
 
 

 
 

  Estado de Santa Catarina 

Prefeitura Municipal de Guarujá do Sul - 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
A         Psicomotricidade         é         a         ciência         que         tem         como
objeto         de         estudo         o         homem         através         do         seu         corpo         em
movimento         e         em         relação         ao         seu         mundo         interno         e
externo.         Dessa         forma,         está         relacionada         ao         processo
de         maturação.         Com         base         nessa         abordagem,
assinale         a         alternativa         INCORRETA,         em         relação         ao
que         se         afirmar         no         fragmento:         O         corpo         é         a         origem
das         aquisições:

(A) Cognitivas.

(B) Afetivas.

(C) Genéticas.

(D) Orgânica.

Questão 02
O         plano         de         aula         é         um         documento         elaborado         pelo
professor         para         definir,         EXCETO:

(A) A         metodologia         a         ser         utilizada.

(B) O         objetivo         do         que         será         ensinado.

(C) O         tempo         exato         de         desenvolvimento         da         aula.

(D) O         tema         da         aula.

Questão 03
Segundo         a         LDB         a         escola         tem         como         função         social,
EXCETO:

(A) Oferecer         formação         integral         aos         alunos         e
orientar         as         famílias         como         desenvolver         a
educação         dos         filhos,         visando         prepará-los         para         o
convívio         escolar.

(B) Garantir         a         aprendizagem         de         conhecimento,
habilidades         e         valores         necessários         à
socialização         do         individuo.

(C) Desenvolver         o         educando,         assegurar-lhe         a
formação         comum         indispensável         para         o
exercício         da         cidadania.

(D) Propiciar         aos         alunos         o         domínio         dos         conteúdos
culturais         básicos         da         leitura,         da         escrita,         da
ciência         das         artes         e         das         letras.

Questão 04
Sobre         o         ensino         da         Língua         Portuguesa,         assinale         a
alternativa         INCORRETA         em         relação         à         metodologia
mais         comum         e         principal         método         de         ensino.

(A) Desenvolver         as         mesmas         estratégias         de         ensino
e         solicitar         que         os         comentem,         previamente,         o
assunto         do         qual         trata         o         texto,         orientando         a
encontrem         argumentos         sobre         o         tema         a         partir         do
título,         dentre         outros         aspectos         que         o         texto
apresente         em         sua         escrita.

(B) Desenvolver         práticas         de         comunicação         oral         para
os         alunos         aprenderem         os         gêneros         do         discurso         e
as         atividades         de         análise         e         reflexão         sobre         a
língua.

(C) Trabalhar         leitura         e         escrita         feita         pelos         próprios
estudantes         e         pelo         professor         para         a         turma
(enquanto         os         alunos         não         compreendem         o
sistema         de         escrita).

(D) Trabalhar         os         diferentes         gêneros         textuais         que
circulam         em         nossa         sociedade,         bem         como
propor         contextos         de         produção         a         partir         de
situações         reais         e         significativas.

Questão 05
As         dificuldades         de         aprendizagem         podem         ter         origem
em         problemas         físicos,         psíquicos         e         emocionais.         O
clima         familiar,         a         falta         de         estímulo         ou         a         inadaptação
do         aluno         à         escola,         também         influenciam         no
desempenho         das         crianças,         podendo         provocar
desinteresse         passageiro         pelos         estudos,         trazendo
prejuízos         no         rendimento         escolar.

As                  dificuldades         para         compreender         e         assimilar
regras,         conceitos         e         operações         matemáticas         estão
relacionadas         ao         seguinte         tipo         de         problema         de
aprendizagem:

(A) Dislexia.

(B) Dislalia.

(C) Discalculia.

(D) Disgrafia.

Questão 06
A         Aprendizagem         da         leitura         e         da         escrita         está
condicionada         a         diversos         fatores         que         poderão
contribuir         para         um         bom         ou         ruim         desempenho         da
aprendizagem         leitora         e         para         o         desenvolvimento
eficaz         da         linguagem         escrita.         A         escrita         apresenta         em
qualquer         língua         aspectos         da         fala.         Nesse         sentido,
considerado         o         ensino         da         escrita         é         INCORRETO
afirmar         que         a         escrita         espontânea         tem         como
principal         objetivo         proporcionar         ao         aluno         a
capacidade         de:

(A) Estabelecer         conexões         entre         os         grafemas         e
fonemas         das         palavras.

