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CONCURSO PÚBLICO

PEDRA (PE) | NÍVEL SUPERIOR TARDE
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

ATENÇÃO!

Verifique  se  as  informações  descritas  neste  Caderno  de  Questões  Objetivas  coincidem  com  o

registrado no topo de cada página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique o fiscal

de sala para que sejam tomadas as devidas providências.

Informações gerais:

Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:1.

este Caderno de Questões Objetivas, com 30 (trinta) questões de múltipla escolha;a.

um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.b.

Ao receber o Cartão de Respostas você deve:2.

conferir seu nome e número de inscrição;a.

ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;b.

assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.c.

As questões são identificadas pelo número que se situa antes do seu enunciado.3.

Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;a.

levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;b.

portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina fotográfica ou equivalente.c.

Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.5.

Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.6.

Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no Cartão de7.

Respostas.

No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda questão com mais de8.

uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.

O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos locais9.

destinados às respostas.

Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchida e assinada10.

ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

ASSISTENTE SOCIAL

Não folheie a prova antes da
autorização do fiscal

NOME:

INSCRIÇÃO:

CPF:

Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 20

1 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  O  conceito  de  família  pode  ser  bastante  amplo,  pois  seu
significado incorpora premissas sociais, interesses particulares e
questões  afetivas.  Assim,  essa  definição  pode  apresentar
particularidades, mudando de um indivíduo para outro, assim como
pode encontrar  definições formais  ou institucionais.  Segundo a
Política  Nacional  de  Assistência  Social  (PNAS),  por  exemplo,  a
família é um conjunto de pessoas bem definido que se limita à
configuração composta por um casal heterossexual de pais, vivos
e  com  laços  de  matrimônio,  e  seus  filhos,  unidos  por  laços
consanguíneos.  Por  outro  lado,  o  Estatuto  da  Criança  e  do
Adolescente determina que a família pode incorporar, também, os
guardiões ou responsáveis pela criança.
II. O Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e os Conselhos
Regionais de Serviço Social (CRESS) constituem, em seu conjunto,
uma entidade com personalidade jurídica e forma federativa, com o
objetivo básico de disciplinar e defender o exercício da profissão de
Assistente  Social  em  todo  o  território  nacional.  Os  Conselhos
Regionais de Serviço Social (CRESS) são dotados de autonomia
administrativa  e  financeira,  sem  prejuízo  de  sua  vinculação  ao
Conselho Federal, nos termos da legislação em vigor.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

2 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Devido  à  natureza  público  estatal,  os  Centros  de  Referência
Especializados  de  Assistência  Social  (CREAS)  não  podem  ser
administrados  por  organizações  de  natureza  privada  sem  fins
lucrativos.
II.  O  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  assegura  ao
adolescente,  entre  outras,  a  garantia  de  direito  de  solicitar  a
presença  de  seus  pais  ou  responsável  em  qualquer  fase  do
procedimento  legal  relacionado  a  um  ato  infracional  por  ele
cometido.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

3 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) impossibilita
o  acesso  da  população  aos  serviços,  benefícios  e  projetos  de
assistência social, tornando-se referência para a população local e
para os serviços setoriais.
II.  O idoso goza de todos os direitos fundamentais  inerentes à
pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata o
Estatuto do Idoso.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

4 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A violência sexual contra a mulher inclui qualquer conduta que,
entre  outros  aspectos,  a  constranja  a  presenciar  ou  a  manter
relação sexual  não desejada,  mediante  intimidação,  ameaça ou
outros meios.
II. Realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no
exercício da paternidade é um ato de alienação parental.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

5 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Os  estabelecimentos  de  atenção  à  saúde  de  gestantes  são
obrigados a manter registro das atividades desenvolvidas, através
de prontuários individuais, pelo prazo de dezoito anos.
II. Constitui violência psicológica contra a mulher qualquer conduta
que lhe prejudique ou favoreça o pleno desenvolvimento ou que
vise a degradar ou a elogiar suas ações, comportamentos, crenças
e decisões.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

