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CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

  
 

➢ AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS. 

 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

✓ O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de 
contaminação e disseminação do COVID-19. 

✓ Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, feita 
de material transparente. 

✓ Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos. 
✓ Verifique se: 

• No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde ao mesmo tipo de prova constante no caderno 
de prova que lhe foi entregue. As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de 
responsabilidade do candidato a conferência do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de 
prova.  

• Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas de 1 à 20. Caso 
contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de 
impressão e/ou total de questões. 

✓ Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 
✓ Para cada questão existe apenas uma resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 
✓ Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão Resposta: 
✓ As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da questão.  
✓ É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 
✓ A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão Resposta. 
✓ A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas. 
✓ Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação 

das provas. 
✓ Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

Boa prova! 

________________________________________________________________________________ 
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Conhecimentos Específicos

Questão 01

Sobre         a         assistência         à         saúde         da         iniciativa         privada
assinale         a         alternativa         INCORRETA.

(A) As         instituições         privadas         poderão         participar         de
forma         complementar         do         sistema         único         de         saúde,
segundo         diretrizes         deste,         mediante         contrato         de
direito         público         ou         convênio,         tendo         preferência         as
entidades         filantrópicas         e         as         sem         fins         lucrativos.

(B) É         permitida         a         destinação         de         recursos         públicos
para         auxílios         ou         subvenções         às         instituições
privadas         com         fins         lucrativos.

(C) A         lei         disporá         sobre         as         condições         e         os         requisitos
que         facilitem         a         remoção         de         órgãos,         tecidos         e
substâncias         humanas         para         fins         de         transplante,
pesquisa         e         tratamento,         bem         como         a         coleta,
processamento         e         transfusão         de         sangue         e         seus
derivados,         sendo         vedado         todo         tipo         de
comercialização.

(D) É         vedada         a         participação         direta         ou         indireta         de
empresas         ou         capitais         estrangeiros         na         assistência         à
saúde         no         País,         salvo         nos         casos         previstos         em         lei.

Questão 02

A         partir         do         conhecimento         sobre         o         Estatuto         da
Igualdade         Racial         indique         a         sequência         correta         sobre         a
veracidade         das         alternativas.         Assinale         V         para
verdadeiro         e         F         para         falso:

(__)O         acesso         universal         e         igualitário         ao         Sistema         Único
de         Saúde         (SUS)         para         promoção,         proteção         e
recuperação         da         saúde         da         população         negra         será         de
responsabilidade         dos         órgãos         e         instituições         públicas
federais,         estaduais,         distritais         e         municipais,         não
havendo         participação         da         administração         direta         e
indireta.
(__)As         comunidades         remanescentes         de         quilombo         não
é         destinada         nenhuma         ação         específica         de         acordo         com
o         Estatuto         da         Igualdade         Racial.
(__)É         diretriz         da         Política         Nacional         de         Saúde         Integral
da         População         Negra         a         produção         de         conhecimento
científico         e         tecnológico         em         saúde         da         população
negra.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima         para
baixo:

(A) F,         V,         V.
(B) F,         V,         F.
(C) V,         V,         V.
(D) F,         F,         V.

Questão 03

Quanto         a         organização         e         gestão         da         Política         Nacional
do         Idoso         é         de         competência         de         qual         órgão         a
supervisão,         o         acompanhamento,         a         fiscalização         e         a
avaliação         da         política         nacional         do         idoso,         no         âmbito         das
respectivas         instâncias         político-administrativas?

(A) Somente         os         conselhos         municipais         do         idoso.
(B) Os         conselhos         nacional,         estaduais,         do         Distrito

Federal         e         municipais         do         idoso.
(C) Somente         o         conselho         nacional         do         idoso.
(D) Somente         os         conselhos         Estaduais,         do         Distrito

Federal         do         idoso.

Questão 04

Uma         das         teorias         mais         conhecidas         sobre         o
desenvolvimento         humano         é         a         Eriksoniana.         Qual         das
alternativas         abaixo         caracteriza         o         estágio         de         crise         de
identidade?

(A) Estágio         no         qual         os         jovens         experimentam         vários
papeis         e         ideologias.

