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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
O         trabalho         do         psicólogo         nos         serviços         de         Atenção
Primária         à         Saúde         também         deve         estar         voltado         para
atividades         de         promoção         da         saúde,         visando         à
melhoria         da:

(A) Avaliação         do         estado         mental         dos         usuários.

(B) Qualidade         de         vida         da         população.

(C) Saúde         mental         da         população.

(D) Interação         nos         espaços         comunitários.

Questão 02
Complete         a         lacuna         abaixo         e         assinale         a         alternativa
que         dá         sentido         CORRETO         ao         parágrafo:

O         _______________         define         a         psicologia         como
ciência         da         consciência         ou         da         mente.

(A) estruturalismo

(B) associacionismo

(C) funcionalismo

(D) empirismo

Questão 03
De         acordo         com         o         Código         de         Ética         Profissional         do
Psicólogo,         assinale         a         alternativa         CORRETA:

(A) Para         realizar         atendimento         não         eventual         de
criança,         adolescente         ou         interdito,         o         psicólogo
deverá         obter         autorização         de         ao         menos         um         de
seus         responsáveis.         No         caso         de         não         se
apresentar         um         responsável         legal,         o         atendimento
deverá         ser         efetuado         e         comunicado         às
autoridades         competentes         e         o         psicólogo
responsabilizar-se-á         pelos         encaminhamentos
que         se         fizerem         necessários         para         garantir         a
proteção         integral         do         atendido.

(B) O         psicólogo,         quando         participar         de         greves         ou
paralisações,         garantirá         que         as         atividades         de
emergência         não         sejam         interrompidas         e
comunicará         sua         participação         no         movimento         de
greve         ao         CRP         ao         qual         é         vinculado.

(C) É         um         dos         deveres         fundamentais         do         psicólogo
zelar         para         que         a         comercialização,         aquisição,
doação,         empréstimo,         guarda         e         forma         de
divulgação         do         material         privativo         do         psicólogo
sejam         feitas         conforme         os         princípios         regimentais
da         instituição         a         que         se         presta         serviço.

(D) O         psicólogo         considerará         as         relações         de         poder
nos         contextos         em         que         atua         e         os         impactos

dessas         relações         sobre         as         suas         atividades
profissionais,         posicionando-se         de         forma         crítica         e
em         consonância         com         os         princípios         da
organização         na         qual         está         inserido.

Questão 04
Sobre         os         Transtornos         Psicóticos         é         CORRETO
afirmar         que:

(A) A         Psicose         Psicogênica         caracteriza-se         por         um
delírio         geralmente         organizado         e         sistematizado,
às         vezes         com         temática         complexa,         que
permanece         como         que         "encistado",
"cristalizado",         em         um         domínio         da         personalidade
do         doente.

(B) As         parafrenias         são         formas         de         psicose
esquizofreniforme,         de         aparecimento         tardio,         em
que         surgem         delírios,         em         geral         acompanhados
de         alucinações,         mas         nas         quais,
semelhantemente         à         paranoia,         há         relativa
preservação         da         personalidade         do         doente.

(C) Uma         das         principais         funções         psíquicas         afetadas
nos         Transtornos         Neuróticos         é         a         personalidade.

(D) Nas         Paranoias         predominam         sintomas         floridos,
como         ideias         paranoídes,         alucinações         visuais,
e/ou         auditivas,         intensa         perplexidade,         confusão
mental,         ansiedade         acentuada         e         medos         difusos.

Questão 05
De         acordo         com         a         Psicologia         do         Desenvolvimento,
analise         as         afirmativas:

I.A         abordagem         piagetiana         observa         estágios         na
qualidade         do         funcionamento         cognitivo,         investiga
como         a         mente         estrutura         suas         atividades         e
adapta-se         ao         ambiente.

II.De         acordo         com         o         enfoque         interacionista         do
desenvolvimento         humano,         o         desenvolvimento
infantil         é         visto         a         partir         de         três         aspectos:
instrumental,         cultural         e         histórico.

III.O         desenvolvimento         humano         deve         ser         entendido
como         uma         globalidade,         mas,         para         efeito         de         estudo,
tem         sido         abordado         a         partir         de         4         aspectos         básicos:
aspecto         físico         motor,         aspecto         intelectual,         aspecto
afetivo         emocional         e         aspecto         social.

