
 
 

 
 

  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
Sobre         os         sistemas         da         personalidade         de         Jung         é
CORRETO         afirmar         que:

(A) Existem         8         tipos         psicológicos         com         base         nas
interações         das         duas         interações         mentais
opostas,         intuição         e         pensamento,         e         quatro
funções,         sentimento,         sensação,         inibição         e
extroversão.

(B) A         individuação         é         um         estado         de         saúde
psicológica         resultante         da         integração         de         todas         as
facetas         conscientes         e         inconscientes         da
personalidade.

(C) O         arquétipo         anima         é         o         aspecto         feminino         da
psique         feminina.

(D) Os         arquétipos         são         imagens         de         experiências
contidas         no         inconsciente         pessoal.

Questão 02
Conforme         a         Lei         Nº         8.080,         de         19         de         setembro         de
1990,         são         objetivos         do         Sistema         Único         de         Saúde
(SUS),         EXCETO:

(A) A         assistência         às         pessoas         por         intermédio         de
ações         de         promoção,         proteção         e         recuperação         da
saúde,         com         a         realização         integrada         das         ações
assistenciais         e         das         atividades         preventivas.

(B) A         formulação         de         política         de         saúde         destinada         a
promover,         nos         campos         econômico         e         social,         a
observância         do         disposto         no         §         1º         do         art.         2º         desta
lei.

(C) A         identificação         e         divulgação         dos         fatores
condicionantes         e         determinantes         da         saúde.

(D) Reconhecer         as         especificidades,         iniquidades         e
desigualdades         regionais         e         municipais         no
planejamento         e         execução         das         ações.

Questão 03
Existem         várias         teorias         do         desenvolvimento         humano
em         Psicologia.         Elas         foram         construídas         a         partir         de
observações,         pesquisas         com         grupos         de         indivíduos
em         diferentes         faixas         etárias         ou         em         diferentes
culturas,         estudos         de         casos         clínicos,
acompanhamento         de         indivíduos         desde         o
nascimento         até         a         idade         adulta.         Sobre         esse         tema         é
CORRETO         afirmar         que:

(A) A         teoria         de         Vygotsky         também         apresenta         um
aspecto         construtivista,         na         medida         em         que         busca
explicar         o         aparecimento         de         inovações         e
mudanças         no         desenvolvimento         a         partir         do
mecanismo         de         internalização.

(B) Todas         as         teorias         do         desenvolvimento         humano
partem         do         pressuposto         de         que         quatro         aspectos
básicos         são         indissociados,         são         eles:
hereditariedade,         crescimento         orgânico,
maturação         neurofisiológica         e         meio.         Porém,
cada         uma         enfatiza         aspectos         diferentes,         isto         é,
estuda         o         desenvolvimento         global         a         partir         da
ênfase         em         um         desses         aspectos.

(C) Piaget         deu         ênfase         ao         processo         de
internalização         como         mecanismo         que         intervém
no         desenvolvimento         das         funções         psicológicas
complexas.

(D) Um         pressuposto         básico         da         obra         de         Vygotsky         é
que         as         origens         das         formas         superiores         de
comportamento         inconsciente         devem         ser
achadas         nas         relações         sociais         que         o         homem
mantém.

Questão 04
Sobre         a         Psicologia         da         Saúde         é         CORRETO         afirmar
que:

(A) Focaliza         principalmente         os         aspectos         mental         e
físicos         da         saúde         e         doença         e,         por         isso,         os
modelos         empregados         em         saúde         mental         são         os
mais         indicados.

(B) Busca         compreender         o         papel         das         variáveis
comportamentais         sobre         a         manutenção         da
saúde,         o         desenvolvimento         de         doenças         e         seus
comportamentos         associados.

(C) Objetiva         fazer         com         que         as         pessoas         incluam         no
seu         projeto         de         vida,         um         conjunto         de         atitudes         e
comportamentos         ativos         que         as         levem         a
promover         a         saúde         e         prevenir         a         doença.

