
 
 

 
 

  Estado de Santa Catarina 

Prefeitura Municipal de Bandeirante - SC 

Edital de Concurso Público nº 01/2022  

__________________________________________________________________________ 

 

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 35 questões, numeradas de 1 à 35. 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 03h00min, 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
"Entende-se         como         uma         das         seguranças         primordiais
da         política         de         assistência         social.         Ela         opera         com         a
provisão         de         necessidades         humanas         que         começa
com         os         direitos         à         alimentação,         ao         vestuário         e         ao
abrigo,         próprios         à         vida         humana         em         sociedade.         A
conquista         da         autonomia         na         provisão         dessas
necessidades         básicas         é         a         orientação         desta
segurança         da         assistência         social.         É         possível,
todavia,         que         alguns         indivíduos         não         conquistem         por
toda         a         sua         vida,         ou         por         um         período         dela,         a
autonomia         destas         provisões         básicas,         por         exemplo,
pela         idade         -         uma         criança         ou         um         idoso         -,         por         alguma
deficiência         ou         por         uma         restrição         momentânea         ou
contínua         da         saúde         física         ou         mental."         Tendo         como
base         a         Política         Nacional         de         Assistência         Social,         a
segurança         descrita         é         conhecida         como:

(A) Segurança         de         proteção         social.

(B) Segurança         social.

(C) Segurança         de         rendimentos.

(D) Segurança         de         acolhida.

Questão 02
O         ________         materializa         o         conteúdo         da         ________,
cumprindo         no         tempo         histórico         dessa         política         as
exigências         para         a         realização         dos         objetivos         e
resultados         esperados         que         devem         consagrar
________         de         cidadania         e         ________         social.

Marque         a         alternativa         que         completa         corretamente
as         lacunas         acima:

(A) ECA         -         Tipificação         Nacional         dos         Serviços
Sociassistenciais         -         direitos         -         proteção

(B) Estatuto         do         Idoso         -         família         -         poder         -         proteção

(C) SUAS         -         LOAS         -         direitos         -         inclusão

(D) Estatuto         da         Juventude         -         infância         -         virtude         -
inclusão

Questão 03
Define         e         organiza         os         elementos         essenciais         e
imprescindíveis         à         execução         da         política         de
assistência         social         possibilitando         a         normatização         dos
padrões         nos         serviços,         qualidade         no         atendimento,
indicadores         de         avaliação         e         resultado,         nomenclatura
dos         serviços         e         da         rede         socioassistencial.

É         CORRETO         afirmar         que         o         modelo         de         gestão
descrito         é:

(A) Lei         Orgânica         de         Assistência         Social.

(B) Sistema         Único         de         Assistência         Social.

(C) Sistema         Único         de         Saúde.

(D) Política         Nacional         de         Assistência         Social.

Questão 04
Em         consonância         com         a         Política         Nacional         de
Assistência         Social,         a         organização         da         assistência
social         tem         as         seguintes         diretrizes,         EXCETO:

(A) Supremacia         do         atendimento         às         necessidades
sociais         sobre         as         exigências         de         rentabilidade
econômica.

(B) Descentralização          político-administrativa,
cabendo         a         coordenação         e         as         normas         gerais         à
esfera         federal         e         a         coordenação         e         execução         dos
respectivos         programas         às         esferas         estadual         e
municipal,         bem         como         a         entidades         beneficentes
e         de         assistência         social,         garantindo         o         comando
único         das         ações         em         cada         esfera         de         governo,
respeitando-se         as         diferenças         e         as
características         socioterritoriais         locais.

(C) Primazia         da         responsabilidade         do         Estado         na
condução         da         Política         de         Assistência         Social         em
cada         esfera         de         governo.

(D) Centralidade         na         família         para         concepção         e
implementação         dos         benefícios,         serviços,
programas         e         projetos.

Questão 05
Desde         suas         origens,         foi         um         movimento         utilizado
para         atender         aos         sintomas         ou         às         disfunções
provocadas         por         uma         estrutura         social         em         mudança.
A         recreação,         sobretudo         a         tendência         à         ocupar         o
tempo         livre         da         classe         operária         que         surgia         com         a
sociedade         industrial,         bem         como         com         os
movimentos         de         juventude         com         o         objetivo         de
prevenir         a         delinquência         juvenil         são         indicadores         de
que         (...)         surgiu         com         a         função         de         contribuir         para         a
manutenção         da         continuidade         estrutural,         cujo
equilíbrio         estava         ameaçado         pelos         problemas         sociais
ou         disfunções         surgidas.         Esta         função         era         atingida
mediante         os         serviços         preventivos,         recreativos         e         de
educação         cívica,         e         implicitamente         contribuíram         para
estabelecer         a         relação         entre         a         parte,         a         população
carente,         e         o         todo.

