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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. 
 

BOBAGENS 

Por: Sírio Possenti. 07 de abril de 2017. Disponível em: 
http://www.cienciahoje.org.br/noticia/v/ler/id/4923/n/bobagens Acesso em 

07 mai 2017 
 

Sérgio Rodrigues saudou, há algumas semanas, 
em sua coluna na Folha de S. Paulo (16/3), decisão da 
Rede Globo de não mais empregar (e exigir que se 
empregasse) a expressão ‘risco de morte’ no lugar da 
conhecida ‘risco de vida’. Quando impingiu a novidade – o 
que fez escola em outras emissoras e afins –, o argumento 
da empresa foi que não há risco de vida, entendida a 
expressão como ‘risco de viver’, mas sim risco de morte, 
isto é, de morrer. 

Que asneira! 
Mas andam por aí coisas semelhantes. Há poucos 

dias, até mesmo Carlos Heitor Cony, veterano escritor que 
sabe latim, andou cravando, também em sua coluna 
na Folha de S. Paulo (26/3), que ‘cadáver’ é palavra 
composta das primeiras sílabas de caro data vermibus, 
que quer dizer ‘carne dada aos vermes’. 

Que besteira! 
(Acrescente-se que quem pensa que a palavra 

deriva do sintagma português, como já ouvi – e de um 
médico! –, deveria alterar a palavra para ‘cardaver’). 

Outros ‘sábios’ espalham por aí provérbios 
modificados, para ‘terem sentido’, como “quem não tem 
cão caça como gato”, em vez de ‘com gato’, o que, 
paradoxalmente (mas eles não se dão conta!), tira do 
provérbio todo o sentido, porque ele quer dizer exatamente 
que, se não se tem uma arma poderosa (metafórica), 
tenta-se fazer o serviço com outra, mesmo que seja menos 
poderosa. A única maneira de ‘anular’ esse provérbio seria 
mostrar que o cão nunca foi considerado mais eficaz na 
caça do que o gato. 

No caso, ter-se-ia que apelar, talvez, para um 
muar. 

Já ouvi (em diversos lugares, mas também de uma 
coordenadora de um curso de pós-graduação em 
educação, por este Brasil afora!!) que ‘aluno’ quer dizer 
‘sem luz (e por isso os professores são importantes 
blábláblá). 

É verdade que existe um prefixo a-, com sentido 
de negação (como em ‘amorfo’ – sem forma). Mas, para 
que a análise funcione, é preciso que o que sobra seja um 
morfema, que tenha sentido sistematicamente, como 
ocorre com ‘morfo’ (morfologia etc). Mas o que é ‘luno’? 
Não me digam, por favor, que é uma variante de ‘lume’ (ou 
mesmo de ‘luz’), porque, para que fosse, seria preciso 
sustentar essa equivalência na língua; por exemplo, 
mostrar que ‘alumiar’ seja sinônimo de um hipotético 
‘alunar’, que significaria tirar a luz, apagar. Ora, ‘alumiar’ 
quer dizer exatamente o contrário... 

Que sandice! 
No fundo, naquelas teses sem sentido jaz uma 

ideologia: as palavras se referem – ou, pelo menos, se 
referiram, em alguma idade do ouro – diretamente às 
coisas. 

Quem combate bem essa tese e descarta tal 
‘bobajório’, com explicações adequadas, devidas à 

mudança de critérios – a língua tem uma ordem própria, é 
uma ‘gramática’ que explica esses casos, não uma 
nomenclatura –, é Oswald Ducrot, num livrinho 
intitulado Estruturalismo e linguística (São Paulo, Cultrix). 
[...] 

O que se segue, no livro, é ainda melhor. Mas 
alguém lê textos assim, quando pode fazer sucesso 
repetindo crendices (e sandices) na TV, em palestras e, 
agora, no Facebook? 

Sírio Possenti 
Departamento de Linguística - Universidade Estadual de Campinas 

 
1. De acordo com as ideias presentes no texto, assinale a 

única alternativa correta: 

a) Há quem publique correlações falsas para explicar a 
origem de palavras ou que aponte inadequações de 
expressões e provérbios consagrados com base em 
análise superficial. 

b) As palavras sempre se relacionam diretamente às 
coisas, por isso, teses como a de Oswald Ducrot são 
importantes. 

c) O autor concorda com a substituição de risco de 
vida por risco de morte, uma vez que o risco é o de 
morrer, e não de viver. 

d) A palavra cadáver, de acordo com sua origem, está 
escrita de forma equivocada. 

