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CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

  
 

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

 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

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

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

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

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

• Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 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
A         NBR         6492/2021         busca,         entre         outros         aspectos,
estabelecer         os         requisitos         para         a         documentação
técnica         de         projetos         arquitetônicos         e         urbanísticos.
Nesse         sentido,         as         alternativas         a         seguir         apresentam
dados         urbanísticos         que         podem         estar         presentes         no
Levantamento         de         dados         para         o         projeto         arquitetônico
(LV-ARQ),         EXCETO:

(A) Infraestrutura         disponível.

(B) Condições         de         tráfego.

(C) Regime         de         ventos.

(D) Uso         e         ocupação         do         solo.

Questão 02
No         que         se         refere         ao         parcelamento         do         solo,         analise
as         afirmações         a         seguir         e         responda         conforme
orientado.

I.As         soluções         para         o         esgotamento         sanitário         não
fazem         parte         da         infraestrutura         básica         dos
parcelamentos         situados         nas         zonas         habitacionais
declaradas         por         lei         como         de         interesse         social         (ZHIS).

II.O         parcelamento         do         solo         urbano         poderá         ser         feito
mediante         loteamento         ou         desmembramento,
devendo-se         observar         as         disposições         das
legislações         vigentes.

III.Loteamento         é         a         subdivisão         de         gleba         em         lotes
destinados         a         edificação,         com         abertura         de         novas
vias         de         circulação,         de         logradouros         públicos         ou
prolongamento,         modificação         ou         ampliação         das         vias
existentes.

Dentre         as         afirmações         anteriores,         quais         estão
CORRETAS?

(A) Apenas,         I         e         III.

(B) Apenas,         II         e         III.

(C) I,         II         e         III.

(D) Apenas,         I         e         II.

Questão 03
Em         uma         estrutura         de         madeira         para         telhado         com
telhas         cerâmicas,         pode-se         afirmar         que         o         elemento
de         madeira,         geralmente         em         formato         de         cunha,
utilizado         para         calçar         as         terças         denomina-se         como:

(A) Perna.

(B) Chapuz.

(C) Linha.

(D) Asna.

Questão 04
Em         uma         instalação         predial         de         água         fria         a         pressão
dinâmica         mínima         da         água         no         ponto         de         utilização         e         o
tempo         mínimo         que         deve         ser         considerado         para         o
dimensionamento         do         reservatório         de         água         no         caso
de         falha         no         abastecimento,         sem         se         considerar
reserva         de         incêndio,         são         respectivamente         iguais         a:

(A) 1         mca         e         48         horas.

(B) 2         mca         e         48         horas.

(C) 10         mca         e         24         horas.

(D) 1         mca         e         24         horas.

Questão 05
Utilizar         as         coordenadas         corretas         no         software         de
desenho         assistido         por         computador         AUTOCAD         é
muito         importante         para         o         desenvolvimento         de
determinados         projetos,         nesse         sentido,         a         adoção
símbolo         "@"         antes         de         um         par         coordenado         x         e         y,         ou
seja,         @         ±         x,         ±y                  serve         para         a         determinação         de         que
tipo         de         coordenada?

(A) Coordenada         relativa         polar.

(B) Coordenada         relativa.

(C) Coordenada         absoluta.

(D) Coordenada         dinâmica.

Questão 06
Analise         as         afirmações         a         seguir         que         tratam         do         tem
acessibilidade         em         edificações         e         responda         conforme
orientado.

I.Em         edificações         novas,         a         inclinação         máxima
admissível         para         rampas         acessíveis         é         de         12         %.

II.Em         edificações         acessíveis         considera-se         como
módulo         de         referência         como         sendo         um         retângulo         de
projeção         no         piso         com         medindo         0,80         x         1,20         m.

III.A         área         de         refúgio         ou         resgate         é         a         área         com
acesso         direto         para         uma         saída,         destinada         a         manter
em         segurança         pessoas         com         deficiência         ou         com
mobilidade         reduzida,         enquanto         aguardam         socorro
em         situação         de         sinistro.

Dentre         as         afirmações         anteriores,         quais         estão
CORRETAS?

(A) Apenas,         I         e         II.