(D) Diz         respeito         ao         papel         da         Psicologia,         como
ciência         e         como         profissão,         nos         campos         da         saúde
e         da         doença,         incluindo         as         saúdes         física         e
mental,         porém         não         abrange         todo         o         campo         da
Medicina.

Questão 05
Os         transtornos         disruptivos,         do         controle         de         impulsos
e         da         conduta         dizem         respeito         à         uma         categoria         que
possui         como         característica         substancial         a         grande
dificuldade         no         controle         de         emoções         e
comportamentos,         sendo         que         esta         é         expressada
com         a         violação         dos         direitos         dos         outros         e/ou         com
significativos         atritos         com         regras         sociais         e         figuras         de
autoridade.         De         acordo         com         o         DSM-5,         é         durante         a
infância         ou         a         adolescência         que         os         referidos
transtornos         propendem         a         se         iniciar.

Sobre         esse         tema         é         CORRETO         afirmar         que:
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(A) As         crianças         e         adolescentes         com         transtorno         de
conduta,         mesmo         projetando         uma         imagem         de
dureza,         possuem         baixa         autoestima.

(B) O         transtorno         de         conduta         é         caracterizado         por
constantes         comportamentos,         nos         últimos         24
meses,         que         resultam         em         violação         de         direitos
dos         outros         e         normas         já         compreendidas         pela
idade.

(C) O         transtorno         de         oposição         desafiante         é         um
percursor         comum         do         transtorno         da         conduta         do
tipo         com         início         na         adolescência.

(D) O         transtorno         de         oposição         desafiante         é
reconhecido         fundamentalmente         pela         existência
de         humor         irritável/raivoso,         comportamento
desafiante         e         índole         vingativa         no         decorrer         de
doze         meses.

Questão 06
A         Política         Nacional         do         Idoso,         diz         que         a         permanência
de         portadores         de         doenças         que         necessitem         de
assistência         médica         ou         de         enfermagem         permanente
em         instituições         asilares         de         caráter         social,         é:

(A) Facultativa.

(B) Passível         de         avaliação,         devendo         ser         observados
as         condições         de         saúde         e         socioeconômica         do
idoso.

(C) Vedada.

(D) Permitida,         desde         que         com         consentimento         da
família.

Questão 07
"Reunir-se-á         a         cada         quatro         anos         com         a
representação         dos         vários         segmentos         sociais,         para
avaliar         a         situação         de         saúde         e         propor         as         diretrizes
para         a         formulação         da         política         de         saúde         nos         níveis
correspondentes,         convocada         pelo         Poder         Executivo
ou,         extraordinariamente,         por         esta         ou         pelo         Conselho
de         Saúde".         Qual         o         nome         da         instância         de         controle
social         descrita         na         Lei         Nº         8.142,         de         28         de         dezembro
de         1990?

(A) Conselho         de         Saúde.

(B) Conferência         de         Saúde.

(C) Conselho         Nacional         de         Secretários         de         Saúde         -
CONASS.

(D) Conselho         Nacional         de         Secretários         Municipais
de         Saúde         -         CONASEMS.

Questão 08
A         existência         de         um         grupo         pressupõe         uma         série         de
características         psicológicas         que         lhe         é         intrínseca         e,
portanto,         definidora         de         o         que         é         um         grupo.         Esse

conjunto         de         características         se         chama:

(A) Coesão         grupal.

(B) Dinâmica         grupal.

(C) Enquadre         grupal.

(D) Setting         grupal.

Questão 09
Sobre         o         processo         diagnóstico         em         psicopatologia         é
CORRETO         afirmar         que:

(A) O         diagnóstico         psicopatológico         repousa         sobre         a
totalidade         dos         dados         clínicos,         momentâneos
(exame         psíquico)         e         evolutivos.

(B) A         avaliação         do         paciente,         em         psicopatologia,         é
feita         principalmente         por         meio         da         avaliação
neurológica.