 
2. Avalie as assertivas sobre os recursos de construção 

de sentido do texto. Em seguida, assinale a alternativa 
que contenha análise correta das mesmas. 

I. O nível de linguagem que predomina no texto é o 
informal, em que se faz uso de expressões próprias 
da fala.  

II. O autor usa aspas simples para destacar palavras 
que não existem oficialmente ou que estejam 
empregadas com sentido diferente do real. 

III. As palavras “eles” e “ele”, destacadas no texto, têm 
como referentes, respectivamente: “sábios” e 
“sentido”. 

IV. A expressão “até mesmo”, destacada no texto, 
intensifica a gravidade de pessoas respeitadas e 
com conhecimento fazerem correlações falsas entre 
palavras. 

 

A análise correta é:  

a) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
b) Apenas a assertiva III está incorreta. 
c) Todas as assertivas estão corretas. 
d) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 

 
 

3. Assinale a alternativa que contenha o significado 
correto para a palavra “impingiu”, destacada no texto: 

a) Isentou. 
b) Compungiu. 
c) Empurrou. 
d) Rodeou. 

 
  



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC) – EDITAL 001/SEMAP/2017  
Cargo: 1016 - Assistente Social  
 

Planejamento e Execução IESES                                                                                                                     Página 2 de 5 

TIPO 1 

4. Releia com atenção à acentuação das palavras:  

“Mas andam por aí coisas semelhantes. Há poucos 
dias, até mesmo Carlos Heitor Cony, veterano escritor 
que sabe latim, andou cravando, também em 
sua coluna na Folha de S. Paulo (26/3), que ‘cadáver’ é 
palavra composta das primeiras sílabas de caro data 
vermibus, que quer dizer ‘carne dada aos vermes’”.  
 

Analise as assertivas a seguir sobre a razão pela qual 
se acentuam algumas das palavras desse trecho e, em 
seguida, assinale a alternativa que contenha análise 
correta sobre as mesmas. 

 

I. A palavra “aí” é acentuada devido à presença de 
hiato. 

II. A palavra “até” é acentuada por ser um monossílabo 
tônico terminado em “e”.  

III. O termo “há” é acentuado por ser um monossílabo 
tônico terminado em “a”. 

IV. As palavras “escritor” e “cadáver” têm a mesma 
terminação (r), mas apenas uma é acentuada, por 
se tratar de oxítona. 

 

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

 
5. A palavra “bobajório”, apesar de não dicionarizada, está 

corretamente grafada com “j”. Assinale a única 
alternativa em que o substantivo esteja grafado 
INCORRETAMENTE com “j”. 

a) Gorjeta. 
b) Lisonja. 
c) Sarjeta. 
d) Viajem. 

 
6. Passando para a voz passiva a oração: “Sérgio 

Rodrigues saudou, há algumas semanas, em 
sua coluna na Folha de S. Paulo, decisão da Rede 
Globo de não mais empregar a expressão ‘risco de 
morte’ no lugar da conhecida ‘risco de vida’”, obter-se-á 
a forma correta que está em qual das alternativas? 
Assinale-a: 

a) Decisão da Rede Globo de não mais empregar a 
expressão ‘risco de morte’ no lugar da conhecida 
‘risco de vida’ recebeu a saudação de Sérgio 
Rodrigues, há algumas semanas, em sua coluna 
na Folha de S. Paulo. 

b) Decisão da Rede Globo de não mais empregar a 
expressão ‘risco de morte’ no lugar da conhecida 
‘risco de vida’ foi saudada por Sérgio Rodrigues, há 
algumas semanas, em sua coluna na Folha de S. 
Paulo. 

c) Há algumas semanas, em sua coluna na Folha de S. 
Paulo, Sérgio Rodrigues saudou decisão da Rede 
Globo de não mais empregar a expressão ‘risco de 
morte’ no lugar da conhecida ‘risco de vida. 

d) Há algumas semanas, em sua coluna na Folha de S. 
Paulo, decisão da Rede Globo de não mais 
empregar a expressão ‘risco de morte’ no lugar da 
conhecida ‘risco de vida’ fora saudada por Sérgio 
Rodrigues. 

 
 
 
 
 

7. Analise as proposições sobre a classificação de 
algumas das palavras do parágrafo a seguir. Depois 
assinale a alternativa que contenha análise corretas 
sobre as mesmas. 

