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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
Pode-se         dizer         que         trata-se         de         um         instrumento         de
gerenciamento         que,         como         qualquer         outro,         tem         um
único         propósito:         tornar         o         trabalho         de         uma
organização         mais         eficiente.

Podemos         AFIRMAR         que         este         instrumento         é:

(A) Planejamento         participativo.

(B) Planejamento         situcional.

(C) Planejamento         estratégico         situcional.

(D) Planejamento         estratégico         participativo.

Questão 02
O         instrumento         dinâmico         que         permite         uma
compreensão         da         realidade         social,         incluindo         a
identificação         das         necessidades         e         a         detecção         dos
problemas         prioritários         e         respectivas         causalidades,
bem         como         dos         recursos         e         potencialidades         locais,
que         constituem         reais         oportunidades         de
desenvolvimento         é         conhecido         como:

(A) Gestão         social.

(B) Exclusão         social.

(C) Diagnóstico         social.

(D) Fundo         de         assistência         social.

Questão 03
São         Diretrizes         do         Sistema         Único         de         Saúde         (SUS)         e
da         Rede         de         Atenção         à         Saúde         (RAS)         a         serem
operacionalizados         na         Atenção         Básica,         EXCETO:

(A) Ordenação         da         rede.

(B) Resolutividade.

(C) Cuidado         descentralizado         na         pessoa.

(D) Territorialização.

Questão 04
Marque         a         alternativa         que         preenche         CORRETA         e
respectivamente         as         lacunas:

É         importante         mencionar         que_____________,
requer         a         adoção         de         estratégias         que         possibilitem         a
participação         e         o         compartilhamento         de         concepções
por         todos         os         componentes         da         equipe.         Ao
compartilhar          diretrizes          e          princípios,
_______________         não         dilui         as         competências         e
atribuições         de         cada         profissional.         Nesse         sentido,         é
fundamental         considerar         os         distintos         olhares         e

contribuições         das         diferentes         áreas         de         formação,
além         da         experiência         profissional         de         cada         integrante
e         sua         função         no         equipamento.

Marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) o         trabalho         interdisciplinar

(B) as         violações         de         direitos

(C) o         trabalho         em         equipe

(D) o         trabalho         em         rede

Questão 05
Estão         incluídas         ainda         no         campo         de         atuação         do
Sistema         Único         de         Saúde         (SUS)         na         execução         de
ações,         EXCETO:

(A) Vigilância         socioassistencial.

(B) Vigilância         sanitária.

(C) Saúde         do         trabalhador.

(D) Assistência         terapêutica         integral,         inclusive
farmacêutica.

Questão 06
O         Assistente         Social         do         Centro         de         Referência         de
Assistência         Social         (CRAS)         Nordeste         da         cidade         de
Maravilhas,         enviou         um         e-mail         ao         CRAS         Sudeste
solicitando         uma         exposição         do         trabalho         realizado         e
das         informações         adquiridas         durante         o
acompanhamento         da         família         da         Sra.         M.P.S.         de         45
anos,         haja         vista         que,         a         mesma         mudou-se         de
residência,         pertencendo         no         momento         a         área         de
abrangência         Sudeste.

Diante         ao         exposto,         podemos         AFIRMAR         que         o
instrumento         de         trabalho         solicitado         foi:

(A) Parecer         social.

(B) Laudo         social.

(C) Perícia         social.

(D) Relatório         social.

Questão 07
De         acordo         com         a         Lei         nº         8.069,         de         13         de         julho         de
1990,         são         penalmente         inimputáveis         os         menores         de:

(A) Dezesseis         anos.

(B) Dezoito         anos.

(C) Vinte         e         um         anos.