(B) I,         II         e         III.
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(C) Apenas,         I         e         III.

(D) Apenas,         II         e         III.

Questão 07
As         alternativas         a         seguir         estão         corretas         no         que         se
refere         ao         Estatuto         da         Cidade,         EXCETO.

(A) O         proprietário         urbano         poderá         conceder         a
outrem         o         direito         de         superfície         do         seu         terreno,
por         tempo         determinado         ou         indeterminado,
mediante         escritura         pública         registrada         no         cartório
de         registro         de         imóveis.

(B) Considera-se         subutilizado         o         imóvel         cujo
aproveitamento         seja         inferior         ao         mínimo         definido
no         plano         diretor         ou         em         legislação         dele
decorrente.

(C) É         vedada         a         concessão         de         isenções         ou         de
anistia         relativas         à         tributação         progressiva         de         do
IPTU.

(D) Decorridos         dez         anos         de         cobrança         do         IPTU
progressivo         sem         que         o         proprietário         tenha
cumprido         a         obrigação         de         parcelamento,
edificação         ou         utilização,         o         Município         poderá
proceder         à         desapropriação         do         imóvel,         com
pagamento         em         títulos         da         dívida         pública.

Questão 08
Em         Topografia         denomina-se         como         CARTA:

(A) O         conjunto         de         pontos         materializados         de
referências         de         nível         (RRNN),         que         proporciona         o
controle         de         posição         altimétrica         dos
levantamentos         topográficos         e         o         seu
referenciamento         ao         datum         (origem)         altimétrico
do         país.

(B) A         peça         gráfica         ou         digital,         quadriculada
previamente,         em         formato         estabelecido         na         ABNT
NBR         16752,         com         área         útil         adequada         à
representação         de         todos         os         elementos         do
levantamento         topográfico         e         identificadores,
conforme         o         modelo         determinado         pela
destinação         do         levantamento.

(C) O         conjunto         de         pontos         materializados         no         terreno,
com         coordenadas         cartesianas         (x         e         y)
determinadas         a         partir         de         uma         origem         no         plano
topográfico         local,         que         serve         de         base
planimétrica         ao         levantamento         topográfico.

(D) A         representação         no         plano,         em         escala         média         ou
grande,         dos         aspectos         artificiais         e         naturais         de
uma         área         tomada         de         uma         superfície         planetária,
subdividida         em         folhas         delimitadas         por         linhas
convencionais         -         paralelos         e         meridianos         -         com         a
finalidade         de         possibilitar         a         avaliação         de
pormenores,         com         grau         de         acurácia         compatível
com         a         escala.

Questão 09
Nas         vias         secundários         de         Guarujá         do         Sul/SC,         a
largura         mínima         admissível         para         passeios         públicos         é
igual         a:

(A) 2,20m

(B) 1,80m

(C) 2,00m

(D) 2,50m

Questão 10
Considere         os         seguintes         elementos         de         um
orçamento         de         obras:

1.Acréscimo         sobre         o         custo         direto         da         obra         ou
serviço,         representativo         do         lucro         do         construtor,         das
despesas         indiretas         e         dos         impostos.

2.Despesas         administrativas         e         financeiras         e         demais
ônus         e         encargos         necessários         à         produção         de         um
bem.

3.Custo         de         reprodução,         descontada         a         depreciação
do         bem,         tendo         em         vista         o         estado         em         que         se
encontra.

Pode-se         afirmar         que         os         elementos         1,         2         e         3
referem-se         respectivamente         a:

(A) BDI         -         Custo         indireto         de         produção         -         Custo         de
reedição.

(B) LCI         -         Custo         indireto         de         produção         -         Custo         de
reprodução.

(C) BDI         -         Custo         direto         de         produção         -         Custo         de
substituição.

(D) BDI         -         Custo         direto         de         produção         -         Custo         de
reedição.

Questão 11
Sabendo         que         área         de         projeção         horizontal         de         uma
determinada         edificação         é         igual         a         90         m²         e         que         a
referida         edificação         não         se         encaixa         em         nenhum         caso
especial         de         dimensionamento         pluvial,         pode-se
adotar         a         intensidade         pluviométrica         como         sendo
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igual         a:

(A) 150mm/h

(B) 50mm/h

(C) 200mm/h

(D) 100mm/h

Questão 12
No         software         de         desenho         assistido         por         computador
AUTOCAD,         para         que         serve         o         comando         FENCE?