Outros ‘sábios’ espalham por aí provérbios 
modificados, para ‘terem sentido’, como “quem não tem 
cão caça como gato”, em vez de ‘com gato’, o que, 
paradoxalmente (mas eles não se dão conta!), tira do 
provérbio todo o sentido, porque ele quer dizer 
exatamente que, se não se tem uma arma poderosa 
(metafórica), tenta-se fazer o serviço com outra, mesmo 
que seja menos poderosa. A única maneira de ‘anular’ 
esse provérbio seria mostrar que o cão nunca foi 
considerado mais eficaz na caça do que o gato. 

 

I. As palavras “por” e “como” pertencem à classe das 
preposições. 

II. As palavras “não” e “nunca” são advérbios de 
negação. 

III. As palavras “cão”, “provérbio” e “poderosa” 
pertencem à classe dos substantivos. 

IV. As palavras “porque” e “se” pertencem à classe das 
conjunções. 

 

a) Há erro de análise em apenas três das proposições. 
b) Há erro de análise em apenas duas das 

proposições. 
c) Há erro de análise em apenas uma das proposições. 
d) Há erro de análise em todas as proposições. 

 
8. Avalie a análise feita sobre algumas das palavras do 

texto e assinale a única INCORRETA: 

a) As palavras “há” e “a”, presentes no primeiro 
parágrafo do texto, são homônimas homófonas. 

b) A palavra “coluna”, referindo-se à coluna do Jornal, 
é homônima perfeita de “coluna”, indicando parte do 
corpo. 

c) A palavra “saudou”, presente no primeiro parágrafo, 
é parônima do termo “saldou”, pois tem significado 
diferente, mas grafia parecida. 

d) A palavra caça, presente no texto, tem um 
homônimo homógrafo em uma construção como: “o 
juiz cassa o cargo”. 

 
9. Releia: “No caso, ter-se-ia que apelar, talvez, para um 

muar”. Assinale a alternativa correta sobre a 
organização e sentidos desse período: 

a) A palavra ”muar” refere-se a animais que pertencem 
à raça bovina. 

b) As duas vírgulas que isolam o termo “talvez” 
poderiam ser dispensadas, pois o advérbio está 
acompanhando o verbo que modifica. 

c) Alterando o verbo “apelar” por “referir-se”, a forma 
correta dessa frase seria: “No caso, ter-se-ia que 
referir-se, talvez, à um muar. 

d) A primeira vírgula impediu a próclise e o verbo no 
futuro não aceita a ênclise. Dessa forma, foi 
empregada corretamente a mesóclise. 
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10. Avalie a análise feita sobre a colocação pronominal em 
algumas passagens do texto. Em seguida, assinale a 
INCORRETA: 

a) Em “No fundo, naquelas teses sem sentido jaz uma 
ideologia: as palavras se referem [...] diretamente às 
coisas”, a próclise aplicada é a única forma correta 
de colocação do pronome. 

b) Em “Acrescente-se que quem pensa que a palavra 
deriva do sintagma português [...] deveria alterar a 
palavra para ‘cardaver’”, a ênclise aplicada é a única 
forma correta de colocação do pronome. 

c) Em “Sérgio Rodrigues saudou [...] decisão da Rede 
Globo de não mais empregar (e exigir que se 
empregasse) a expressão”, a próclise empregada é 
a única possibilidade correta de colocação do 
pronome. 

d) Em “O que se segue, no livro, é ainda melhor”, a 
próclise aplicada é a única possibilidade de 
colocação correta do pronome. 

 
11. É realizado um financiamento com prazo de 3 meses, 

no valor de $ 6.800,00, com taxa de juros compostos de 
5% ao mês. Qual será o montante a ser pago? 

a) $ 7.871,85 
b) $ 6.567,45 
c) $ 7.586,47 
d) $ 6.258,52 

 
12. Adotando juros compostos, qual é a taxa efetiva 

correspondente a 18% ao ano capitalizado 
mensalmente? 

a) 1,39% ao mês. 
b) 2,3% ao mês. 
c) 2,45% ao mês. 
d) 1,5% ao mês. 

 
13. A taxa de juros de 10% ao mês tem qual equivalente 

anual no regime dos juros compostos? 

a) 120% a.a. 
b) 180,27% a.a. 
c) 213,84% a.a. 
d) 284,65% a.a. 

 
14. Sabe-se que 20% dos leitores de uma cidade assinam 

o Jornal A, 39% assinam o Jornal B e 8% assinam 
ambos os jornais (A e B). Sabe-se que o restante dos 
leitores assina exclusivamente o Jornal C, ou seja, não 
assinam os Jornais A ou B. Qual é o percentual de 
leitores que assina o Jornal C?  

a) 43 
b) 61 
c) 33 
d) 49 

 
15. Assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Todo número Natural é um Número Inteiro. 
b) A dízima periódica 0,363636... é um Número 

Racional. 
c) Todo Número Irracional é também um Número Real. 
d) A raiz quadrada de 3 resulta em um Número 

Racional. 
 