(C) A         entrevista         psicopatológica         permite         a
realização         dos         dois         principais         aspectos         da
avaliação:         o         exame         psíquico         e         a         avaliação
neurológica.

(D) O         psicodiagnóstico,         juntamente         com         a
observação         cuidadosa         do         paciente,         é,         de         fato,         o
principal         instrumento         de         conhecimento         da
psicopatologia.

Questão 10
A         Política         Nacional         do         Idoso         reger-se-á         pelos
seguintes         princípios:

(__)A         família,         a         sociedade         e         o         estado         têm         o         dever
de         assegurar         ao         idoso         todos         os         direitos         da
cidadania,         garantindo         sua         participação         na
comunidade,         defendendo         sua         dignidade,         bem-estar
e         o         direito         à         vida.

(__)O         processo         de         envelhecimento         diz         respeito         à
família,         devendo         ser         objeto         de         conhecimento         e
informação         para         todos         os         familiares.

(__)O         idoso         não         deve         sofrer         discriminação         de
qualquer         natureza.

(__)O         idoso         deve         ser         o         agente         secundário         e         a
família         o         agente         principal         das         transformações         a
serem         efetivadas         através         desta         política.

(__)As         diferenças         econômicas,         sociais,         regionais         e,
particularmente,         as         contradições         entre         o         meio         rural
e         o         urbano         do         Brasil         deverão         ser         observadas         pelos
poderes         públicos         e         pela         sociedade         em         geral,         na
aplicação         desta         lei.

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

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

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

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

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

Questão 11
De         acordo         com         o         Código         de         Ética         Profissional         do
Psicólogo         é         CORRETO         afirmar         que:

(A) As         transgressões         dos         preceitos         deste         Código
constituem         infração         disciplinar,         com         a         aplicação
das         seguintes         penalidades,         na         forma         dos
dispositivos         legais         ou         regimentais:         advertência,
censura         pública,         suspensão         do         exercício
profissional,         por         até         90         dias,         ad         referendum         do
Conselho         Federal         de         Psicologia,         e         cassação         do
exercício         profissional,         ad         referendum         do
Conselho         Federal         de         Psicologia.

(B) Um         dos         princípios         fundamentais         do         Código         de
Ética         é         a         prestação         de         serviços         psicológicos         de
qualidade,         utilizando         princípios,         conhecimentos
e         técnicas         reconhecidamente         fundamentados
na         ciência         psicológica,         na         ética         e         na         legislação
profissional.

(C) O         psicólogo         atuará         com         responsabilidade,         por
meio         do         contínuo         aprimoramento         profissional,
contribuindo         para         o         desenvolvimento         da
Psicologia         como         campo         científico         de
conhecimento         e         de         prática.

(D) Nos         documentos         que         embasam         as         atividades
em         equipe         multiprofissional,         o         psicólogo
registrará         todas         as         informações         colhidas         no
atendimento         para         o         cumprimento         dos         objetivos
do         trabalho         multidisciplinar.

Questão 12
Sobre         a         internação         psiquiátrica         é         CORRETO
afirmar         que:

(A) Apenas         no         caso         de         internação         psiquiátrica
voluntária         é         necessário         laudo         médico
circunstanciado         que         caracterize         os         seus
motivos.

(B) A         internação         involuntária         ou         compulsória
somente         será         autorizada         por         médico
devidamente         registrado         no         Conselho         Regional
de         Medicina         -         CRM         do         Estado         onde         se         localize
o         estabelecimento.

(C) A         internação         compulsória         é         determinada,         de
acordo         com         a         legislação         vigente,         pelo         juiz
competente,         que         levará         em         conta         as         condições
de         segurança         do         estabelecimento,         quanto         à

salvaguarda         do         paciente,         dos         demais
internados         e         funcionários.