(B) Observar         as         características         gráficas         das         letras
do         alfabeto.

PROFESSOR II - PEDAGOGIA SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 1 2



(C) Relacionar         as         letras         às         figuras         do         campo
semântico,         tendo         como         principal         objetivo
memorizar         as         letras         do         alfabeto.

(D) Promover         o         desenvolvimento         do         vocabulário,
favorecendo         a         estabilização         de         formas
ortográficas.

Questão 07
Considerado         os         princípios         da         recuperação         da
aprendizagem,         analise         os         itens         a         seguir:

I.O         plano         de         recuperação         da         aprendizagem
consiste         em         uma         ação         de         intervenção         pedagógica
focada         em         sanar         as         lacunas         de         aprendizagem
diagnosticadas         em         um         processo         de         avaliação.

II.No         processo         de         recuperação         da         aprendizagem         o
aluno         tem         a         oportunidade         de         rever         os         conteúdos         em
que,         anteriormente,         não         obteve         o         rendimento
necessário.

III.A         recuperação         da         aprendizagem,         além         de
trabalhar         as         habilidades         e         competências         que
aprende         em         sala         de         aula,         o         aluno         tem         uma
oportunidade         a         mais         de         aprender.

IV.No         processo         de         recuperação         a         aprendizagem
assume         um         princípio         de         avaliação         formativa.

Está         CORRETO         o         que         se         afirma         em:

(A) I,         II                  e         IV,         apenas.

(B) III         e         IV,         apenas.

(C) I,         II,         III,         IV.

(D) II         e         III,         apenas.

Questão 08
Dentre         os         instrumentos         e         atividades         pedagógicas,         o
________________         é         um         instrumento         muito         útil         no
processo         de         avaliação         do         aluno,                  pois         nele         podem
ser         registradas         as         atividades         por         etapas         do
desenvolvimento,         tendo-se         assim         o         passo         a         passo
do         processo         de         ensino         e         aprendizagem.

Assinale         a         alternativa         que         completa         o         espaço         deste
excerto:

(A) caderno         de         acompanhamento

(B) bloco         de         registro         escolar

(C) portfólio

(D) boletim         de         rendimento         escolar

Questão 09
Existe         uma         variedade         de         métodos         de         ensino         da
leitura.         Veja         um         deles:         Destaca         a         aprendizagem         da
leitura         através         da         decodificação,         relacionando         as
letras         aos         sons,         é         o         método         de         alfabetização         que
prioriza         o         ensino         dos         sons         das         letras.

O         fragmento         descreve         o         método:

(A) Alfabético.

(B) Fônico.

(C) Global.

(D) Sentenciação.

Questão 10
As         tendências         pedagógicas         são         um         conjunto         de
pensamentos         de         filósofos         e         autores         que         falam         de
como         a         educação         é         compartilhada.         Existem         dois
modelos,         o         liberal         e         o         progressista.

Fonte:         https://blog.pitagoras.com.br/tendencias-pedagogicas/

Com         base         nessa         abordagem,         assinale         a         alternativa
que         apresenta         uma         informação         INCORRETA:

(A) A         Tendência         Pedagógica         Liberal         visa         manter         a
sociedade         conforme         seu         estado         atual.

(B) Na         Tendência         Pedagógica         Progressista         a
educação         é         defendida         como         ferramenta
transformadora         na         nossa         sociedade.

(C) Na         Tendência         Pedagógica         Progressista,         o
progresso         faz         parte         de         sua         metodologia         de
ensino.         A         inspiração         vem         da         teoria         do
conhecimento         marxista.

(D) A         Tendência         Pedagógica         Progressista         acredita
que         o         papel         da         instituição         de         ensino         é         preparar
as         pessoas         pra         que         elas         desempenhem         papéis
sociais,         tendo         como         base         pra         isso         algumas
habilidades         e         competências.

Questão 11
Um         bom         relacionamento         entre         professor         e         aluno
gera         uma         melhor         aprendizagem,         tornando-se         um
intercessor         na         contribuição         do         ato         de         aprender,         por
meio         dos         seguintes         componentes         motivacionais,
EXCETO:

(A) Acadêmicos.

(B) Amistoso.

(C) Relacionais.

(D) Afetivos.
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Questão 12
Segundo         definições         teóricas,         são         elementos         da
didática,         EXCETO:

(A) Formação         docente.

(B) Planejamento         escolar.

(C) Objetivos         e         conteúdos         de         ensino.