IV.O         desenvolvimento         humano         tem         sido         abordado         a
partir         de         cinco         aspectos         básicos:         físico         motor,
intelectual,         genético,         emocional         e         social.

V.A         Psicologia         do         Desenvolvimento         estuda         o
desenvolvimento         do         ser         humano         em         todos         os         seus
aspectos:         físico         motor,         intelectual,         afetivo         emocional
e         social,         desde         o         nascimento         até         a         velhice,         isto         é,
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vai         desde         o         início         o         desenvolvimento,         passa         pela         a
idade         em         que         todos         estes         aspectos         atingem         o         seu
mais         completo         grau         de         maturidade         e         estabilidade         e
termina         na         fase         de         perda         cognitiva         e         orgânica.

Está(ão)         CORRETA(S)         a(s)         afirmativa(s):

(A) II,         IV         e         V,         apenas.

(B) I,         III         e         IV,         apenas.

(C) I,         II         e         III,         apenas.

(D) I,         II         e         V,         apenas.

Questão 06
A         Psicologia         do         Desenvolvimento         estuda         o
desenvolvimento         do         ser         humano         em         seus         aspectos
físicomotor,         intelectual,         afetivo-emocional         e         social.
Mas,         existem         vários         fatores         indissociados         e         em
permanente         interação         que         afetam         todos         os
aspectos         do         desenvolvimento.         São         alguns         deles:

(A) Maturação         Fisiológica         e         Afetividade.

(B) Crescimento         orgânico         e         Afetividade.

(C) Emoção         e         Intelecto.

(D) Hereditariedade         e         Meio.

Questão 07
Sobre         a         Psicologia         da         Aprendizagem,         assinale         a
alternativa         CORRETA:

(A) Para         as         teorias         da         aprendizagem,         a         motivação
está         relacionada         tanto         a         facilidade         quanto         a
dificuldade         para         aprender.         O         estudo         da
motivação         considera         quatro         tipos         de         variáveis:         o
ambiente,         as         forças         internas         do         indivíduo,         o
aspecto         afetivo         emocional,         e         o         objeto.

(B) Encontramos         um         número         bastante         grande         de
teorias         da         aprendizagem.         Uma         das         categorias
reúnem         as         teorias         cognitivistas.         Nesse         grupo
estão         as         teorias         que         definem         a         aprendizagem
pelas         suas         consequências         comportamentais         e
enfatizam         as         condições         ambientais         como         forças
propulsoras         da         aprendizagem.

(C) De         maneira         geral,         poderíamos         apontar         duas
controvérsias         entre         as         concepções         das         teorias
da         aprendizagem:         o         como         é         aprendido         e         o         que
mantém         o         comportamento         que         foi         aprendido.

(D) O         processo         de         organização         das         informações         e
de         integração         do         material         à         estrutura         cognitiva         é
o         que         os         cognitivistas         denominam
aprendizagem.         A         abordagem         cognitivista
diferencia         a         aprendizagem         mecânica         da
aprendizagem         significativa.

Questão 08
De         acordo         com         a         Terapia         Cognitivo
Comportamental         é         CORRETO         afirmar                  que:

(A) Durante         o         processo         terapêutico,         o         ponto
fundamental         do         trabalho         é         ensinar         ao         paciente
várias         técnicas         para         que         ele         possa         identificar
seus         comportamentos         funcionais         e
disfuncionais.

(B) De         acordo         com         a         Terapia         Cognitiva
Comportamental         modelo,         existem         erros         (de
lógica)         no         processamento         da         informação         sob         a
forma         de         pensamentos         disfuncionais         e
distorções         cognitivas         típicas.

(C) Para         a         Terapia         Cognitiva         Comportamental
(TCC),         Cognição         é         o         conteúdo         do         pensamento
e         os         processos         envolvidos         no         ato         de         pensar,
representa         a         síntese         de         estímulos         internos         e
externos         e         evidencia         o         modo         como         a         pessoa
avalia         uma         situação.         Reflete         a         visão         da         pessoa
sobre         si         mesma,         seu         mundo,         seu         passado         e
seu         futuro,         as         alterações         no         seu         conteúdo
afetam         seu         estado         afetivo         e         seu         padrão
comportamental.