(A) Seleciona         todos         os         objetos         que         fazem
interseção         com         uma         cerca         de         seleção,         através
de         uma         linha         imaginária.

(B) Serve         para         selecionar         a         última         entidade
desenhada,         atualmente         visível.

(C) Captura         entidades         que         estão         contidas
inteiramente         dentro         de         uma         determinada         janela.

(D) Captura         as         entidades         que         estão         contidas         dentro
da         janela         de         seleção         ou         que         cruzarem         a         linha
tracejada         da         janela         aberta         pelo         mouse.

Questão 13
De         acordo         com         o         disposto         Código         de         Obras         do
município         de         Guarujá         do         Sul/SC         as         escalas
mínimas         para         plantas         de         situação         e         locação         são
respectivamente         iguais         a:

(A) 1:1250         e         1:1000

(B) 1:2000         e         1:1000

(C) 1:1000         e         1:500

(D) 1:500         e         1:100

Questão 14
No         que         se         refere         a         acessibilidade         em         bibliotecas         e
centros         de         leitura         de         uso         público,         a         altura         máxima
dos         terminais         de         leitura         e         a         largura         mínima         entre
estantes         de         livros         para         usuários         de         cadeira         de
rodas         são         respectivamente         iguais         a:

(A) 0,90m         e         1,20m

(B) 1,00m         e         1,20m

(C) 0,85m         e         0,90m

(D) 0,70m         e         1,00m

Questão 15
Segundo         sua         legislação         urbanística,         o         município         de
Guarujá         do         Sul/SC         é         composto         por         quantas         zonas?

(A) 11.

(B) 10.

(C) 12.

(D) 13.

Questão 16
No         município         de         Guarujá         do         Sul/SC,         a         testada
mínima         para         um         lote         localizado         na         Zona         Comercial
deve         ser         de:

(A) 10,00m

(B) 20,00m

(C) 15,00m

(D) 12,00m

Questão 17
Dentre         as         estacas         a         seguir,         assinale         a         que         é
armada         e         preenchida         com         argamassa         de         cimento         e
areia         podendo         ser         executada         por         perfuração
rotativa.

(A) Estaca         mista.

(B) Estaca         raiz.

(C) Estaca         mega.

(D) Estaca         Franki.

Questão 18
Analise         as         seguintes         informações         a         respeito         de
instalações         elétricas         prediais         e         responda         conforme
orientado.

I.As         pessoas,         os         animais         e         os         bens         devem         ser
protegidos         contra         os         efeitos         negativos         de
temperaturas         ou         solicitações         eletromecânicas
excessivas         resultantes         de         sobrecorrentes         a         que         os
condutores         vivos         possam         ser         submetidos.

II.A         instalação         elétrica         deve         ser         concebida         e
construída         de         maneira         a         excluir         qualquer         risco         de
incêndio         de         materiais         inflamáveis,         devido         a
temperaturas         elevadas         ou         arcos         elétricos.

III.Condutores         que         não         os         condutores         vivos         e         outras
partes         destinadas         a         escoar         correntes         de         falta
devem         poder         suportar         essas         correntes         sem         atingir
temperaturas         excessivas.

Dentre         as         afirmações         anteriores,         quais         são
princípios         fundamentais         de         uma         instalação         elétrica
predial?

(A) I,         II         e         III.

(B) Apenas,         I         e         III.

(C) Apenas,         I         e         II.