 
 
 
 

16. Quanto tempo um capital deve ficar aplicado em juros 
simples para que o seu valor dobre a taxa de 5% ao 
mês? 

a) 10 meses. 
b) 20 meses. 
c) 15 meses. 
d) 25 meses. 

 
17. Sabe-se que 15 trabalhadores fazem 72 metros de um 

muro em 32 dias trabalhando 9 horas por dia. Quantos 
dias serão necessários para que 18 trabalhadores num 
regime de 8 horas diárias de trabalho consigam 
construir 180 metros desse mesmo muro? 

a) 75 dias. 
b) 85 dias. 
c) 55 dias. 
d) 65 dias. 

 
18. Em uma determinada empresa a razão entre homens e 

mulheres é de 2/3. Se há 120 mulheres trabalhando na 
empresa, qual será a quantidade total de funcionários 
do sexo masculino? 

a) 120 
b) 160 
c) 80 
d) 40 

 
19. A principal entrada de informações no computador é 

realizada pelo teclado, o qual possui inúmeras teclas, 
que ao serem pressionadas informam ao computador a 
ação realizada. A tecla que, quando pressionada, gera 
uma letra maiúscula quando uma letra é pressionada 
ao mesmo tempo (função de alternar minúsculas e 
MAIÚSCULAS), é conhecida como: 

a) SHIFT 
b) CTRL 
c) ESC 
d) CAPS LOCK 

 
20. No Sistema Operacional Microsoft Windows XP, tudo o 

que se tem dentro do computador, como por exemplo: 
programas, documentos, arquivos de dados e unidades 
de disco – torna-se acessível em um só local 
denominado de: 

a) Menu iniciar. 
b) Todos os programas. 
c) Bloco de notas. 
d) Meu computador. 

 
21. A Rede de Computadores Internet não é controlada de 

forma central por nenhuma pessoa ou organização. 
Assinale a única alternativa correta, que define a forma 
de acesso à Internet, por intermédio de rede sem fio 
utilizando-se conexões ADSL ou Rede 
privada/corporativa: 

a) Acesso banda larga. 
b) Acesso via tecnologia 4G. 
c) Acesso via Wi-Fi. 
d) Acesso via Dial-Up. 
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22. Analise os seguintes itens relacionados ao editor de 
texto Microsoft Word 2010: 

I. No editor de texto Microsoft Word 2010, a ação de 
colar algo num qualquer documento (seja no Word, 
Excel ou PowerPoint) se tornou mais funcional. Ao 
colar surge uma galeria de opções de colagem muito 
completa. Para além disso, pode-se ainda pré-
visualizar o resultado da colagem, permitindo-lhe 
assim decidir melhor sobre a opção mais adequada. 

II. A vista Backstage do editor de texto Microsoft Word 
2010 proporciona acesso a diversas operações 
relacionadas com a gestão de documentos, como 
guardar, partilhar, imprimir, publicar, definir 
permissões, criar novo documento, ou o acesso às 
opções gerais de configuração do Word. 

III. O editor de texto Microsoft Word 2010 tem a 
facilidade de compartilhar documentos, permitindo 
que várias pessoas possam trabalhar em conjunto 
num documento. Também pode-se partilhar o seu 
calendário ou a disponibilidade para trabalhar num 
documento compartilhado, ou até iniciar uma 
conversação online com as pessoas que partilham o 
documento, isto sem sair do Word. 

IV. O editor de texto Microsoft Word 2010 recupera os 
arquivos que se fechou sem salvar, ou seja, pode-se 
recuperar os arquivos depois de tê-los fechado por 
acidente sem salvar, mesmo se nunca tiver salvado 
o documento.  

Assinale a única alternativa CORRETA: 

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

 
23. Nos computadores as informações são organizadas em 

arquivos de dados. No Sistema Operacional Microsoft 
Windows o arquivo é composto de um nome e uma 
extensão. Para saber a natureza de um arquivo basta 
observar sua extensão. Assinale a única extensão 
relacionada com arquivos de vídeo: 

a) MPEG 
b) BMP 
c) GIF 
d) JPEG 

 
24. No Microsoft Excel 2010, pasta de trabalho é todo 

documento criado por esta planilha eletrônica. Dessa 
forma, assinale a única alternativa que NÃO 
corresponde a extensão criada por esta planilha 
eletrônica: 

a) xps 
b) xltm 
c) xlsx 
d) xlsm 

 
25. A duração do trabalho do Assistente Social é de:  

a) 44 (quarenta e quatro) horas semanais. 
b) 40 (quarenta) horas semanais. 
c) 20 (vinte) horas semanais. 
d) 30 (trinta) horas semanais. 