(D) A         internação         psiquiátrica         compulsória         deverá,
no         prazo         de         setenta         e         duas         horas,         ser
comunicada         ao         Ministério         Público         Estadual         pelo
responsável         técnico         do         estabelecimento         no         qual
tenha         ocorrido,         devendo         esse         mesmo
procedimento         ser         adotado         quando         da
respectiva         alta.

Questão 13
Problemas         comportamentais,         psicológicos,         sociais         e
de         aprendizagem         são         os         principais         motivos         de
crianças         serem         encaminhadas         aos         profissionais         em
busca         de         tratamento         ou         uma         resposta         para         o         que
está         acontecendo.         Atualmente,         um         dos         diagnósticos
mais         recorrentes         em         crianças         até         12         anos         de         idade
é         de         Transtorno         de         Déficit         de         Atenção         e
Hiperatividade         -         TDAH.

A         respeito         do         TDAH         é         CORRETO         afirmar         que:

(A) Para         o         diagnóstico,         não         é         necessário         um         exame
físico         completo,         mas         a         história         clínica,         atual         e
pregressa         da         criança         deve         ser         amplamente
avaliada,         principalmente         com         os         pais         e
professores.

(B) Investigações         quanto         à         origem         do         TDAH         focam
o         envolvimento         do         sistema         nervoso         central,
fatores         genéticos         e         fatores         ambientais.

(C) O         Transtorno         de         Déficit         de         Atenção         e
Hiperatividade         -         TDAH         é         uma         desordem
neurocognitiva         caracterizada         por         dificuldade         em
privilegiar         um         foco         e         sustentá-lo         com         nível
suficiente         de         atenção,         modular         níveis         de
atividade         cognitiva         e,         em         alguns         casos,
controlar         comportamentos         impulsivos.

(D) O         tratamento         do         TDAH         deve         ser         focado         na
extinção         dos         sintomas,         na         educação         em         classe,
na         melhoria         do         relacionamento         interpessoal         e
na         transição         para         a         adolescência.

Questão 14
Sobre         a         Terapia         Cognitivo         Comportamental         -         TCC
analise         as         afirmativas         abaixo         e         assinale         a
alternativa         CORRETA.

I.O         nível         mais         alto         da         cognição         é         a         consciência,         um
estado         de         atenção         no         qual         decisões         podem         ser
tomadas         racionalmente.

II.A         TCC         concentra-se         primordialmente         no
aqui-e-agora.
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III.A         TCC,         assim         como         as         terapias         de         orientação
psicodinâmica,         postula         defesas         específicas         que
bloqueiam         os         pensamentos         da         consciência.

IV.Os         terapeutas         cognitivo         comportamentais
reconhecem         que         há         interações         complexas         entre
processos         biológicos,         influências         ambientais         e
interpessoais          e          elementos
cognitivo-comportamentais         na         gênese         e         no
tratamento         de         transtornos         psiquiátricos.

V.Esquemas         são         cognições         que         passam
rapidamente         por         nossas         mentes         quando         estamos
em         meio         a         situações         ou         relembrando
acontecimentos.

É         CORRETO         o         que         se         afirma         em:

(A) Estão         corretas         as         afirmativas,         I,         III         e         V.

(B) Estão         corretas         as         afirmativas,         II,         IV         e         V.

(C) Estão         corretas         as         afirmativas,         III,         IV         e         V.

(D) Estão         corretas         as         afirmativas,         I,         II         e         IV.

Questão 15
De         acordo         com         as         diversas         teorias         da         Psicologia         da
Aprendizagem         é         CORRETO         afirmar.

(A) Piaget         nomina         como         esquemas         as         estruturas
cognitivas         que         são         modificadas         por         meio         do
processo         de         adaptação.         Os         esquemas         estão
em         contínuo         movimento         e         permitem         ao
indivíduo         melhor         adaptar-se         a         uma         realidade
que,         ele         próprio,         vai         percebendo         mais         complexa
e         abrangente,         exigindo         formas         de         pensamento
e         comportamento         mais         evoluídas.