É         CORRETO         afirmar         que         a         descrição         se         refere         à:

(A) Trabalho         com         grupo.

(B) Visita         institucional.

(C) Dinâmica         de         grupo.

(D) Acompanhamento         social.

ASSISTENTE SOCIAL - 1 2



Questão 06
A         organização         da         Previdência         Social         obedecerá         a
princípios         e         diretrizes,         sendo         um         deles:

(A) Universalidade         da         cobertura         e         do         atendimento.

(B) Acesso         universal         e         igualitário.

(C) Descentralização         político-administrativa.

(D) Atendimento         integral,         com         prioridade         para         as
atividades         preventivas.

Questão 07
É         o         primeiro         contato         que         o         entrevistador,         neste
caso,         o         Assistente         Social         terá         com         o         sujeito         que
precisa         ser         escutado.         Dá-se         por         meio         de         uma
escuta         qualificada         e         empática,         assim         também         de
modo         acolhedor         buscando         entender         o         contexto
apresentado         para         além         do         que         momentaneamente
nos         é         colocado,         avaliando         estratégias         para         melhor
intervenção         neste         momento         primário,         realizando
hipóteses         preliminares         para         ser         dado         início         ao
acompanhamento         social.         Nesse         momento         é
fundamental         o         profissional         se         despir         de         toda         a
forma         de         pré         julgamentos,         senso         comum         e
preconceitos.         Qual         o         nome         dado         ao         instrumento
utilizado         pelo         Assistente         Social         no         seu         exercício
profissional?

(A) Atendimentos         em         grupos.

(B) Entrevista         social         individual.

(C) Relatório         social.

(D) Visita         domiciliar.

Questão 08
No         âmbito         Das         Relações         com         as         Instituições
Empregadoras         e         Outras         do         Código         de         Ética
Profissional,         constituem         direitos         do/a         Assistente
Social,         EXCETO:

(A) Integrar         comissões         interdisciplinares         de         ética
nos         locais         de         trabalho         do/a         profissional,         tanto
no         que         se         refere         à         avaliação         da         conduta
profissional,         como         em         relação         às         decisões
quanto         às         políticas         institucionais.

(B) Programar,         administrar,         executar         e         repassar         os
serviços          sociais          assegurados
institucionalmente.

(C) Ter         acesso         a         informações         institucionais         que         se
relacionem         aos         programas         e         políticas         sociais         e
sejam         necessárias         ao         pleno         exercício         das
atribuições         profissionais.

(D) Dispor         de         condições         de         trabalho         condignas,
seja         em         entidade         pública         ou         privada,         de         forma         a
garantir         a         qualidade         do         exercício         profissional.

Questão 09
Neste         tipo         de         entrevista         são         elaboradas         perguntas
abertas         e         fechadas.         É         a         mais         utilizada         por         favorecer
uma         maior         interação         entre         entrevistador         e
entrevistado,         pelo         fato         de         não         se         restringir         apenas
ao         tema         questionado.         Possui         questões         norteadoras
e         objetivos         preestabelecidos,         abrindo         caminho         para
que         outros         aspectos         não         previstos         pelo
entrevistador         possam         ser         trabalhados.

A         forma         de         entrevista         descrita         é         conhecida         por:

(A) Estruturada.

(B) Semi-organizada.

(C) Semi-estruturada.

(D) Não-estruturada.

Questão 10
Mesmo         realizando         atividades         partilhadas         com
outros         profissionais,         o         Assistente         Social         dispõe         de
ângulos         particulares         de         observação         na
interpretação         dos         mesmos         processos         sociais         e         uma
competência         também         distinta         para         o
encaminhamento         das         ações.         Portanto,         (...)         não         dilui
as         especificidades         profissionais         -         mesmo         em
equipe,         as         particularidades         de         cada         área         do
conhecimento         são         preservadas.         Incentivar         (...)         é
contribuir         com         o         reconhecimento         dos         sujeitos         em
sua         totalidade,         logo,         é         construir         respostas
profissionais         que         visem         ao         atendimento         de         suas
demandas         na         perspectiva         da         integralidade.         A         este
trabalho         utilizado         pelo         Assistente         Social         chamamos
de:

(A) Disciplinaridade.