(D) Apenas,         II         e         III.
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Questão 19
Segundo         o         Código         de         Obras         do         município         de
Guarujá         do         Sul/SC         as         escadas         de         acesso         as
localidades         elevadas         nas         edificações         que         se
destinam         a         locais         de         reunião         devem         ter         largura
mínima         de:

(A) 0,90m

(B) 1,50m

(C) 1,20m

(D) 1,00m

Questão 20
Em         edificações         habitáveis         que         possuam         um         único
dormitório,         o         Código         de         Obras         do         município         de
Guarujá         do         Sul/SC         estabelece         que         a         altura,         ou         seja,
o         pé         direito         e         a         área         mínima         permitida         para         este
dormitório         são         respectivamente         iguais         a:

(A) 2,50m         e         9m²

(B) 2,70m         e         7,5m²

(C) 2,60m         e         11m²

(D) 2,60m         e         8m²

Língua Portuguesa

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

O         que         é         gaslighting         e         como         reconhecer         que
você         está         sendo         manipulado

Mais         conhecida         como         uma         forma         de         manipulação
emocional         em         relacionamentos,         a         prática         pode
conferir         abuso         psicológico         em         diversos         âmbitos.

É         muito         comum,         nas         relações         interpessoais,         que
haja         algum         atrito,         algum         desentendimento         ou
discordância.         Mas,         quando         este         contexto         é         palco
para         uma         pessoa         distorcer         as         percepções         do         outro
para         ganhar         poder,         ainda         mais         de         maneira
sistêmica,         estabelece-se         uma         maneira         de         abuso
psicológico         chamada         gaslighting.         O         termo         tem
origem         no         filme         Gaslight,         de         1944,         estrelado         por
Charles         Boyer         e         Ingrid         Bergman.         Na         trama,         o
marido         tenta         enlouquecer         sua         esposa,         diminuindo         e
piscando         as         luzes         (que         eram         movidas         a         gás)         em
sua         casa         e,         então,         ele         nega         quando         a         mudança         das
luzes         é         apontada         pela         esposa.

É         uma         forma         extremamente         eficaz         de         abuso
emocional,         que         faz         com         que         a         vítima         questione
seus         próprios         sentimentos,         instintos         e         sanidade.         Em
um         relacionamento         tóxico,         por         exemplo,         uma         vez
que         um         parceiro         abusivo         tenha         prejudicado         a

capacidade         da         vítima         de         confiar         em         suas         próprias
percepções,         é         mais         provável         que         ela         permaneça         na
relação.         As         técnicas         de         gaslighting         podem         incluir         o
questionamento         da         sanidade         do         outro,         assumindo
que         a         pessoa         está         "louca";         fingir         a         não
compreensão         do         assunto         ou         reclamação;
menosprezar         ou         desconsiderar         os         sentimentos         da
outra         pessoa         e,         até         mesmo,         negar         a         existência         da
situação.         Isso         pode         ocorrer         em         relações         amorosas,
familiares,         políticas,         de         trabalho         e         em         outras
instâncias.

Um         artigo         da         American         Sociological         Review,
publicado         em         2019,         afirma         que         uma         pessoa         que
usa         técnicas         de         gaslighting         também         pode         usar,
intencionalmente,         estereótipos         negativos         de         gênero,
raça,         etnia,         sexualidade,         nacionalidade         ou         idade         de
uma         pessoa         para         manipulá-la.         Para         superar         esse
tipo         de         abuso,         é         importante         começar         a         reconhecer
os         sinais         e,         eventualmente,         aprender         a         confiar         em         si
mesmo         novamente.         Uma         vez         possível         nomear         essa
dinâmica,         há         como         trabalhar         para         mudá-la         ou         sair
dela.         De         acordo         com         a         autora         e         psicanalista         Robin
Stern,         em         artigo         publicado         no         periódico         Psychology
Today,         alguns         dos         sinais         são:         constante
questionamento         do         próprio         comportamento;
sensação         de         confusão         e         loucura         no         trabalho;
desculpar-se         constantemente         com         os         familiares,
parceiros,         chefes;         esconder         informações         de         amigos
e         familiares         para         não         precisar         explicar         ou         dar
desculpas,         entre         outros.

Atos         de         abuso         emocional,         como         o         gaslighting,
tendem         a         ocorrer         ao         lado         de         outros         tipos         de         abuso.
Em         caso         de         emergência,         a         mulher         ou         alguém         que
esteja         presenciando         alguma         situação         de         violência,
pode         pedir         ajuda         por         meio         do         telefone         190         da
Polícia         Militar         ou         ligar         para         a         Central         de
Atendimento         à         Mulher,         por         meio         do         número         180.