(B) Para         Vygotsky,         o         aprendizado         é         um         aspecto
necessário         e         universal         do         processo         de
desenvolvimento         das         funções         psicológicas
culturalmente         organizadas         e         especificamente
humanas.

(C) De         acordo         com         Piaget,         o         desenvolvimento         da
linguagem,         instrumento         de         comunicação         e
síntese         do         conhecimento,         marca
quantitativamente         a         evolução         do         indivíduo.

(D) Definida         como         Epistemologia         Genética,         a         teoria
de         Piaget         estuda         os         mecanismos         e         processos
que         conduzem         o         sujeito         de         um         estado         de         menor
conhecimento         para         estados         de         conhecimento
mais         avançados.         Suas         pesquisas         sobre
desenvolvimento         mental         tinham         a         perspectiva
de         desenvolvimento         cognitivo,         com         ênfase         na
experiência         como         elemento         essencial         ao
desenvolvimento         da         aprendizagem.

Questão 16
Sobre         a         psicoterapia         de         abordagem         familiar         analise
as         afirmativas         abaixo         e         assinale         a         alternativa
CORRETA.

I.Os         objetivos         terapêuticos         dependem         do         problema
apresentado         e         não         do         estágio         do         ciclo         vital.         Mas,
devem         adaptar-se         às         circunstâncias         de         vida         dos
indivíduos         e         de         sua         família.

II.Conhecer         as         mudanças         que         ocorrem         ao         longo         do
ciclo         vital         das         famílias         orienta         o         tratamento.

III.Um         dos         aspectos         a         ser         considerado         ao         formular
o         diagnóstico         da         família         é         o         nível         socioeconômico         e
características         étnico-culturais.

IV.O         foco         da         terapia         familiar         é         a         superação         dos
bloqueios         ao         desenvolvimento         do         grupo         familiar.

V.O         diagnóstico         é         um         processo         dinâmico         que
precisa         ser         refeito         ao         longo         do         tratamento         à         medida
que         a         família         e         os         indivíduos         vão         mudando.

É         CORRETO         o         que         se         afirma         em:

(A) Estão         corretas         as         afirmativas,         III,         IV         e         V.

(B) Estão         corretas         as         afirmativas,         I,         II         e         V.

(C) Estão         corretas         as         afirmativas,         II,         III         e         IV.

(D) Estão         corretas         as         afirmativas,         II,         III         e         V.

Questão 17
São         parte         estratégica         da         atenção         integral         à         pessoa
com         transtornos         mentais         moderados,         com         o
objetivo         de         prestar         tratamento         multiprofissional         em
Saúde         Mental:

(A) Equipes         multiprofissionais         de         atenção
especializada         em         saúde         mental         (AMENT).

(B) Unidades         ambulatoriais.

(C) Serviço         residencial         terapêutico.

(D) Unidade         de         referência         especializada         (URE).

Questão 18
Sobre         as         estruturas         da         personalidade         segundo         a
teoria         de         Freud         é         CORRETO         afirmar         que:

(A) Mesmo         tendo         consciência         da         realidade,         o         id
opera         para         evitar         a         dor         e         maximizar         o         prazer.

(B) A         ansiedade         é         um         sentimento         sem         causa         óbvia.
A         ansiedade         neurótica         envolve         um         conflito         entre
o         ego         e         o         id.

(C) Consciência         é         um         componente         do         ego         que
contém         comportamentos         pelos         quais         a         criança
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foi         ou         será         punida.

(D) O         ideal         do         ego         é         um         componente         do         superego
que         contém         os         comportamentos         ideais         pelos
quais         a         pessoa         deve         lutar.

Questão 19
A         principal         forma         de         psicose,         por         sua         frequência         e
sua         importância         clínica,         é         certamente         a
esquizofrenia.         Sobre         esse         transtorno         é         CORRETO
afirmar         que:

(A) Considera-se         que         alguns         sintomas         são         muito
significativos         para         o         diagnóstico         da
esquizofrenia,         particularmente         os         sintomas         de
primeira         ordem.         Um         desses         sintomas         é         a
vivência         de         empobrecimento         afetivo.