(B) Transdisciplinaridade.

(C) Pluridisciplinaridade.

(D) Interdisciplinaridade.

Questão 11
A         Carta         de         Ottawa         define         promoção         da         saúde         como
o         processo         de         capacitação         da         comunidade         para
atuar         na         melhoria         da         sua         qualidade         de         vida         e
saúde,         incluindo         uma         maior         participação         no         controle
deste         processo.         De         acordo         com         a         Carta         de         Ottawa,
as         três         estratégias         fundamentais         da         promoção         da
saúde         são:

(A) Justiça         social,         mediação         e         paz.

(B) Defesa         da         saúde,         capacitação         e         mediação.

(C) Habitação,         capacitação         e         renda.

(D) Defesa         da         saúde,         equidade         e         educação.
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Questão 12
Propõe         uma         nova         dinâmica         para         a         estruturação         dos
serviços         de         saúde,         bem         como         para         a         sua         relação
com         a         comunidade         e         entre         os         diversos         níveis         e
complexidade         assistencial.         Assume         o         compromisso
de         prestar         assistência         universal,         integral,         equânime,
contínua         e,         acima         de         tudo,         resolutiva         à         população,
na         unidade         de         saúde         e         no         domicílio,         sempre         de
acordo         com         as         suas         reais         necessidades         ¾         além
disso,         identifica         os         fatores         de         risco         aos         quais         ela
está         exposta,         neles         intervindo         de         forma         apropriada.

O         trecho         acima         faz         referência         à:

(A) Vigilância         sanitária.

(B) Centro         de         referência         de         assistência         social.

(C) Programa         saúde         da         família.

(D) Vigilância         epidemiológica.

Questão 13
Tem         por         fim         assegurar         aos         seus         beneficiários         meios
indispensáveis         de         manutenção,         por         motivo         de
incapacidade,         idade         avançada,         tempo         de         serviço,
desemprego         involuntário,         encargos         de         família         e
reclusão         ou         morte         daqueles         de         quem         dependiam
economicamente.

Dessa         forma,         é         possível         AFIRMAR         que         a         descrição
se         refere         à:

(A) Previdência         social.

(B) Assistência         social.

(C) Seguridade         social.

(D) Saúde.

Questão 14
"Serviço         ofertado         para         pessoas         que         utilizam         as         ruas
como         espaço         de         moradia         e/ou         sobrevivência.         Tem
a         finalidade         de         assegurar         atendimento         e         atividades
direcionadas         para         o         desenvolvimento         de
sociabilidades,         na         perspectiva         de         fortalecimento         de
vínculos         interpessoais         e/ou         familiares         que
oportunizem         a         construção         de         novos         projetos         de
vida.         Oferece         trabalho         técnico         para         a         análise         das
demandas         dos         usuários,         orientação         individual         e
grupal         e         encaminhamentos         a         outros         serviços
socioassistenciais         e         das         demais         políticas         públicas
que         possam         contribuir         na         construção         da         autonomia,
da         inserção         social         e         da         proteção         às         situações         de
violência.         Deve         promover         o         acesso         a         espaços         de
guarda         de         pertences,         de         higiene         pessoal,         de
alimentação         e         provisão         de         documentação         civil.

Proporciona         endereço         institucional         para         utilização,
como         referência,         do         usuário."         Sendo         assim,
pode-se         dizer         que         o         serviço         descrito         é         classificado
como:

(A) Proteção         Social         Plena.

(B) Proteção         Social         Básica.

(C) Proteção         Social         Especial         de         Alta         Complexidade.

(D) Proteção         Social         Especial         de         Média
Complexidade.

Questão 15
Acerca         da         Seguridade         Social         brasileira,         é
CORRETO         afirmar         que:

(A) A         proposta         de         orçamento         da         seguridade         social
será         elaborada         de         forma         integrada         pelos         órgãos
responsáveis         pela         educação,         previdência         social
e         assistência         social,         tendo         em         vista         as         metas         e
prioridades         estabelecidas         na         lei         de         diretrizes
orçamentárias,         assegurada         a         cada         área         a
gestão         de         seus         recursos.