(D) A         Terapia         Cognitiva         Comportamental         (TCC)         tem
como         premissa         básica         é         a         de         que         a         maneira
como         as         pessoas         interpretam         suas         experiências
determina         como         elas         se         sentem         e         se
comportam.         De         acordo         com         o         modelo,         existem
erros         (de         lógica)         no         processamento         da
informação         sob         a         forma         de         pensamentos
disfuncionais         e         distorções         cognitivas         típicas.

Questão 09
Sobre         as         diversas         abordagens         da         Psicologia,
marque         verdadeiro         (V)         ou         falso         (F):

(__)Behaviorismo         é         uma         filosofia         da         Ciência         do
Comportamento         por         meio         da         análise         experimental
do         comportamento.

(__)Para         a         Psicanálise         Freudiana,         o         funcionamento
psíquico         é         concebido         a         partir         de         três         pontos         de
vista:         o         econômico         (existe         uma         quantidade         de
energia         que         "alimenta"         os         processos         psíquicos),         o
tópico         (o         aparelho         psíquico         é         constituído         de         um
número         de         sistemas         que         são         diferenciados         quanto
a         sua         natureza         e         modo         de         funcionamento,         o         que
permite         considerá-lo         como         "lugar"         psíquico)         e         o
dinâmico         (no         interior         do         psiquismo         existem         forças
que         entram         em         conflito         e         estão,         permanentemente,
ativas.

(__)Para         a         Terapia         Familiar         as         fases         do         ciclo         vital
da         família         dividem-se         em:         individuação,         casamento,
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nascimento         do(s)                  filho         (s)         e         o         chamado         "ninho
vazio"         ou         família         da         maturidade.

(__)A         Terapia         Cognitiva         Comportamental         (TCC)         é
um         método         psicoterapêutico         fundamentado         no
modelo         cognitivo,         segundo         o         qual         a         emoção         e         o
comportamento         são         influenciados         pela         forma         como
o         indivíduo         interpreta         os         acontecimentos.

(__)Na         Gestalt,         o         fenômeno         da         percepção         é
norteado         pela         busca         de         fechamento,         simetria         e
regularidade         dos         pontos         que         compõem         uma         figura
(objeto).

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

(A) V,         V,         F,         F,         V.

(B) F,         V,         F,         F,         V.

(C) V,         F,         V,         F,         V.

(D) F,         F,         V,         V,         F.

Questão 10
Analise         as         afirmativas:

I.A         terapia         familiar         é         indicada         mesmo         quando         a
família         nega         que         estejam         ocorrendo         problemas
familiares.

II.O         reforço         positivo         é         usado         para         controlar         ou
modificar         o         comportamento         individual,         mas         nunca         o
comportamento         coletivo.

III.O         objetivo         terapêutico         do         psicodrama         é         tentar
recuperar         cenicamente         o         momento         em         que         um
papel,         cristalizado         e         adoecido,         ainda         não         era
conservado,         o         instante         em         que         ainda         estava         situado
no         contexto         que         o         engendrou         (o         momento         da         sua
criação).         Mas,         se         o         psicodrama         caminha         em         direção
à         origem,         buscando         cenas,         é         para         recuperar         o
momento         da         criação,         não         para         buscar         "causas".         A
cena         psicodramática         deve         oferecer         novas
possibilidades         do         protagonista         se         posicionar,         mais
criativamente         -         no         aqui         e         agora         da         dramatização.

IV.Para         Gestalt         o         comportamento         é         determinado
pela         percepção         do         estímulo         e,         portanto,         estará
submetido         à         lei         da         boa         forma.         O         conjunto         de
estímulos         determinantes         do         comportamento         é
denominado         meio         ou         meio         ambiental.         São
conhecidos         dois         tipos         de         meio:         o         geográfico         e         o
comporta         mental.

V.Na         psicoterapia         psicodinâmica         breve,         a
qualificação         breve         refere-se         a         duração         do
tratamento         e         não         a         formulações         técnicas.