(Disponível         em:         https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/Comportamento/

noticia/2022/03/o-que-e-gaslighting-e-como-reconhecer-que-voce-esta-sendo

-manipulado.html.                  Adaptado.)

Questão 21
'A         mulher         ou         alguém         que         esteja         presenciando
alguma         situação         de         violência,         pode         pedir         ajuda         por
meio         do         telefone         190         da         Polícia         Militar         ou         ligar         para
a         Central         de         Atendimento         à         Mulher,         por         meio         do
número         180'.

Na         presente         frase,         nas         expressões         'A         mulher',         'para
a         Central',         'Atendimento         à         Mulher',         a         presença         dos
vocábulos         'A',         'a'         e         'à'         são         exemplos         de:

(A) Artigo         definido,         artigo         definido         e         crase.
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(B) Artigo         definido,         preposição         e         crase.

(C) Preposição,         artigo         definido         e         crase.

(D) Preposição,         preposição         e         crase.

Questão 22
'Ele         nega         quando         a         mudança         das         luzes         é         apontada
pela         esposa'.

Assinale         a         opção         CORRETA         cujos         verbos         foram
conjugados         no         pretérito         mais         que         perfeito         do
indicativo.

(A) Ele         negaria         quando         a         mudança         das         luzes         seria
apontada         pela         esposa.

(B) Ele         negava         quando         a         mudança         das         luzes         fora
apontada         pela         esposa.

(C) Ele         negara         quando         a         mudança         das         luzes         fora
apontada         pela         esposa.

(D) Ele         negava         quando         a         mudança         das         luzes         era
apontada         pela         esposa.

Questão 23
Assinale         a         alternativa         CORRETA         de         acordo         com         o
texto.

(A) Segundo         o         artigo         denominado         American
Sociological         Review,         alguns         dos         sinais         são:
constante         questionamento         do         procedimento         do
outro,         causando-lhe         sensação         de         confusão         e
loucura         no         trabalho.

(B) De         acordo         com         o         periódico         Psychology         Today,
publicado         em         2019,         o         gaslighting         pode         ser
usado         como         motivo         de         preconceito,         envolvendo
cor,         gênero,         sexualidade,         idade,         etc.         com         o
intento         de         manipulação         da         pessoa-alvo.

(C) A         origem         do         termo         é         inglesa,         advinda         do         filme
de         1944,         Gaslight,         quando         o         marido         Charles
Boyer         tenta         enlouquecer         sua         esposa,         Robin
Stern,         diminuindo         as         luzes         a         gás         e         negando         tal
fato,         deixando-a         perturbada.

(D) Embora         o         gaslighting         seja         mais         manifesto         em
situações         emocionais,         como         relacionamentos
abusivos,         ao         termo         também         podem         ser
acrescidos         abuso         de         poder,         com         ou         sem
violência.

Questão 24
'Atos         de         abuso         emocional,         como         o         gaslighting,
tendem         a         ocorrer         ao         lado         de         outros         tipos         de         abuso'.

Assinale         a         alternativa         CORRETA         quanto         à         sintaxe.

(A) O         sujeito         da         frase         é         a         expressão         'Atos         de         abuso
emocional'.

(B) A         expressão         'ao         lado         de         outros         tipos         de         abuso'
é         o         objeto         direto.

(C) A         expressão         'como         o         gaslighting'         é         adjunto
adverbial         de         circunstância.

(D) O         predicado         da         oração         é         verbo-nominal.

Questão 25
'Uma         vez         possível         nomear         essa         dinâmica,         há         como
trabalhar         para         mudá-la         ou         sair         dela'.

Na         frase,         as         palavras         'la'         e         'dela'         referem-se         à(s)
palavra(s):

(A) Dinâmica.

(B) Nomear         essa         dinâmica.

(C) Vez.

(D) Uma         vez.

Questão 26
Em         relação         à         acentuação         gráfica,         de         acordo         com         os
padrões         cultos         da         língua,         pode-se         afirmar         que:

(A) No         terceiro         parágrafo,         existem         três         paroxítonas
acentuadas         pelas         mesma         regra;         duas         oxítonas
acentuadas         por         regras         diferentes         e         três
proparoxítonas.