(B) Estágio         onde         ocorre         a         lembrança         da         vida         e         a
analise         da         mesma.

(C) Estágio         no         qual         há         uma         preocupação         com         as
próximas         gerações.

(D) Estágio         no         qual         criamos         o         senso         de         confiança
para         futuramente         adquirirmos         a         sensação         de
segurança         e         bem-estar.

Questão 05

A         Carta         de         direitos         dos         usuários         do         Sistema         Único         de
Saúde         (SUS)         traz         informações         para         que         você
conheça         seus         direitos         na         hora         de         procurar
atendimento         de         saúde.         Ela         reúne         os         seis         princípios
básicos         de         cidadania         que         asseguram         ao         brasileiro         o
ingresso         digno         nos         sistemas         de         saúde,         seja         ele
público         ou         privado,         MENOS:

(A) Todo         cidadão         tem         direito         ao         acesso         ordenado         e
organizado         aos         sistemas         de         saúde.

(B) Todo         cidadão         tem         direito         ao         atendimento
humanizado,         acolhedor         e         livre         de         qualquer
discriminação.
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(C) Todo         cidadão         será         amparado         pelos         sistemas         de
saúde         e         será         deste         toda         a         responsabilidade
quanto         ao         tratamento         do         paciente.

(D) Todo         cidadão         tem         direito         a         tratamento         adequado         e
efetivo         para         seu         problema.

Questão 06

Ao         idoso         que         esteja         no         domínio         de         suas         faculdades
mentais         é         assegurado         o         direito         de         optar         pelo
tratamento         de         saúde         que         lhe         for         reputado         mais
favorável,         porém         não         estando         o         idoso         em         condições
de         proceder         à         opção,         esta         será         feita:

(A) Pelos         familiares,         mesmo         que         o         idoso         tenha
curador.

(B) Pelo         Ministério         Público.
(C) Pelo         curador,         quando         o         idoso         for         interditado.
(D) Pelo         médico         geriátrica         que         o         acompanhar         em

qualquer         circunstância.

Questão 07

Trata-se         de         atribuição         do         psicólogo         do         trabalho:

(A) Realiza         atendimento         psicológico         através         de
trabalho         acessível         e         comprometido         com         a         busca
de         decisões         próprias         na         organização         familiar         dos
que         recorrem         a         Varas         de         Família         para         a         resolução
de         questões.

(B) Colabora         com         a         adequação,         por         parte         dos
educadores,         de         conhecimentos         da         Psicologia         que
lhes         sejam         úteis         na         consecução         crítica         e         reflexiva
de         seus         papéis.

(C) Participa,         assessora,         acompanha         e         elabora
instrumentos         para         o         processo         de         avaliação
pessoal,         objetivando         subsidiar         as         decisões,         tais
como:         promoções,         movimentação         de         pessoal,
planos         de         carreira,         remuneração,         programas         de
treinamento         e         desenvolvimento,         etc.

(D) Atua         como         facilitador         no         processo         de         integração         e
adaptação         do         indivíduo         à         instituição.         Orientação         e
acompanhamento         a         clientela,         familiares,         técnicos         e
demais         agentes         que         participam,         diretamente         ou
indiretamente         dos         atendimentos.

Questão 08

Sobre         a         Psicologia         Cultural         a         mesma         nos         trás         o
conceito         de         Fatores         Macroculturais         (FCM)         que         tem
como         função         superar         limitações         individuais,
articulando         coletivamente         os         seres         humanos         para
garantir         a         reprodução         social         da         existência         individual.
Assim         sendo         três         são         os         FCMs         básicos:

(A) Instituições         políticas         exclusivamente,         conceitos
culturais         e         infraestrutura         abstrata         e         artefatos.

(B) Instituições         sociais         e         políticas,         conceitos         culturais
e         infraestrutura         física         e         artefatos.

(C) Instituições         familiares,         conceitos         culturais         e
infraestrutura         abstrata         e         artefatos.

(D) Instituições         sociais         exclusivamente,         conceitos
culturais         e         infraestrutura         física         e         artefatos.