Está(ão)         CORRETO(S)         a(s)         afirmativa(s):

(A) III         e         IV,         apenas.

(B) I,         III         e         IV,         apenas

(C) l         e         II,         apenas.

(D) III         e         V,         apenas.

Questão 11
Sobre         Avaliação         Psicológica,         é         CORRETO         afirmar
que:

(A) A         avaliação         psicológica         é         uma         prática         clínica
bem         delimitada,         com         objetivo,         tempo         e         papéis
definidos,         como         o         processo         analítico.         É
realizado         sempre         com         o         objetivo         conhecer         a
personalidade         do         paciente         (ou         do         grupo
familiar),         incluindo         elementos         constitutivos,
históricos,         patológicos         e         adaptativos.         Abrange
aspectos         presentes         (diagnóstico         atual)         e         futuros
(prognóstico),         sendo         indicado         para
esclarecimento          do          diagnóstico,
encaminhamento         e/ou         tratamento.         Utiliza,         como
principais         instrumentos,         a         entrevista         clínica,         a
aplicação         de         testes         e         técnicas         projetivas,         a
entrevista         devolutiva         e         a         elaboração         do         laudo
(quando         solicitado).         Diferente         de         outros
procedimentos         terapêuticos,         não         tem         um
cuidado         especial         com         o         enquadre.

(B) São         algumas         das         etapas         da         Avaliação
Psicológica:         e         laboração         do         informe         escrito         e
encerramento.

(C) Os         testes         psicológicos         são         instrumentos         de
avaliação         ou         mensuração         de         características
psicológicas,         mas         ao         utilizarmos         na         avaliação
do         paciente         com         diagnóstico         psiquiátrico         o
resultado         da         avaliação         fica         prejudicado         pelo
estreitamento         de         consciência         típico         dos
transtornos         psicopatológicos.

(D) A         entrevista         devolutiva         é         de         importância
fundamental         no         processo         psicodiagnóstico,
principalmente         porque         significa         o         início         do
tratamento         psicológico         que         é         indicado         ao
paciente,         a         partir         dos         resultados         desse
processo.

Questão 12
Sobre         a         atuação         do         psicólogo         escolar         é         CORRETO
afirmar         que:

(A) O         psicólogo         escolar         é         um         elo         entre         a         clínica         e         o
sistema         escolar.

(B) O         psicólogo         escolar         é         um         cientista,         um
engenheiro         educacional         ou         projetista         de         planos

PSICÓLOGO 4



educacionais         que         usa         das         mais         modernas
metodologias         e         técnicas.         À         medida         que         busca
utilizar         o         sistema         educacional         tão         efetivamente
quanto         possível         para         cada         criança         ou         grupos         de
crianças,         tem         muito         em         comum         com         o
administrador         educacional         e         com         o         professor.
Assim         como         os         outros         educadores,         ele         daria
mais         ênfase         ao         crescimento         e         desenvolvimento
da         criança         do         que         à         'patologia'.         Mas
diferencia-se         do         administrador         e         do         professor
conforme         visa         à         aplicação         mais         consistente         do
método         científico         na         resolução         e         problemas
educacionais         e         psicológicos.

(C) A         atual         Psicologia         Escolar         se         apresenta         sob         um
paradigma         unificado.         Sua         forma         emergente         é
multifacetada,         porém         portadora         de         expressões
comuns         que         a         identificam.         Ela         é         reconhecida
mais         pelo         discurso         dos         profissionais.

(D) A         Psicologia         da         Escolar         se         ocupa         tanto         das
dificuldades         que         se         interpõem         aos         processos         de
aprendizagem         quanto         das         possibilidades         de
intervenção         dos         educadores         neste         processo.

Questão 13
Sobre         a         psicopatologia         analise         as         afirmativas:

I.Uma         das         principais         funções         psíquicas         afetadas
nos         Transtornos         Neuróticos         é         a         orientação.

II.A         entrevista,         juntamente         com         a         avaliação
neurológica         cuidadosa         do         paciente,         são,         de         fato,         os
principais         instrumentos         de         conhecimento         da
psicopatologia.