(B) No         quinto         parágrafo,         existem:         um         vocábulo
oxítono,         dois         vocábulos         paroxítonos         e         um
vocábulo         proparoxítono.

(C) No         primeiro         parágrafo,         temos         três         vocábulos
acentuados         pela         mesma         regra         gramatical.

(D) No         segundo         parágrafo,         há         dois         vocábulos
proparoxítonos         e         somente         um         vocábulo
monossílabo         tônico         acentuado         que         se         repete
três         vezes.

Questão 27
'As         técnicas         de         gaslighting         podem         incluir         o
questionamento         da         sanidade         do         outro'.

Assinale         a         opção         CORRETA.

(A) As         palavras         'técnicas',         'gaslighting'         e         'sanidade'
são         todas         substantivos         comuns.

(B) Existem         três         preposições         combinadas         com
artigos         na         frase.

(C) Há         dois         artigos         definidos         de         mesmo         gênero         na
frase.
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(D) A         locução         'pode         incluir'         é         uma         locução         verbal
adjetiva.

Questão 28
'Mais         conhecida         como         uma         forma         de         manipulação
emocional         em         relacionamentos,         a         prática         pode
conferir         abuso         psicológico         em         diversos         âmbitos'.

Assinale         a         alternativa         CORRETA         quanto         ao         novo
uso         de         pontuação         na         frase         sem         alteração         de
sentido         original.

(A) A         prática,         mais         conhecida         como         uma         forma         de
manipulação         emocional         em         relacionamentos,
pode         conferir         abuso,         psicológico         em         diversos
âmbitos.

(B) A         prática         pode         conferir,         abuso         psicológico         em         -
diversos         âmbitos         -         mais         conhecida         como,         uma
forma         de         manipulação         emocional         em
relacionamentos.

(C) A         prática         mais         conhecida,         como         uma         forma         de
manipulação         emocional,         em         relacionamentos,
pode         conferir         abuso,         psicológico         em         diversos
âmbitos.

(D) A         prática         pode         conferir         abuso         psicológico         em
diversos         âmbitos         -         mais         conhecida         como         uma
forma         de         manipulação         emocional         em
relacionamentos.

Questão 29
'Na         trama,         o         marido         tenta         enlouquecer         sua         esposa,
diminuindo         e         piscando         as         luzes         (que         eram         movidas
a         gás)         em         sua         casa         e,         então,         ele         nega         quando         a
mudança         das         luzes         é         apontada         pela         esposa'.

Em         relação         aos         Elementos         de         Comunicação,
pode-se         afirmar         que:

(A) O         emissor         da         ação         é         o         ator         e         o         receptor         da
manipulação         é         a         atriz         no         filme         de         1944,
denominado         Gaslight.

(B) A         ambiência         na         Comunicação         é         um         problema,
já         que         não         se         pode         estabelecer         as         luzes         a         gás
como         um         ambiente         perfeito,         uma         vez         que         elas
são         alteradas,         não         havendo         feedback.

(C) A         mensagem         emitida         na         trama         não         acontece,
pois         a         esposa         não         percebe         o         que         se         passa;
uma         vez         que         ela         não         entende         o         ocorrido,         não
há         mensagem.

(D) A         mensagem         justamente         não         ocorre         pelo         fato
de         os         ruídos         interferirem         na         intenção         do         marido,
já         que         as         luzes         a         gás         piscam,         distorcendo         a
realidade         para         a         mulher.

Questão 30
'Um         artigo         da         American         Sociological         Review,
publicado         em         2019,         afirma         QUE         uma         pessoa         QUE
usa         técnicas         de         gaslighting         também         pode         usar,
intencionalmente,         estereótipos         negativos         de         gênero
[...]'.

Assinale         a         alternativa         cuja         função         dos         termos
destacados         está         CORRETA.

(A) Conjunção         integrante         e         conjunção         integrante.

(B) Pronome         relativo         e         conjunção         integrante.

(C) Conjunção         integrante         e         pronome         relativo.

(D) Pronome         relativo         e         pronome         relativo.

