

alternativa que apresenta o perfil de líder, cuja forma de 
decidir acontece da maneira em que o grupo por si só 
toma a decisão, não contando com o líder: 

a) Liberal. 
b) Populista. 
c) Autoritário. 
d) Democrático. 

 
30. Assinale a alternativa que apresenta a abordagem da 

psicologia que possui como um elemento chave o 
termo condicionamento, onde os comportamentos são 
aprendidos a partir da relação estabelecida com o 
ambiente: 

a) Psicologia Lacaniana. 
b) Behaviorismo. 
c) Psicanálise. 
d) Psicologia Organizacional. 

 