6 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e
familiar, a autoridade policial não deverá encaminhar a ofendida ao
hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal.
II.  A  assistência  social  aos  idosos  será  prestada,  de  forma
desarticulada, conforme os princípios e diretrizes previstos na Lei
Orgânica da Assistência Social, apenas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

7 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A convivência familiar saudável é um direito humano básico e
deve  ser  garantido,  entre  outros  aspectos,  por  ações
governamentais  de  desenvolvimento  dos  laços  familiares.  Essa
missão,  no entanto,  apresenta certos desafios,  pois o ambiente
familiar pode apresentar conflitos. Nesse contexto, os conflitos e
desigualdades  vivenciados  no  âmbito  familiar  não  devem  ser
analisados e trabalhados a partir da diferenciada distribuição de
poder  e  responsabilidade  entre  seus  membros.  Ou  seja,  na
perspectiva  da  assistência  social,  a  família  deve  ser  entendida
como um grupo plural.
II. O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção
um  direito  social,  nos  termos  da  legislação  vigente.  Assim,  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.  Ao  idoso  é  garantida,  também,  a  prioridade  na
viabilização de formas alternativas de participação,  ocupação e
convívio com as demais gerações.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.
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8 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no
sentido de identificar  recursos e  de fazer  uso dos mesmos no
atendimento e na defesa de seus direitos não são competências do
Assistente Social.
II. No Brasil, atualmente, podem exercer a profissão de Assistente
Social  os  profissionais  possuidores  de  diploma  em  curso  de
graduação  em  áreas  de  administração,  economia  e  turismo,
apenas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

9 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Todas  as  entidades  de  longa  permanência,  ou  casa-lar,  são
obrigadas  a  firmar  contrato  de  prestação  de  serviços  com  a
pessoa idosa abrigada.
II .  Os  serviços  ofertados  pelos  Centros  de  Referência
Especializados de Assistência Social (CREAS) visam ao estímulo
de  padrões  de  relacionamento  familiares  e  comunitários  com
violação de direitos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

10 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Apresentar  falsa  denúncia  contra  o  genitor  para  obstar  a
convivência dele com a criança é um ato de alienação parental.
II. É garantido a toda mulher em situação de violência doméstica e
familiar  o  acesso  aos  serviços  de  Defensoria  Pública  ou  de
Assistência Judiciária Gratuita.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

11 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda a
integridade ou saúde corporal da mulher, é uma forma de violência
doméstica e familiar contra as mulheres.
II.  Omitir  deliberadamente  ao  genitor  informações  pessoais
relevantes  sobre  a  criança  ou  adolescente,  inclusive  escolares,
médicas e alterações de endereço, é uma forma exemplificativa de
combate à alienação parental.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

12 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Ao  idoso  é  garantido  o  atendimento  preferencial  imediato  e
individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores
de serviços à população.
II.  O  idoso tem direito  à  viabilização de formas alternativas de
participação, ocupação e convívio com as demais gerações.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

13 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Dada a especificidade das situações vivenciadas,  os serviços
ofertados  pelos  Centros  de  Referência  Especializados  de
Assistência  Social  (CREAS) podem sofrer  interrupções,  seja  por
questões  relativas  à  alternância  da  gestão  ou  qualquer  outro
motivo.
II. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, a liberdade
assistida  será  adotada sempre  que  se  afigurar  a  medida  mais
adequada  para  o  fim  de  acompanhar,  auxiliar  e  orientar  o
adolescente.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

14 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  O  Centro  de  Referência  de  Assistência  Social  (CRAS)  é  a
organização responsável por centralizar e ocultar informações e
dados  do  órgão  gestor  municipal  sobre  o  território,  impedindo
assim a elaboração do Plano Municipal de Assistência Social.
II. A alienação parental caracteriza-se como toda interferência na
formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou
induzida por qualquer adulto que tenha a criança ou o adolescente
sob a sua autoridade, guarda ou vigilância.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