(D) Doze         anos.
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Questão 08
As         entidades         não-governamentais         somente
poderão         funcionar         depois         de         registradas         no
Conselho         Municipal         dos         Direitos         da         Criança         e         do
Adolescente,         o         qual         comunicará         o         registro         ao
Conselho         Tutelar         e         à         autoridade         judiciária         da
respectiva         localidade.         Onde         será         negado         o         registro
à         entidade         que,         EXCETO:

(A) Não         apresente         plano         de         trabalho         compatível
com         os         princípios         desta         Lei.

(B) Não         se         adequar         ou         deixar         de         cumprir         as
resoluções         e         deliberações         relativas         à
modalidade         de         atendimento         prestado         expedidas
pelos         Conselhos         de         Direitos         da         Criança         e         do
Adolescente,         em         todos         os         níveis.

(C) Ofereça         instalações         físicas         em         condições
adequadas         de         habitabilidade,         higiene,
salubridade         e         segurança.

(D) Esteja         irregularmente         constituída.

Questão 09
As         entidades         que         desenvolvam         programas         de
acolhimento         familiar         ou         institucional         deverão         adotar
os         seguintes         princípios,         EXCETO:

(A) Participação         na         vida         da         comunidade         local.

(B) Evitar,         sempre         que         possível,         a         transferência
para         outras         entidades         de         crianças         e
adolescentes         abrigados.

(C) Preservação         dos         vínculos         familiares         e
promoção         da         reintegração         familiar.

(D) Desmembramento         de         grupos         de         irmãos.

Questão 10
Analise         as         afirmativas:

I.As         entrevistas         podem         ser         livres,         dirigidas         ou
semidirigidas.

II.A         entrevista         dirigida         é         muito         utilizada         nos
acompanhamentos         individuais.

III.Na         entrevista         livre,         o         entrevistador         conduz         toda         a
entrevista         para         um         objetivo         específico         e,         por         essa
razão,         faz         muitas         perguntas.

IV.Na         entrevista         devolutiva,         o         entrevistador         deixa
que         o         entrevistado         fale         e         direciona         essas         falas         para
os         objetivos         da         entrevista.

V.A         entrevista         semidirigida         consiste         em         dar         ciência
ao         entrevistado         do         que         foi         constado         no         decorrer         da
interação         socioprofissional.

Com         base         nas         informações         acima,         marque         a
alternativa         CORRETA:

(A) II         e         V,         são         verdadeiras.

(B) I,         é         verdadeira.

(C) I         e         III,         são         falsas.

(D) II         e         IV,         são         verdadeiras.

Questão 11
"Composta         igualmente         de         forma         paritária,         é
integrada         por         representação         da         Secretaria         Estadual
de         Saúde         (SES)         e         do         Conselho         Estadual         de
Secretários         Municipais         de         Saúde         (COSEMS)         ou
órgão         equivalente.         Um         dos         representantes         dos
municípios         é         o         Secretário         de         Saúde         da         Capital."         O
trecho         mencionado         se         REFERE         à:

FONTE:         Norma         Operacional         Básica         do         Sistema         Único         de         Saúde

(NOB-SUS/96).

Disponível         em:https://conselho.saude.gov.br/legislacao/nobsus96.htm>

(A) Conselho         Municipal         de         Saúde.

(B) Comissão         Intergestores         Bipartite.

(C) Conselho         Nacional         de         Secretários         Estaduais         de
Saúde.

(D) Comissão         Intergestores         Tripartite.

Questão 12
Baseado         na         Lei         nº         8.080,         de         19         de         setembro         de
1990,         o         conjunto         de         ações         e         serviços         de         saúde,
prestados         por         órgãos         e         instituições         públicas
federais,         estaduais         e         municipais,         da         Administração
direta         e         indireta         e         das         fundações         mantidas         pelo
Poder         Público,         constitui:

(A) A         Rede         de         Atenção         à         Saúde.

(B) A         atenção         básica.

(C) A         Política         Nacional         de         Atenção         Básica.

(D) O         Sistema         Único         de         Saúde.

Questão 13
A         pessoa         com         deficiência         tem         direito         a         receber
atendimento         prioritário,         EXCETO         para:

(A) Atendimento         em         todas         as         instituições         e         serviços
de         atendimento         ao         público.