Questão 09

Na         Psicologia         Social,         Serge         Moscovici         nos         trás         o
conceito         de         Representação         Social.         Assinale         a
alternativa         que         melhor         as         determina:

(A) É         o         período         em         que         as         novas         convicções         e
práticas         são         testadas         por         tentativa         e         erro;         isso
reforça         as         transformações         e         resulta         em         um         novo
ciclo         de         mudança.

(B) São         formas         válidas         de         conhecimento         com         valor
próprios         não         versões         diluídas         de         informações
superiores.         (...)         As         representações         compartilhadas
existem         para         elaborar         e         formar         a         "realidade
comum".

(C) Descreve         que         as         reações         compensatórias         são
internalizadas,         ao         passo         que         as         infrutíferas         são
reprimidas.

(D) É         uma         alucinação         controlada         externamente.

Questão 10

Assinale         a         alternativa         que         se         refere         ao         seguinte
conceito:         "ciência         que         estuda         o         processo
saúde-doença         em         coletividades         humanas,         analisando
a         distribuição         e         os         fatores         determinantes         das
enfermidades,         danos         à         saúde         e         eventos         associados         à
saúde         coletiva,         propondo         medidas         específicas         de
prevenção,         controle         ou         erradicação         de         doenças,         e
fornecendo         indicadores         que         sirvam         de         suporte         ao
planejamento,         administração         e         avaliação         das         ações
de         saúde"         (ROUQUAYROL         e         GOLDBAUM,         2003).

(A) Psicopatologia.
(B) Prosologia.
(C) Epidemiologia.
(D) Endemologia.

Questão 11

Sobre         a         psicologia         do         envelhecimento.         Ocorre         a
redução         na         amplitude         da         rede         de         relações         sociais         e
na         participação         social         na         velhice.         Assim         sendo:
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(A) Há         uma         sensação         de         dever         cumprido         e         por         isto         um
processo         de         letargia         se         apresenta.

(B) Há         uma         redistribuição         de         recursos
socioemocionais         pelos         idosos,         na         medida         em         que
há         mudança         na         percepção         de         tempo         futuro.

(C) Há         uma         redistribuição         de         recursos
socioemocionais         pelos         idosos,         na         medida         em         que
o         mesmo         não         verifica         a         possibilidade         de         mudanças
quanto         a         seu         futuro.

(D) Há         uma         satisfação         da         construção         realizada         de
maneira         plena         do         idoso.

Questão 12

Quanto         a         teoria         de         Psicanálise         e         sobre         a         estrutura         da
personalidade         assinale         a         alternativa         que         melhor
completa         a         lacuna         na         frase:         "Se         a         sua         mente         se
desviar         desta         página         e         você         começar         a         pensar         em
um         amigo         ou         sobre         o         que         fez         ontem         à         noite,         estaria
trazendo         material         do         _________________para
_________":

(A) pré-consciente,         o         consciente
(B) consciente,         o         pré-consciente
(C) inconsciente,         o         consciente
(D) pré-consciente,                  o         inconsciente

Questão 13

A         ação         "Atuando         como         o         centro         de         comunicação
entre         os         diversos         pontos         de         atenção,
responsabilizando-se         pelo         cuidado         dos         usuários         por
meio         de         uma         relação         horizontal,         contínua         e         integrada,
com         o         objetivo         de         produzir         a         gestão         compartilhada         da
atenção         integral."         trata-se         de         qual         função         da         Rede         de
Atenção         a         Saúde         (RAS):

(A) Ordenar         as         redes.
(B) Ser         base.
(C) Coordenar         o         cuidado.
(D) Ser         resolutiva.

Questão 14

A         partir         do         conhecimento         da         Teoria         de         Wallon         indique
a         sequência         correta         sobre         a         veracidade         das
alternativas.         Assinale         V         para         verdadeiro         e         F         para
falso:

(__)Refere-se         à         capacidade,         à         disposição         do         ser
humano         de         ser         afetado         pelo         mundo         externo/interno
por         sensações         ligadas         a         tonalidades         agradáveis         ou
desagradáveis.