15 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria
relacionada  às  políticas  sociais,  no  exercício  e  na  defesa  dos
direitos civis, políticos e sociais da coletividade, é uma atividade
que não pode ser realizada por um Assistente Social.
II.  A assistência social  aos idosos deve ser prestada,  de forma
articulada,  conforme  os  princípios  e  diretrizes  previstos  na  Lei
Orgânica da Assistência Social, na Política Nacional do Idoso, no
Sistema Único de Saúde e demais normas pertinentes.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

16 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A interferência na formação psicológica da criança, promovida
por um dos genitores, para que repudie o outro genitor, é um ato de
alienação parental.
II.  Elaborar,  coordenar,  executar  e  avaliar  planos,  programas  e
projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com
participação  da  sociedade  civil  não  são  competências  do
Assistente Social.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.
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17 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Impedir ou prejudicar a convivência pacífica entre pais e filhos é
uma das formas de alienação parental. Essa prática é danosa para
todos  os  envolvidos,  mas  os  filhos  são  os  mais  prejudicados.
Assim, essa prática fere o direito fundamental da criança de ter
uma convivência familiar saudável. Ou seja, é uma forma de induzir
ou  promover  o  afastamento  da  criança  ou  adolescente  da
convivência com o outro genitor causando prejuízo na manutenção
dos vínculos com este.
II. A alienação parental é a desconstituição da figura parental por
parte  de  um  dos  genitores  ante  o  (s)  filho  (s),  de  modo  a
marginalizar a visão dos filhos sobre o pai ou a mãe, no qual um
dos genitores torna o outro genitor um estranho à criança e/ou
adolescente, sendo este (s) então motivados a afastá-lo do seu
convívio.  Convém  ressaltar  que  esse  processo  é  praticado
dolosamente e está restrito somente ao guardião da criança, pai ou
mãe.  Assim,  há casos em que a  alienação parental  também é
promovida pelos avós das crianças envolvidas, por exemplo, sendo
perfeitamente possível que qualquer pessoa na relação parental a
fomente.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

18 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O idoso tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou
substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim
o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada.
II. O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) deve privar
os órgãos gestores das informações necessárias à alimentação
dos  Sistemas de  Informação  do  Sistema Único  de  Assistência
Social (SUAS).
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

19 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Um  abrigo  é  uma  unidade  institucional  capaz  de  comportar
crianças, adolescentes e adultos; e está inserido nas comunidades,
sendo semelhante a uma escola ou uma faculdade.
II.  No  caso  das  crianças  e  dos  adolescentes  submetidos  à
alienação parental, sinais de ansiedade, nervosismo, afetividade e
felicidade, entre outros, podem ser indicativos de que o processo
de alienação está ocorrendo.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

20 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Toda  mulher,  independentemente  de  classe,  raça,  etnia,
orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião,
goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana.
II. Toda mulher goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa
humana,  não  lhe  sendo  asseguradas  as  oportunidades  e
facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e
mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

CONHECIMENTOS GERAIS

Questões de 21 a 30

21 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Luíza pagou R$ 13.600,00 por uma pilha de pallet. Alguns meses
depois, devido a dificuldades financeiras, vendeu o lote de pallet
por R$ 10.200,00. Com isso, podemos afirmar que ela teve uma
perda de 25% sobre o valor da compra.
II. A raiz quadrada de 961 corresponde a 36.
III.  Luíza precisa ler  um livro de 1.012 páginas.  Se ela  leu 644
páginas nos 7 primeiros dias, precisará de pelo menos mais 4 dias,
mantendo a velocidade anterior, para concluir a leitura de todo o
livro.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