(B) As         receitas         dos         Estados,         do         Distrito         Federal         e
dos         Municípios         destinadas         à         previdência         social
constarão         dos         respectivos         orçamentos,         não
integrando         o         orçamento         da         União.

(C) Será         financiada         por         todas         as         famílias,         de         forma
direta         e         indireta,         nos         termos         da         lei,         mediante
recursos         provenientes         dos         orçamentos         da
União,         dos         Estados,         do         Distrito         Federal         e         dos
Municípios.

(D) Conjunto         integrado         de         ações         de         iniciativa         dos
Poderes         Públicos         e         da         sociedade,         destinadas         a
assegurar         os         direitos         relativos         à         saúde,         à
previdência         e         à         assistência         social.

Questão 16
Tem         o         importante         papel         de         ser         um         instrumento         que
reforça         as         decisões         referentes         à         concessão         de
benefícios,         garantindo         assim         o         acesso         aos         direitos
sociais         e         a         superação         da         vulnerabilidade         e         risco
social,         sendo         uma         técnica         que         exige         planejamento,
que         consiste         no         levantamento         de         documentos         e
coleta         dados         já         existentes         acerca         de         uma
determinada         demanda         social.         A         este         instrumento         de
intervenção         do         Serviço         Social         chamamos         de:

(A) Estudo         social.

(B) Perícia         social.

(C) Parecer         social.

(D) Entrevista.
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Questão 17
A         Tipificação         Nacional         dos         Serviços
Socioassistenciais         tipifica         o         serviço         ofertado         para
pessoas         que         utilizam         as         ruas         como         espaço         de
moradia         e/ou         sobrevivência.         Tem         a         finalidade         de
assegurar         atendimento         e         atividades         direcionadas
para         o         desenvolvimento         de         sociabilidades,         na
perspectiva         de         fortalecimento         de         vínculos
interpessoais         e/ou         familiares         que         oportunizem         a
construção         de         novos         projetos         de         vida.

O         serviço         descrito         é         conhecido         como:

(A) Serviço         Especializado         em         Abordagem         Social.

(B) Serviço         de         Acolhimento         Institucional         -         Casa         de
Passagem.

(C) Serviço         de         Acolhimento         em         República.

(D) Serviço         Especializado         para         Pessoas         em
Situação         de         Rua.

Questão 18
Para         o         monitoramento         do         Sistema         Único         de
Assistência         Social         em         âmbito         nacional,         as         principais
fontes         de         informação         são,         EXCETO:

(A) Conselho         Nacional         de         Assistência         Social.

(B) Sistemas         de         registro         de         atendimentos.

(C) Outros         que         vierem         a         ser         instituídos         e         pactuados
nacionalmente.

(D) Cadastros         e         sistemas         gerenciais         que         integram         o
SUAS.

Questão 19
De         acordo         com         a         Lei         Orgânica         da         Assistência
Social,         entendem-se         por         serviços         socioassistenciais
as         atividades         continuadas         que         visem         à         melhoria         de
vida         da         população         e         cujas         ações,         voltadas         para         as
necessidades         básicas,         observem         os         objetivos,
princípios         e         diretrizes         estabelecidos         nesta         Lei.

Marque         a         alternativa         que         CORRESPONDA         a
serviços         socioassistenciais.

(A) Benefício         eventual         -         Nascimento.

(B) Benefício         eventual         -         Calamidade         pública.

(C) Benefício         de         prestação         continuada         -         Idoso.

(D) Serviço         de         Acolhimento         em         República.

Questão 20
Caberá         ao         Ministério         Público,         sem         prejuízo         de
outras         atribuições,         nos         casos         de         violência

doméstica         e         familiar         contra         a         mulher,         quando
necessário,         EXCETO:

(A) Requisitar         força         policial         e         serviços         públicos         de
saúde,         de         educação,         de         assistência         social         e         de
segurança,         entre         outros.

(B) Realizar         o         acompanhamento         da         vítima         e         de         sua
família         de         forma         contínua         e         sistemática.

(C) Fiscalizar         os         estabelecimentos         públicos         e
particulares         de         atendimento         à         mulher         em
situação         de         violência         domés-tica         e         familiar,         e
adotar,         de         imediato,         as         medidas         administrativas
ou         judiciais         cabíveis         no         tocante         a         quaisquer
irregularidades         constatadas.