(__)Ser         afetado         é         reagir         com         atividades
internas/externas         que         a         situação         desperta.
(__)A         teoria         aponta         três         momentos         marcantes,
sucessivos         na         evolução         da         afetividade:         emoção,
sentimento         e         paixão.
(__)Os         três         resultam         de         fatores         orgânicos         e         sociais,         e
correspondem         a         configurações         diferentes.
(__)         Na         emoção,         há         o         predomínio         da         ativação
psíquica,         no         sentimento,         da         ativação
representacional,         na         paixão,         da         ativação         do
autocontrole.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima         para
baixo:

(A) V,         F,         F,         V,         V.
(B) V,         V,         V,         V,         F.
(C) V,         F,         V,         V,         F.
(D) V,         V,         V,         F,         F.

Língua Portuguesa

TEXTO 01
O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 15 a 17.

A         VIDA         COM         MUITA         SABEDORIA

(1º§)         Quando         fazemos         tudo         para         que         nos         amem         e
não         conseguimos,         resta-nos         um         último         recurso:         não
fazer         mais         nada.         Por         isso,         digo,         quando         não
obtivermos         o         amor,         o         afeto         ou         a         ternura         que
havíamos         solicitado,         melhor         será         desistirmos         e
procurar         mais         adiante         os         sentimentos         que         nos
negaram.
(2º§)         Não         fazer         esforços         inúteis,         pois         o         amor         nasce,
ou         não,         espontaneamente,         mas         nunca         por         força         de
imposição.         Às         vezes,         é         inútil         esforçar-se         demais,
nada         se         consegue,         outras         vezes,         nada         damos         e         o
Amor         se         rende         aos         nossos         pés.
(3º§)         Os         sentimentos         são         sempre         uma         surpresa.
Nunca         foram         uma         caridade         mendigada,         uma
compaixão         ou         um         favor         concedido.
(4º§)         Quase         sempre         amamos         a         quem         nos         ama         mal,         e
desprezamos         quem         melhor         nos         quer.         É         importante
pensar         nisso.         Vale         a         pena         debochar         do         amor         de
alguém?
(5º§)         Assim,         repito,         quando         tivermos         feito         tudo         para
conseguir         um         amor,         e         falhado,         resta-nos         um         só
caminho...         o         de         mais         nada         fazer.         Assim,         pode-se
aliviar         o         coração         ou         piorá-lo         com         a         dor         da         desilusão.
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(Clarice Lispector) - (https://www.pensador.com/clarice_lispector_textos/) -

(Adaptado)

Questão 15

Analise         as         assertivas         seguintes:

I.Em:         "É         importante         pensar         nisso,         pois         o         importante
refere-se         ao         amor".         -         temos         exemplo         de         homônimos
perfeitos.
II.O         verbo         da         oração         subordinativa         temporal:         "quando
não         obtivermos         o         amor",         está         conjugado         no         futuro         do
presente         do         modo         indicativo.
III.A         frase:         "Luciana         disse         a         Magda         que         precisava
cuidar         do         seu         amor".         -         remete         à         ideia         ambígua.
IV.Na         frase:         "José,         seja         persistente,         tente,         invente         e
faça         tudo         por         um         amor         permanente".         -         temos         um         vício
de         linguagem         conhecido         como         barbarismo.
V.Na         frase:         "É         válido         retificar         as         emoções         para
ratificar         o         amor         por         alguém".         -         temos         exemplo         de
parônimos.

Estão         CORRETAS,         apenas:

(A) As         assertivas         I,         III         e         IV.
(B) As         assertivas         II,         IV         e         V.
(C) As         assertivas         I,         III         e         V.
(D) As         assertivas         II,         III,         IV         e         V.

Questão 16

Analise         as         assertivas         com         (V)         verdadeiro         ou         (F)         falso.

I.No         (1º§),         temos         exemplos         de         sujeitos         elípticos
identificados         pela         desinência         verbal.
II.A         preposição         "para"         do         primeiro         período         do         (1º§)         é
dissílaba         oxítona         e         enuncia         direção.
III.Os         pronomes:         "tudo"         e         "nada"         são         indefinidos
invariáveis         e         se         opõem         pelo         sentido.
IV.O         título         do         texto         exemplifica         período         simples
oração         absoluta.
V.No         (1º§),         há         exemplos         de         próclise         e         exemplo         de
ênclise.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima         para
baixo:

(A) F,         V,         F,         V,         F.
(B) V,         V,         V,         V,         V.
(C) V,         F,         V,         F,         V.
(D) V,         F,         F,         V,         V.