22 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Luíza comprou uma sandália por R$ 38,00. Ela se enganou e deu
ao vendedor uma nota de R$ 20,00 e outra de R$ 5,00. O vendedor
distraído deu o troco como se Luíza lhe tivesse dado duas notas de
R$ 20,00. Com isso, podemos afirmar que o prejuízo do vendedor
foi inferior a R$ 4,00.
II. Considere 3 cubos. O cubo 1 possui aresta de 23cm. O cubo 2
possui aresta de 34cm. O cubo 3 possui aresta de 45cm. Se todos
os cubos possuem 50% do seu volume preenchido com água, é
correto afirmar que a quantidade de água somada dos 3 cubos
será inferior a 70 mil centímetros cúbicos de água.
III. Um reservatório em formato de cubo com aresta de 2,5m foi
reformado e teve seu volume aumentado em 12%. Assim, é correto
afirmar  que  o  referido  reservatório  passou  a  ter  um  volume
superior a 17m³.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

23 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Luíza acaba de comprar um imóvel no valor de R$ 189.400,00.
Após  pagar  3/5  desse  valor  à  vista,  ela  optou  por  parcelar  o
restante  em  12  parcelas  iguais  e  sem  juros.  Assim,  é  correto
afirmar que o valor de cada parcela a ser paga por Luíza deverá ter
um valor inferior a R$ 6.512,40 e superior a 6.489,20.
II. Em um caminhão há 850 quilos de alimentos. Desse total, 1/7 do
peso corresponde a arroz e 2/7 do peso correspondem a feijão. O
restante do peso corresponde a trigo. Assim, é correto afirmar que
nesse caminhão há mais de 491 quilos de trigo.
III.  Luíza realizou um investimento no valor de R$ 3.700 em um
banco.  Após  1  ano,  ela  observou  que  o  seu  investimento
apresentou rendimentos da ordem de 3%, acumulando, assim, um
montante de R$ 3.811.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.
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24 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Em uma fábrica, sabe-se que o custo do xarope Y representa 2/5
do custo do refrigerante X. Se o custo do xarope Y for aumentado
em  1/4,  e  os  demais  custos  de  fabricação  do  refrigerante  X
permanecerem constantes, então o custo total do refrigerante X
terá um acréscimo de 16,5%.
II. Luíza comprou uma mochila nova e obteve um desconto de 40%
sobre  o  preço inicial  do item.  Sabendo que o  valor  original  do
produto era de R$ 190, é possível afirmar que Luíza deverá pagar
menos de R$ 120 pelo item.
III.  Um terreno em formato de quadrado com todas as arestas
medindo 17,5m tem 45% da sua área ocupada por  um jardim.
Diante dos dados apresentados, é correto afirmar que o referido
jardim possui área superior a 130m².
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

25 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Um  capital  aplicado  durante  7  meses,  a  uma  taxa  de  juros
compostos de 1% ao mês,  renderá  juros superiores  a  9,6% no
período.
II.  Luíza possui uma dívida de R$ 1.300 que está atrasada há 1
mês. Se no momento em que ela decidiu quitar a dúvida foram
cobrados juros de 0,91%, então é correto afirmar que Luíza pagou
mais de R$ 1.380 para quitar a dívida.
III. Um capital de R$ 1.000, aplicado por 1 mês a uma taxa de 1,50%
ao mês, renderá R$ 15 de juros e acumulará um montante de R$
1.015 no período.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

LÉXICO E LEXICALIZAÇÃO

O Léxico  é  entendido  como o  conjunto  de  palavras  de  uma
língua,  dispostas  em  categorias  tais  como  o  Substantivo,  o
Pronome, o Verbo, o Adjetivo, o Advérbio, o Artigo, a Conjunção e
a Preposição, numa língua como o Português Brasileiro.

Cada  item  pertencente  a  essas  categorias  representa  a
lexicalização de um conjunto de traços. Isso torna sem sentido
assumir  que um Substantivo gera um Advérbio,  um Advérbio
gera  uma  Preposição  e  assim  em  diante,  como  se  assume
comumente nos estudos sobre a gramaticalização.