III.A         desrealização         é         o         sentimento         de         perda         ou         de
transformação         do         Eu.

IV.As         síndromes         são,         conjuntos         de         sinais         e
sintomas         que         se         agrupam         de         forma         recorrente         e
são         observadas         na         prática         clínica         diária.         São
agrupamentos         estáveis         de         sintomas,         conjuntos
sígnicos,         que         podem         ser         produzidos         por         várias
causas.

V.Nas         psicoses         reativas         predominam         sintomas
floridos,         como         ideias         delirantes         ou         deliroides         (em
geral         paranoides),         alucinações         visuais         e/ou
auditivas,         intensa         perplexidade,         confusão         mental,
ansiedade         acentuada         e         medos         difusos.

Está(ão)         CORRETA(S)         a(s)         afirmativa(s):

(A) II         e         III,         apenas.

(B) IV         e         V,         apenas.

(C) II         e         IV,         apenas.

(D) I         e         V,         apenas.

Questão 14
Analise         as         afirmativas:

I.O         estágio         superior         da         cognição         adulta         é         chamado,
às         vezes,         de         pensamento         pós-formal,         e         geralmente
começa         no         início         da         vida         adulta,         com         frequência
pela         exposição         à         educação         superior.         O         pensamento
pós-formal         é         flexível,         aberto,         adaptativo         e
coletivista.         Ele         recorre         à         lógica         e         à         racionalização
para         ajudar         as         pessoas         a         lidarem         com         um         mundo
aparentemente         caótico.

II.Os         adultos         começam         a         perder         a         sensibilidade         ao
tato         após         os         45         anos,         e,         em         níveis         leves,         à         dor         após
os         50.         Entretanto,         a         função         protetora         da         dor
permanece,         e,         consequentemente,         adultos         mais
velhos         ainda         são         sensíveis         a         níveis         mais         altos         de
dor         e         também         tendem         a         relatar         alívio         inadequado
da         dor.

III.Adultos         de         meia-idade         são         mais         propensos         do
que         adultos         mais         velhos         ou         mais         jovens         a         padecer
de         angústia         psicológica         séria:         tristeza         extrema,
nervosismo,         inquietação,         desesperança         e
sentimentos         de         inutilidade         na         maior         parte         do         tempo.

IV.Adultos         mais         velhos         diminuem         um         pouco         de
tamanho         em         razão         do         atrofiamento         dos         discos         entre
as         vértebras         da         espinha,         essa         alteração         é         mais
comum         em         mulheres         do         que         em         homens.

V.A         capacidade         de         reserva         (ou         reserva         orgânica)         é
uma         capacidade         extra         que         ajuda         os         organismos         a
funcionar         até         seus         limites         em         tempos         de         estresse.
Com         a         idade,         os         níveis         de         reserva         tendem         a         cair         e
muitas         pessoas         idosas         não         podem         responder         às
demandas         físicas         extras         tão         bem         como         antes.

Está(ão)         CORRETA(S)         a(s)         afirmativa(s):

(A) I,         II         e         IV,         apenas.

(B) I,         III         e         IV,         apenas.

(C) II,         III         e         V,         apenas.

(D) III,         IV         e         V,         apenas.

Língua Portuguesa

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

O         Laço         e         o         Abraço

Meu         Deus!         Como         é         engraçado.
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Eu         nunca         tinha         reparado         como         é         curioso         um         laço.

Uma         fita         dando         voltas.         Enrosca-se,         mas         não
embola.

Vira,         revira,         circula         e         pronto,         está         dado         o         laço.

É         assim         que         é         o         abraço         (...)

Ah,         então         é         assim         o         amor,         a         amizade,         tudo         que         é
sentimento.

Como         um         pedaço         de         fita.

Enrosca,         segura         um         pouquinho,         mas         não         pode         se
desfazer         a         qualquer         hora,         deixando         livre         as         duas
bandas         do         laço.

Por         isso         é         que         se         diz:         laço         afetivo,         laço         de         amizade.

E         quando         alguém         briga         então         se         diz:         romperam-se
os         laços.

Então         o         amor,         a         amizade         são         isso.

Não         prendem,         não         escravizam,         não         apertam,         não
sufocam.