(B) Tramitação         processual         e         procedimentos
judiciais         e         administrativos         em         que         for         parte         ou
interessada,         em         todos         os         atos         e         diligências.

(C) Proteção         e         socorro         dependendo         da
circunstância.

(D) Recebimento         de         restituição         de         imposto         de
renda.
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Questão 14
Pode         ser         compreendido         como         um         processo         que         cria
e         mantém         conexões         entre         diferentes         organizações,
a         partir         da         compreensão         do         seu         funcionamento,
dinâmicas         e         papel         desempenhado,         de         modo         a
coordenar         interesses         distintos         e         fortalecer         os
comuns.         Podemos         AFIRMAR         que         este         processo         é:

(A) Trabalho         doméstico.

(B) Trabalho         em         rede.

(C) Trabalho         em         equipe.

(D) Trabalho         em         grupo.

Questão 15
De         acordo         com         Magalhães         (2006),         "é         um
importante         instrumento         de         apoio         no         trabalho
desenvolvido         em         instituições.         Requer         habilidade         e
treino         profissional.         O         uso         desse         instrumento         permite
o         atendimento         de         um         maior         número         de         pessoas".         A
este         instrumento         chamamos         de:

(A) Visita.

(B) Reunião         de         equipe.

(C) Grupo.

(D) Entrevista.

Questão 16
O         ________         goza         de         todos         os         ________         inerentes
à         ________,         sem         prejuízo         da         proteção         integral         de
que         trata         esta         Lei,         assegurando-se-lhe,         por
________         ou         por         outros         meios,         todas         as
oportunidades         e         facilidades,         para         preservação         de
sua         saúde         física         e         mental         e         seu         aperfeiçoamento
moral,         intelectual,         espiritual         e         social,         em         condições
de         liberdade         e         ________.

Marque         a         alternativa         que         completa
CORRETAMENTE         as         lacunas         acima:

(A) idoso         -         direitos         fundamentais         -         pessoa         humana         -
lei         -         dignidade

(B) ser         humano         -         poderes         -         humanidade         -         código         -
grandeza

(C) jovem         -         dons         primordiais         -         humanidade         -
estatuto         -         nobreza

(D) homem         -         talentos         essenciais         -         sociedade         -
ordem         -         autoridade

Questão 17
Deve         ser         orientada         pela         intencionalidade         de         apontar
em         que         medida         as         políticas         e         programas         sociais
são         capazes         e         estão         conseguindo         expandir         direitos,

reduzir         a         desigualdade         social         e         propiciar         a
equidade.         Sendo         assim,         podemos         AFIRMAR         que         a
frase         diz         respeito         a         avaliação         de:

(A) Políticas         sociais         públicas.

(B) Projetos         sociais.

(C) Diagnósticos         sociais.

(D) Programas         sociais.

Questão 18
São         documentos         mais         abrangentes,         que         contém
ações         relativas         aos         programas         e         projetos         que         serão
desenvolvidos         em         um         determinado         período         de
tempo,         indicando         a         sequência         das         ações,         as
principais         providências         e         os         responsáveis.

O         instrumento         de         planejamento         descrito         é:

(A) Projetos.

(B) Planos.

(C) Trabalho         comunitário.

(D) Planejamentos.

Questão 19
Ao         tempo         em         que         aperfeiçoa         a         gestão         do         SUS,         esta
Norma         Operacional         Básica         aponta         para         uma
reordenação         do         modelo         de         atenção         à         saúde,         na
medida         em         que         redefine:

I.Os         papéis         de         cada         esfera         de         governo         e,         em
especial,         no         tocante         à         direção         descentralizada.

II.Os         instrumentos         gerenciais         para         que         municípios         e
estados         superem         o         papel         exclusivo         de         prestadores
de         serviços         e         assumam         seus         respectivos         papéis         de
gestores         do         SUAS.