 
 
 
 
 

26. Somente poderão exercer a profissão de Assistente 
Social: 

I. Os possuidores de diploma em curso de graduação 
em Serviço Social, oficialmente reconhecido, 
expedido por estabelecimento de ensino superior 
existente no País, devidamente registrado no órgão 
competente. 

II. Os possuidores de diploma de curso superior em 
Serviço Social, em nível de graduação ou 
equivalente, expedido por estabelecimento de 
ensino sediado em países estrangeiros, conveniado 
ou não com o governo brasileiro, desde que 
devidamente revalidado e registrado em órgão 
competente no Brasil. 

III. Os agentes sociais, qualquer que seja sua 
denominação com funções nos vários órgãos 
públicos, segundo o disposto no art. 14 e seu 
parágrafo único da Lei nº 1.889, de 13 de junho de 
1953. 

IV. Os agentes sociais, qualquer que seja sua 
formação, independente de curso de graduação ou 
função pública e privada. 

A sequência correta é:  

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

 
27. Constituem atribuições privativas do Assistente Social:  

I. Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e 
avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e 
projetos na área de Serviço Social. 

II. Planejar, organizar e administrar programas e 
projetos em Unidade de Serviço Social. 

III. Assumir, no magistério de Serviço Social tanto a 
nível de graduação como pós-graduação, disciplinas 
e funções que exijam conhecimentos próprios e 
adquiridos em curso de formação regular. 

IV. Elaborar provas, presidir e compor bancas de 
exames e comissões julgadoras de concursos ou 
outras formas de seleção para Assistentes Sociais, 
ou onde sejam aferidos conhecimentos inerentes ao 
Serviço Social. 

A sequência correta é:  

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

 
28. Compete aos CRESS, em suas respectivas áreas de 

jurisdição, na qualidade de órgão executivo e de 
primeira instância, o exercício das seguintes 
atribuições, EXCETO:  

a) Aplicar as sanções previstas no Código de Ética 
Profissional. 

b) Zelar pela observância do Código de Ética 
Profissional, funcionando como Tribunais Regionais 
de Ética Profissional. 

c) Elaborar e aprovar o respectivo Regimento Interno. 
d) Organizar e manter o registro profissional dos 

Assistentes Sociais e o cadastro das instituições e 
obras sociais públicas e privadas, ou de fins 
filantrópicos. 
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29. Sobre o Serviço Social é correto afirmar:  

I. O Serviço Social é uma profissão reconhecida na 
sociedade na medida em que é socialmente 
necessária e exercida por um grupo social 
específico, uma categoria profissional que 
compartilha um sentimento de pertencimento e 
possui uma identidade profissional. 

II. Não tendo atingido o patamar de “ciência”, o Serviço 
Social não conseguiu se constituir como uma área 
de produção de conhecimentos. 

III. O Código de Ética de 1993 foi um aliado na 
mobilização e qualificação do profissional assistente 
social, constituindo-se num mecanismo de defesa da 
qualidade dos serviços prestados pelos assistentes 
sociais e de garantia do exercício profissional, 
fornecendo respaldo jurídico à profissão. 

IV. A história de institucionalização da profissão, 
marcada pelas intervenções no sentido de manter a 
ordem social, não deve ser entendida como um 
fundamento da profissão, mas como um processo 
transitório que acompanhou a dinamicidade social e 
que foi largamente ultrapassada, adquirindo novos 
contornos, abrindo novos espaços e traçando novas 
linhas a este contexto histórico. 

A sequência correta é:  

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

 
30. Considerando a Lei 10.741/03 é correto afirmar:  

I. O idoso goza de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 
proteção integral, assegurando-se-lhe, por lei ou por 
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, 
para preservação de sua saúde física e mental e seu 
aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e 
social, em condições de liberdade e dignidade. 

II. É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a 
proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de 
políticas sociais públicas que permitam um 
envelhecimento saudável e em condições de 
dignidade. 

III. Mesmo que o idoso ou seus familiares não possuam 
condições econômicas de prover o seu sustento, 
essa responsabilidade não se impõe ao Poder 
Público. 

IV. Mesmo ao idoso que não esteja no domínio de suas 
faculdades mentais é assegurado o direito de optar 
pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais 
favorável. 

A sequência correta é:  

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

 
 
 