Questão 17

Analise         as         assertivas         seguintes:

I.No         trecho:         "Às         vezes,         é         inútil         esforçar-se         demais,
nada         se         consegue,"         -         temos:         vírgula         separando
expressão         adverbial,         crase         que         faz         parte         da
expressão,         expressão         com         equivalência         semântica         a
"nada         é         conseguido".
II.No         trecho:         "o         Amor         se         rende         aos         nossos         pés"         -
temos         exemplo         de:         personificação         do         Amor,         verbo
pronominal,         objeto         direto         representado         por         pronome
pessoal         oblíquo,         objeto         indireto         construído         com
combinação         prepositiva         pronome         possessivo         e
substantivo.
III.O         verbo:         "repito"         no         (5º§):         reitera         a         defesa         do         ponto
de         vista         da         voz         do         texto.
IV.Os         verbos         do         período:         "Assim,         pode-se         aliviar         o
coração         ou         piorá-lo         com         a         dor         da         desilusão".         -
exemplificam,         respectivamente:         o         presente         do         modo
indicativo,         forma         nominal         do         infinitivo,         forma         nominal
do         infinitivo         seguido         de         consoante         de         ligação         e
pronome         oblíquo.
V.Todas         as         palavras         da         série:         "último,         havíamos,
inúteis,         caridade"         se         identificam         por         pertencerem         à
mesma         regra         de         tonicidade.
VI.Os         termos         numerados         no         trecho:         "os         sentimentos
que¹         nos²         negaram³",         exemplificam:         conjunção
subordinativa,         contração         prepositiva,         verbo         no
pretérito         imperfeito         do         indicativo.

Estão         CORRETAS,         apenas:

(A) I,         II,         IV         e         VI.
(B) I,         II,         III         e         IV.
(C) II,         III,         V         e         VI.
(D) II,         III,         IV         e         VI.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

Segundo         a         Lei         Orgânica         do         município         de
Descanso/SC,         para         exercer         mandato         eletivo         o
servidor         deve:
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(A) Pedir         exoneração         de         seu         cargo,         emprego         ou
função.

(B) Afastar-se         de         seu         cargo,         emprego         ou         função.
(C) Organizar-se         para         cumprir         as         duas         funções         sem

conflito         de         horário.
(D) Afastar-se         e         indicar         alguém         para         exercer         seu

cargo,         emprego         ou         função,         enquanto         estiver
afastado.

Questão 19

Sendo         considerado         um         dos         estados         de         maior
variedade         econômica         do         país,         Santa         Catarina         tem
como         um         dos         fatores         específicos         desta         realidade:

(A) A         escolha         feita         pelos         habitantes         de         cada         região,
por         meio         de         plebiscito,         sobre         qual         atividade
desejavam         exercer.

(B) Os         incentivos         fiscais         de         cada         região         do         estado.
(C) Uma         divisão         territorial         realizada         com         este         fim,

desde         os         tempos         de         sua         colonização.
(D) A         diversidade         de         climas,         paisagens         e         relevos.

Questão 20

A         proposta         de         uma         reforma         política         em         tramitação         na
Câmara         Federal         ganhou         a         mídia         dividindo         opiniões
entre         legisladores         e         populares,         sendo         o         principal
ponto         de         debate         a         possível         implantação         de         um
sistema         apelidado         de         "distritão".                  No         que         consiste         o
"distritão"?

(A) É         o         fim         do         voto         direto         para         o         Poder         Legislativo
Federal,         sendo         seus         membros         escolhidos         por
associações         e         conselhos         de         classes.

(B) É         a         divisão         igualitária         de         cadeiras         federais         entre         os
distritos.

(C) É         um         sistema         de         votação         onde         os         futuros
deputados         são         escolhidos         pela         própria         Câmara
Federal.

(D) É         um         sistema         eleitoral         que         deixa         de         distribuir         as
cadeiras         federais         proporcionalmente         entre         as
legendas,         elegendo         apenas         os         candidatos         com
maior         número         de         votos.
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