Conhecimentos Gerais

Questão 31
De         acordo         com         o         §         2º         do         Art.         15         da         Lei         Orgânica         do
Município         de         Guarujá         do         Sul-SC         o         número         de
vereadores         será:

(A) O         número         de         vereadores         será         definido         pelo
prefeito         eleito         do         Município,         será         fixado         pela
Câmara         Municipal,         por         meio         de         lei         específica,
em         cada         legislatura         para         a         subsequente,         em         até
180         (cento         e         oitenta)         dias         antes         das         eleições,
obedecidos         os         limites         estabelecidos         na
Constituição         Federal.

(B) O         número         de         vereadores         será         pré         estabelecido
por         votação         na         câmara         do         Município,         será
fixado         pela         Câmara         Municipal,         por         meio         de         lei
específica,         em         cada         legislatura         para         a
subsequente,         em         até         180         (cento         e         oitenta)         dias
antes         das         eleições,         obedecidos         os         limites
estabelecidos         na         Constituição         Federal.

(C) O         número         de         vereadores         será         proporcional         à
população         do         Município,         será         fixado         pela
Câmara         Municipal,         por         meio         de         lei         específica,
em         cada         legislatura         para         a         subsequente,         em         até
180         (cento         e         oitenta)         dias         antes         das         eleições,
obedecidos         os         limites         estabelecidos         na
Constituição         Federal.

(D) O         número         de         vereadores         será         um         vereador
para         cada         trezentos         habitantes         do         população         do
Município,         será         fixado         pela         Câmara         Municipal,
por         meio         de         lei         específica,         em         cada         legislatura
para         a         subsequente,         em         até         180         (cento         e
oitenta)         dias         antes         das         eleições,         obedecidos         os
limites         estabelecidos         na         Constituição         Federal.

Questão 32
Anvisa         aprovou         alguns         medicamentos         de         uso
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emergencial         para         tratamento         da         COVID-19         no
Brasil.         Das         alternativas         abaixo         qual         é         único         que
NÃO         é         um         desses         medicamentos:

(A) Sibutramina.

(B) Paxlovid.

(C) Rendesivir.

(D) Evusheld.

Questão 33
A         história         do         nome         da         cidade         de         Guarujá         do
Sul-SC,         é         que         um         rico         empresário         da         região         batizou
a         vila         recém-fundada         por         uma         praia         de         estado
frequentada         por         ele.         Essa         praia         que         inspirou         o
nome         da         cidade         fica         localizada         em:

(A) Bahia.

(B) São         Paulo.

(C) Fortaleza.

(D) Rio         de         Janeiro.

Questão 34
Acerca         do         Art.         60         da         Lei         Orgânica         do         Município         de
Guarujá         do         Sul-SC,         define         que         o         Prefeito         e         o
Vice-Prefeito,         quando         no         exercício         do         cargo,         não
poderão         se         ausentar         do         Município         por         mais         de:

(A) 30         (trinta)         dias         ou         do         país         por         mais         de         20         (vinte)
dias,         salvo         em         caso         de         férias         ou         de         licença
precedida         de         autorização         legislativa.

(B) 30         (trinta)         dias         ou         do         país         por         mais         de         15
(quinze)         dias,         salvo         em         caso         de         férias         ou         de
licença         precedida         de         autorização         legislativa.

(C) 60         (sessenta)         dias         ou         do         país         por         mais         de         30
(trinta)         dias,         salvo         em         caso         de         férias         ou         de
licença         precedida         de         autorização         legislativa.

(D) 60         (sessenta)         dias         ou         do         país         por         mais         de         15
(quinze)         dias,         salvo         em         caso         de         férias         ou         de
licença         precedida         de         autorização         legislativa.

Questão 35
Na         história         de         Guarujá         do         Sul-SC         existem         muitas
teorias         sobre         a         presença         do         caboclo         no         município,
visto         que         já         existia         evidência         da         presença         na
chegada         dos         primeiros         colonizadores.         Uma         delas
afirmava         que         eles         eram         fugitivos         de         um         conflito
conhecido         como         a:

(A) Guerra         do         Contestado.

(B) Guerra         dos         Palmares.

(C) Guerra         dos         Mascates.

(D) Guerra         dos         Canudos.
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