(D) Cadastrar         os         casos         de         violência         doméstica         e
familiar         contra         a         mulher.

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder
às questões de 21 a 30.

A         voz         do         silêncio

O         silêncio         na         hora         certa         vale         ouro.         Ele         pode         falar
mais         que         mil         palavras,         dar         mil         conselhos         e         evitar
uma         situação         constrangedora.

Temos         o         hábito         de         falar         demais         e         nos         esquecemos
que         não         há         retorno         para         o         que         foi         dito.

Muitas         vezes         quando         não         falamos         acabamos
dizendo         muito.

Quando         há         atrito         entre         duas         ou         mais         pessoas         e         elas
não         conseguem         encontrar         uma         saída,         acabam         por
dizer         coisas         que,         de         maneira         refletida,         não         diriam.

Uma         discussão         é         como         uma         fogueira         e         as         palavras
são         como         o         vento         que         aviva         a         brasa;         quanto         mais
se         fala,         mais         a         brasa         arde;         quanto         mais         as         pessoas
dizem         nessa         situação,         menos         refletem         e         acabam
por         alterar         a         voz,         de         maneira         que         no         fim         das         contas
o         que         se         ouve         são         gritos.

Quantas         e         quantas         pessoas         não         estragam         uma
relação         só         porque         não         souberam         a         hora         certa         de
falar         e         a         de         calar!

(...)

Pensar         duas         vezes         antes         de         falar,         sim.

Mesmo         três         ou         dez         se         necessário.

Ficar         em         silêncio         quando         a         melhor         resposta         é         o
silêncio,         é         dar         ao         outro         a         chance         de         pensar         um
pouco         sobre         a         situação.

(...)

Isso         faz         parte         da         maturidade.
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Pessoas         maduras         chegam         na         hora         certa         e         partem
na         hora         certa         nos         encontros         marcados         da         vida.

Dizem         o         que         deve         ser         dito         e         ouvem         caladas.

Pensam         seriamente         no         que         o         outro         diz         sem         ficar
obstinadas         com         as         próprias         ideias.

Elas         se         comunicam,         dão         e         recebem.

Crescem         em         sabedoria         e         contribuem         para         que         o
mundo         seja         um         lugar         mais         agradável         de         se         estar.

Letícia         Thompson.                  Acesso         em         https://www.contandohistorias.com.br/html/

contandohistorias.html         -         Adaptado

Questão 21
Há         critérios         semânticos         e         sintáticos         que         determinam
a         utilização         dos         porquês         na         língua         portuguesa.

O         trecho         "Quantas         e         quantas         pessoas         não
estragam         uma         relação         só         porque         não         souberam         a
hora         certa         de         falar         e         a         de         calar!",         está         de         acordo
com         as         normas         ortográficas         assim         como         a
alternativa:

(A) Será         que         ela         ficou         com         raiva         de         mim         porque
não         curti         a         sua         foto?

(B) Qual         o         por         que         de         todo         esse         escândalo?

(C) Preciso         entender         porque         você         não         curtiu         minha
postagem.

(D) Os         ambientes         porque         visitei         já         foram
vistoriados.

Questão 22
Em         "Temos         o         hábito         de         falar         demais         e         nos
esquecemos         QUE         não         há         retorno         para         o         que         foi         dito
",         a         palavra         que,         em         destaque,         deve         ser         classificada
como:

(A) Partícula         de         realce.

(B) Pronome         relativo.

(C) Preposição.

(D) Conjunção         integrante.

Questão 23
No         trecho         "Quantas         e         quantas         pessoas         não
estragam         uma         relação         só         porque         não         souberam         a
hora         certa         de         falar         e         a         de         calar!"         a         concordância
verbal         foi         corretamente         empregada,         assinale         a
oração         em         que         isso         NÃO         acontece:

(A) Uma         palavra,         um         gesto,         um         olhar         bastava.

(B) A         poluição         ambiental         ou         a         poluição         visual         são

nocivas         ao         homem.

(C) A         angústia         e         ansiedade         não         o         ajudavam         a         se
concentrar.

(D) Os         pedidos,         as         súplicas,         o         desespero,         nada         o
comoveu.