Porque         quando         vira         nó,         já         deixou         de         ser         um         laço.

Fonte:         Maria         Beatriz         Marinho         dos         Anjos.

Acesso         em:         https://bityli.com/CokmKk

Questão 15
Sobre         o         período         "Eu         nunca         tinha         reparado         COMO         É
CURIOSO         UM         LAÇO.",         a         oração         destacada         é
classificada         sintaticamente         como:

(A) Oração         Subordinada         Adjetiva         Restritiva.

(B) Oração         Subordinada         Objetiva         Direta.

(C) Oração         Subordinada         Adjetiva         Explicativa.

(D) Oração         Subordinada         Objetiva         Indireta.

Questão 16
Qual         a         classificação         do         sujeito         da         oração         em
destaque         no         trecho:         "E         quando         alguém         briga         então
se         diz:         ROMPERAM-SE         OS         LAÇOS"?

(A) Sujeito         Oculto.

(B) Sujeito         Simples.

(C) Sujeito         Indeterminado.

(D) Sujeito         Inexistente.

Questão 17
No         trecho         "Não         prendem,         não         escravizam,         não
apertam,         não         sufocam.",         as         vírgulas         foram
empregadas         para:

(A) Separar         termos         repetidos.

(B) Separar         orações         coordenadas.

(C) Separar         o         adjunto         adverbial         deslocado.

(D) Isolar         o         vocativo         .

Conhecimentos Gerais

Questão 18
Apesar         do         compromisso         de         obrigatoriedade         com         o
ensino         fundamental         atribuído         a         todo         município
brasileiro,         a         Lei         Orgânica         de         Itapiranga/SC         assume
o         compromisso         de         estimular:

I.O         desenvolvimento         da         ciência,         da         pesquisa         e         da
tecnologia.

II.A         formação         técnica         profissionalizante.

III.O         estudo         ao         ensino         superior.

IV.O         desenvolvimento         econômico         do         estudante.

Analisando         os         itens         acima         em         comparação         com         a
Lei         citada,         podemos         afirmar         que:

(A) Apenas         os         itens         I         e         III         estão         inclusos         em         seu
texto.

(B) Apenas         os         itens         III         e         IV         estão         inclusos         em         seu
texto.

(C) Apenas         os         itens         II         e         III         estão         inclusos         em         seu
texto.

(D) Apenas         os         itens         I         e         IV         estão         inclusos         em         seu
texto.

Questão 19
"O         principal         espaço         político         para         debater
compromissos         e         soluções         para         frear         as         mudanças
do         clima         é         a         Conferência         das         Nações         Unidas         sobre
Mudanças         Climáticas,         também         conhecida         como
COP,         que         é         realizada         anualmente.         Em         2020,         ela         foi
adiada         por         causa         da         pandemia         de         coronavírus.
Neste         ano,         durante         as         primeiras         semanas         de
novembro,         a         COP-26         será         sediada         (até         segunda
ordem!)         em         Glasgow,         na         Escócia,         de         1º         a         12         de
novembro."

https://guiadoestudante.abril.com.br/atualidades/cop-26-qual-e-a-importancia

-da-conferencia-do-clima|

O         texto         citado         ainda         afirma         que:

"As         gerações         mais         jovens         estão         mostrando         ao
mundo         que         não         deixarão         de         lutar         pelo         bem-estar         da
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natureza,         e         que         há         pressa         para         mudar         a         atitude         em
relação         ao         aquecimento         global."

Entre         os         principais         nomes         de         representantes         de
uma         juventude         que         felizmente         toma         consciência         do
grande         problema         ambiental         que         o         mundo         enfrenta         e
luta         para         que         este         cenário         seja         mudado         temos         o         da
ativista:

(A) Malala         Yousafzai.

(B) Tessa         Thompson.

(C) Greta         Thunberg.

(D) Rosa         Parks.

Questão 20
No         início         de         sua         colonização,         o         território         onde         hoje
se         encontra         o         município         de         Itapiranga/SC         era
denominado         de:

(A) Porto         de         Itapiranga.

(B) Vila         de         Itapiranga.

(C) Porto         Novo.

(D) Vila         Nova.
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