Durante a aquisição do Léxico, nós provavelmente adquirimos
primeiro as categorias e subcategorias cognitivas, tanto quanto a
habilidade de combiná-las em diferentes padrões, reunidas nas
palavras por convenções sociais. A Lexicalização é o processo
de criação das palavras, por meio da etimologia (lexicalização
ocorrida  na  língua-fonte),  neologia  (lexicalização  ocorrida  na
língua-alvo),  derivação  (lexicalização  ocorrida  no  interior  da
língua alvo, por meio do desdobramento de itens previamente
existentes),  ou  por  meio  de  empréstimo lexical  (lexicalização
ocorrida por contacto linguístico).

Em suma,  Lexicalização e Léxico devem ser  entendidos num
continuum,  que  vai  da  cognição  pré-verbal  para  a  expressão
verbal,  da  língua-enérgeia  para  a  língua-érgon,  interpretando
dessa  maneira  os  conceitos  formulados  por  Wilhelm  von
Humboldt.

(CASTILHO,  A.  T.  Entrevista.  Adaptado.  Trecho  extraído  de:
http://bit.ly/303TUme)

26  •  Com  base  no  texto  'LÉXICO  E  LEXICALIZAÇÃO',  leia  as
afirmativas a seguir:
I.  As  categorias  de  uma  língua  como  o  português  brasileiro,
conforme pontua o autor, definem como o léxico será organizado
pelos falantes.
II.  Como  sugere  o  texto,  os  estudos  sobre  a  gramaticalização
levam  em  conta  um  conjunto  de  traços,  principalmente  a
etimologia, para definir a mudança de categoria gramatical.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

27  •  Com  base  no  texto  'LÉXICO  E  LEXICALIZAÇÃO',  leia  as
afirmativas a seguir:
I. O autor elabora uma exegese de base linguística que explicita a
concepção do que é o Léxico e seu processo de aquisição, assim
como a Lexicalização (processo de criação das palavras).
II.  Assim  como  sugere  o  autor,  a  forma  estrutural  da  palavra
(prefixação e sufixação) se comporta a partir da capacidade que
tem a pessoa humana de, por meio das convenções sociais, alterar
o Léxico.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

28  •  Com  base  no  texto  'LÉXICO  E  LEXICALIZAÇÃO',  leia  as
afirmativas a seguir:
I.  Por  meio  das  convenções  sociais,  é  possível  desenvolver  a
habilidade  de  combinar  os  diferentes  padrões  cognitivos  que
definem a aquisição do léxico de uma língua.
II. Pode-se inferir que o léxico de uma língua é constituído, do ponto
vista  da  organização  gramatical,  por  categorias  que  levam em
consideração traços presentes no interior delas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

29  •  Com  base  no  texto  'LÉXICO  E  LEXICALIZAÇÃO',  leia  as
afirmativas a seguir:
I. A etimologia, a neologia, a derivação e o empréstimo lexical são
processos que ocorrem, conforme sugere o autor, tanto na forma
estrutural  (prefixação  e  sufixação)  como  na  base  semântico-
pragmática do vocábulo.
II. Os neologismos, como indica o texto, são a forma mais original
de  promover  a  lexicalização  de  uma língua  como o  português
brasileiro.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.
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30  •  Com  base  no  texto  'LÉXICO  E  LEXICALIZAÇÃO',  leia  as
afirmativas a seguir:
I. Depreende-se do texto que a Lexicalização pode ocorrer por meio
de quatro processos perenes que são a etimologia (lexicalização
ocorrida  na  língua-fonte),  a  neologia  (lexicalização  ocorrida  na
língua-alvo), a derivação (lexicalização ocorrida no interior da língua
mãe, por meio do desdobramento de itens previamente existentes),
ou  por  meio  de  empréstimo  lexical  (lexicalização  ocorrida  por
contacto linguístico).
II.  Já  que  Lexicalização  e  Léxico  devem  ser  entendidos  num
continuum, da cognição pré-verbal para a expressão verbal, pode-
se deduzir que a palavra preexiste a qualquer forma de interação.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.
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