Questão 24
Aponte         a         alternativa         que         justifica         corretamente         o
emprego         das         vírgulas         na         seguinte         frase:

"Ele         pode         falar         mais         que         mil         palavras,         dar         mil
conselhos         e         evitar         uma         situação         constrangedora"

(A) Separar         termos         explicativos.

(B) Isolar         o         adjunto         adverbial         deslocado.

(C) Isolar         o         aposto.

(D) Separar         orações         coordenadas.

Questão 25
Pela         ordem,         os         predicados         das         orações         "...a         melhor
resposta         é         o         silêncio"         "Quantas         e         quantas         pessoas
não         estragam         uma         relação..."         classificam-se         como:

(A) Nominal         e         verbal.

(B) Verbal         e         nominal.

(C) Verbo-nominal         e         verbal.

(D) Verbal         e         verbo-nominal.

Questão 26
A         primeira         oração         do         período         "Quando         há         atrito
entre         duas         ou         mais         pessoas         e         elas         não         conseguem
encontrar         uma         saída,         acabam         por         dizer         coisas         que,
de         maneira         refletida,         não         diriam"         tem         o         sujeito
classificado         como:

(A) Inexistente.

(B) Simples.

(C) Oculto.

(D) Indeterminado.

Questão 27
No         trecho         "Isso         faz         parte         da         MATURIDADE"         a
palavra         MATURIDADE         tem         o         sentido         de
"Desenvolvimento         pleno         da         inteligência         e         dos
processos         emocionais"

Veja         abaixo         outros         significados         para         a         palavra
MATURIDADE:

maturidade
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ma·tu·ri·da·de

sf

1         Estado         ou         condição         de         ter         atingido         uma         forma
adulta         ou         amadurecida;         madureza,         maturescência.

2         PSICOL         Desenvolvimento         pleno         da         inteligência         e
dos         processos         emocionais;         estado         em         que         um
indivíduo         goza         de         plena         e         estável         diferenciação         e
integração         somática,         psíquica         e         mental.

3         Idade         adulta,         entre         a         juventude         e         a         velhice;
meia-idade.

4         Qualidade         daquele         que,         por         ter         atingido         a         idade
madura,         age         com         reflexão,         com         bom         senso         e
prudência.

(...)

Disponível         em:https://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=

maturidade

As         acepções         do         substantivo         "MATURIDADE"         no
verbete         caracterizam         o         que         é         chamado
precisamente         de:

(A) Paronímia,         diferentes         palavras         com         sons
semelhantes.

(B) Polissemia,         diferentes         sentidos         para         uma
mesma         palavra.

(C) Homonímia,         diferentes         palavras         para         um         só
sentido.

(D) Ambiguidade,         de         sentido         incerto.

Questão 28
Também         conhecidas         como         figuras         de         linguagem,         as
figuras         de         estilo         são         recursos         estilísticos         bastante
utilizados         na         linguagem         literária,         na         música,         na
publicidade         e         também         na         linguagem         oral.         São
empregues         com         o         objetivo         de         dar         ênfase         à
comunicação,         tornando-a         mais         expressiva         e         nobre.

Assinale         a         figura         de         linguagem         presente         no         trecho:
"Uma         discussão         é         como         uma         fogueira         e         as         palavras
são         como         o         vento         que         aviva         a         brasa"

(A) Metáfora.

(B) Metonímia.

(C) Paradoxo.

(D) Comparação.

Questão 29
Assinale         a         alternativa         que         apresenta         a         regra         que
justifica         a         acentuação         gráfica         da         palavra         SAÍDA         em

"Quando         há         atrito         entre         duas         ou         mais         pessoas         e
elas         não         conseguem         encontrar         uma         SAÍDA,
acabam         por         dizer         coisas         que,         de         maneira         refletida,
não         diriam"

(A) Acentuam-se         as         letras         -I,         desde         seja         a         segunda
vogal         tônica         de         um         hiato         e         estejam         sozinhas.

(B) São         acentuados         graficamente         todos         os
paroxítonos         com         hiatos.

(C) São         acentuados         graficamente         todos         os
paroxítonos         terminados         em         A.

(D) Acentuam-se         as         letras         -I,         desde         seja         a         segunda
vogal         átona         de         um         hiato         e         estejam         sozinhas.

Questão 30
No         trecho         "Pensam         seriamente         NO         QUE         O         OUTRO
DIZ",         a         oração         "NO         QUE         O         OUTRO         DIZ"         é
classificada         sintaticamente         como:

(A) Oração         Subordinada         Adjetiva         Explicativa.