III.Os         mecanismos         e         fluxos         de         financiamento,
reduzindo         progressiva         e         continuamente         a
remuneração         por         produção         de         serviços         e         ampliando
as         transferências         de         caráter         global,         fundo         a         fundo,
com         base         em         programações         ascendentes,
pactuadas         e         integradas.

IV.A         prática         do         acompanhamento,         controle         e
avaliação         no         SUS,         superando         os         mecanismos
tradicionais,         centrados         no         faturamento         de         serviços
produzidos,         e         valorizando         os         resultados         advindos
de         programações         com         critérios         epidemiológicos         e
desempenho         com         qualidade.

V.Os         vínculos         dos         serviços         com         os         seus         usuários,
privilegiando         os         núcleos         familiares         e         comunitários,
criando,         assim,         condições         para         uma         efetiva
participação         e         controle         social.
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Baseado         nas         informações         acima,         assinale         a
alternativa         CORRETA:

(A) III         e         V,         são         falsas.

(B) II         e         III,         são         verdadeiras.

(C) I         e         V,         são         falsas.

(D) I         e         II,         são         falsas.

Questão 20
A         Seguridade         Social         Brasileira         é         constituída         por:

(A) Segurança         pública,         assistência         social         e         saúde.

(B) Saúde,         previdência         e         assistência         social.

(C) Proteção         social,         educação         e         previdência.

(D) Educação,         saúde         e         previdência.

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

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

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

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

(D) No         terceiro         parágrafo,         existem         três         paroxítonas
acentuadas         pelas         mesma         regra;         duas         oxítonas
acentuadas         por         regras         diferentes         e         três
proparoxítonas.
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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         negara         quando         a         mudança         das         luzes         fora
apontada         pela         esposa.

(C) Ele         negava         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) 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.

(C) 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.

(D) 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.

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

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

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

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

Questão 25
'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) Pronome         relativo         e         pronome         relativo.

(B) Conjunção         integrante         e         conjunção         integrante.

(C) Pronome         relativo         e         conjunção         integrante.

(D) Conjunção         integrante         e         pronome         relativo.

Questão 26
'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) 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.

(B) 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.

(C) 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.

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

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

Assinale         a         opção         CORRETA.
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(A) Há         dois         artigos         definidos         de         mesmo         gênero         na
frase.

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

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

(D) A         locução         'pode         incluir'         é         uma         locução         verbal
adjetiva.

Questão 28
'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) Preposição,         preposição         e         crase.

(B) Artigo         definido,         preposição         e         crase.

(C) Artigo         definido,         artigo         definido         e         crase.

(D) Preposição,         artigo         definido         e         crase.

Questão 29
'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         pode         conferir         abuso         psicológico         em
diversos         âmbitos         -         mais         conhecida         como         uma
forma         de         manipulação         emocional         em
relacionamentos.

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

(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 30
'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) Nomear         essa         dinâmica.

(B) Uma         vez.

(C) Dinâmica.

(D) Vez.

Conhecimentos Gerais

Questão 31
Anvisa         aprovou         alguns         medicamentos         de         uso
emergencial         para         tratamento         da         COVID-19         no
Brasil.         Das         alternativas         abaixo         qual         é         único         que
NÃO         é         um         desses         medicamentos:

(A) Rendesivir.

(B) Sibutramina.

(C) Evusheld.

(D) Paxlovid.

Questão 32
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         dos         Mascates.

(B) Guerra         dos         Palmares.

(C) Guerra         dos         Canudos.

(D) Guerra         do         Contestado.

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) Fortaleza.

(B) Bahia.

(C) São         Paulo.

(D) Rio         de         Janeiro.
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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         15
(quinze)         dias,         salvo         em         caso         de         férias         ou         de
licença         precedida         de         autorização         legislativa.

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

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

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

Questão 35
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         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.

(B) 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.

(C) 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.

(D) 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.
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