(B) Os         sintomas         de         segunda         ordem         são         menos
importantes         para         o         diagnóstico         de
esquizofrenia.         Apenas         em         certos         contextos         eles
devem         ser         considerados         contributivos         para         tal
diagnóstico.         Alguns         deles         são:         perplexidade,
impulsos,         intuição         delirante         e         alterações         do
ânimo         de         colorido         depressivo         ou         maniatiforme.

(C) Atualmente,         a         esquizofrenia         é         diferenciada         em
três         subtipos:         síndrome         deficitária;         síndrome
produtiva;         e         síndrome         simples.

(D) Os         sintomas         ditos         simples         são         manifestações
novas,         floridas         e         organizadas         dentro         do
processo         esquizofrênico.

Questão 20
Trata-se         de         uma         das         funções         psíquicas         mais
afetadas         nos         transtornos         psico         orgânicos:

(A) Psicomotricidade.

(B) Nível         de         consciência.

(C) Pensamento.

(D) Personalidade.

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.

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
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) Preposição.

(B) Partícula         de         realce.

(C) Conjunção         integrante.

(D) Pronome         relativo.

Questão 22
No         trecho         "Pensam         seriamente         NO         QUE         O         OUTRO
DIZ",         a         oração         "NO         QUE         O         OUTRO         DIZ"         é
classificada         sintaticamente         como:
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(A) Oração         Coordenada         Sindética         Explicativa.

(B) Oração         Subordinada         Substantiva         Objetiva
Direta.

(C) Oração         Subordinada         Substantiva         Objetiva
Indireta.

(D) Oração         Subordinada         Adjetiva         Explicativa.

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

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

Questão 24
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) Os         ambientes         porque         visitei         já         foram
vistoriados.

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

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

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

Questão 25
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) Paradoxo.

(B) Comparação.

(C) Metonímia.

(D) Metáfora.

Questão 26
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

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) Polissemia,         diferentes         sentidos         para         uma
mesma         palavra.

(B) Ambiguidade,         de         sentido         incerto.

(C) Paronímia,         diferentes         palavras         com         sons
semelhantes.

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

Questão 27
Pela         ordem,         os         predicados         das         orações         "...a         melhor
resposta         é         o         silêncio"         "Quantas         e         quantas         pessoas
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não         estragam         uma         relação..."         classificam-se         como:

(A) Verbal         e         nominal.

(B) Verbal         e         verbo-nominal.

(C) Nominal         e         verbal.

(D) Verbo-nominal         e         verbal.

Questão 28
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         orações         coordenadas.

(B) Isolar         o         aposto.

(C) Isolar         o         adjunto         adverbial         deslocado.

(D) Separar         termos         explicativos.

Questão 29
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) Indeterminado.

(D) Oculto.

Questão 30
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) Acentuam-se         as         letras         -I,         desde         seja         a         segunda
vogal         átona         de         um         hiato         e         estejam         sozinhas.

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

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

Conhecimentos Gerais

Questão 31
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) O         feijão         tropeiro.

(C) A         polenta.

(D) A         feijoada.

Questão 32
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         grande         quantidade         de         minério         existente         e         a
possibilidade         de         poder         explorá-los.

(B) A         distribuição         gratuita         de         terras.

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

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

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         para         oferecer
animais         em         sacrifício         para         seus         deuses.

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

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

(D) Locais         utilizados         pelos         índios         como         abrigo
(possíveis         residências).
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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) Câmara         dos         Deputados         Federais,         o         Senado
Federal         e         o         Supremo         Tribunal         Federal.

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

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

(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         será         responsabilizado         civil,
criminal         e         administrativamente.

(C) O         servidor         municipal         só         será         responsabilizado
administrativamente.

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