(B) Oração         Subordinada         Substantiva         Objetiva
Indireta.

(C) Oração         Subordinada         Substantiva         Objetiva
Direta.

(D) Oração         Coordenada         Sindética         Explicativa.

Conhecimentos Gerais

Questão 31
A         colonização         das         terras         do         município         de
Bandeirante/SC         se         deu         principalmente         por
membros         de         famílias         oriundas         do         Rio         Grande         do
Sul,         das         regiões         de         Caxias         do         Sul         e         Bento
Gonçalves.         O         que         os         atraiu         para         esta         região?

(A) A         distribuição         gratuita         de         terras.

(B) A         abundância         de         madeira         e         os         solos         férteis.

(C) A         grande         quantidade         de         minério         existente         e         a
possibilidade         de         poder         explorá-los.

(D) Os         subsídios         pagos         a         quem         ali         se         instalasse.

Questão 32
A         imensa         extensão         territorial         brasileira         nos         permite
conhecer         culturas         de         povos         vindos         das         mais
variadas         regiões         do         mundo,         pois         seu         intenso
processo         de         colonização         atraiu         tais         povos.         Neste
contexto         destacamos         a         gastronomia,         onde         a         origem
do         prato         que         é         mais         reconhecidamente         brasileiro
ainda         é         disputada         por         várias         versões.         Qual         é         este
prato?

(A) A         moqueca.

(B) A         polenta.
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(C) O         feijão         tropeiro.

(D) A         feijoada.

Questão 33
"Existem         vestígios         da         presença         humana         de         8.000
anos         atrás         em         terras         catarinenses.         Santa         Catarina
possui         diversos         sítios         e         museus         arqueológicos         que
preservam         relíquias         pré-históricas,         artefatos         de
pedra         lascada         e         de         pedra         polida,         ossadas         e
fósseis."

Disponível         em:         http://turismo.sc.gov.br/o-que-fazer/historia-e-cultura/

Os         sítios         arqueológicos         chamados         de         sambaquis
foram         identificados         como         sendo:

(A) Locais         utilizados         pelos         índios         como         abrigo
(possíveis         residências).

(B) Locais         onde         os         índios         realizavam         seus         rituais
espirituais.

(C) Locais         onde         os         índios         processavam         alimentos         e
sepultavam         os         mortos.

(D) Locais         utilizados         pelos         índios         para         oferecer
animais         em         sacrifício         para         seus         deuses.

Questão 34
No         contexto         político         brasileiro         que         acompanhamos
nos         últimos         tempos,         ouvimos         falar         constantemente
na         "briga         entre         os         três         poderes",         o         que         para         muitos
é         sinônimo         de         preocupação,         pois         a         desarmonia
entre         eles,         além         de         ser         uma         afronta         à         Constituição
Federal,         ainda         cria         instabilidades         econômicas         e
sociais         para         o         país.         Assim,         quais         foram         os
representantes         de         cada         um         desses         poderes         que         se
destacaram         nestes         conflitos?

(A) A         Presidência         da         República,         os         representantes
do         Poderes         Executivos         Estaduais         e         os
representantes         dos         Poderes         Executivos
Municipais.

(B) Câmara         dos         Deputados         Federais,         o         Senado
Federal         e         o         Supremo         Tribunal         Federal.

(C) A         Presidência         da         República,         o         Congresso
Nacional         e         o         Supremo         Tribunal         Federal.

(D) A         Presidência         da         República,         a         Câmara         dos
Deputados         Federais         e         o         Senado         Federal.

Questão 35
Sobre         a         responsabilidade         do         servidor         público
municipal         pelos         atos         que         praticar         no         exercício         do
cargo         ou         função         ou         a         pretexto         de         exercê-lo,         a         Lei
Orgânica         de         Bandeirante/SC         diz         que:

(A) Por         se         tratar         de         atos         praticados         dentro         da
instituição,         a         responsabilidade         não         pode         ser
atribuída         ao         servidor.

(B) O         servidor         municipal         só         será         responsabilizado
administrativamente.

(C) O         servidor         municipal         não         pode         ser
responsabilizado         criminalmente.

(D) O         servidor         municipal         será         responsabilizado         civil,
criminal         e         administrativamente.
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