(D) Métodos         de         ensino         e         avaliação.

Questão 13
Analise         a         concepção         teórica         apresentada         no
fragmento         a         seguir:

"A         construção         do         conhecimento         da         leitura         e         da
escrita         tem         uma         lógica         individual,         embora         aberta         à
interação         social,         na         escola         ou         fora         dela.         Nesse
processo,         a         criança         passa         por         etapas,         com         avanços
e         recuos,         até         se         apossar         do         código         linguístico         e
dominá-lo".

Assinale         a         alternativa         CORRETA         em         relação         ao
teórico         que         aborda         a         concepção         apresentada         no
fragmento.

(A) Piaget.

(B) Vygotsky.

(C) Cagliari.

(D) Emília         Ferreiro.

Questão 14
Aprendizagem         global         é         o         processo         de
aprendizagem         que         ocorre         desde         a         idade         escolar,         na
adolescência,         na         idade         adulta         e         até         em         idade         mais
avançada,         na         terceira         idade.                  Nesse         sentido,                  a
educação         global         inclui         os         seguintes         aspectos,
EXCETO:

(A) Artísticos.

(B) Emocionais.

(C) Motores.

(D) Mentais.

Questão 15
O         Projeto         Político         Pedagógico,         ou         PPP,         é         um
documento         que                  garante         a         autonomia         para         as
instituições         de         ensino         em         relação,         EXCETO:

(A) Definição         dos         objetivos         do         ambiente
educacional.

(B) Definição         dos         conteúdos                  que         devem         ser
trabalhados,         tendo         como         referência         a         Base
Nacional         Comum         Curricular.

(C) Adequação         da         proposta         curricular         e
organização         da         gestão         administrativa.

(D) Elaboração         da         proposta         de         orientação         das
práticas         educacionais.

Questão 16
Assinale         a         alternativa         CORRETA         em         relação         à
proposta         pedagógica,         apresentada         nos         Parâmetros
Curriculares         Nacionais         -         PCNs,         que         visa         a         superar
da         centralidade         somente         no         ensino         e         no         professor,
dando         espaço         ao         processo         de         formação         do         aluno.

(A) Democrática.

(B) Comportamentalista.

(C) Tradicional.

(D) Construtivista.

Questão 17
As         atividades         recreativas         incitam         e         promovem
aprendizados         de         forma         lúdica         e         prazerosas,         tendo
como         objetivo         relaxar,         gastar         energia,         ensinar,
instruir,         comunicar         algo         e         melhora         as         relações.

Com         base         nessas         abordagens,         julgue         os         itens         em
V,         para         verdadeiro,         ou         F,         para         falso.

(__)A         recreação         é         uma         prática         prazerosa         em         que         os
alunos         participam         de         atividades         descontraídas,
sendo                  uma         importante         estratégia         de         inclusão         e
socialização.

(__)As         atividades         de         recreativas         desenvolvem         as
habilidades         psicomotoras         das         crianças.

(__)A         recreação         tem         caráter         hedonístico,         ou         seja,
está         sempre         ligada         ao         prazer.

(__)A         recreação,         embora         seja         uma         atividade
Pedagógica,         na         maioria         das         vezes         em         seu
desenrolar,         acarreta         no         aluno         participante
sensações         indesejadas         e         negativas.

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

(A) V,         F,         V,         V.

(B) V,         V,         V,         V.

(C) V,         V,         V,         F.

(D) F,         V,         V,         F.
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Questão 18
A         Base         Nacional         Comum         Curricular         -         BNCC         é         um
documento         normativo         para         as         redes         de         ensino         e
suas         instituições         públicas         e         privadas,         sendo
referência         obrigatória         para         elaboração         dos
currículos         escolares         e         propostas         pedagógicas
referentes         a,         EXCETO:

(A) Ensino         Fundamental.

(B) Ensino         Médio.

(C) Educação         Infantil.

(D) Ensino         Superior.

Questão 19
A         alfabetização         nos         anos         iniciais         do         Ensino
Fundamental         é         mais         que         ensinar         a         ler         e         escrever,
consiste         em         ensinar         os         alunos         a         usarem         esses
processos         em         seu         dia         a         dia.         Por         isso,         a         sala         de         aula
precisa         ser         um         ambiente         alfabetizador.         Nesse
sentido,         o         professor         deve,         EXCETO:

(A) Utilizar         recursos         didáticos         que         auxiliem         no
processo         de         alfabetização,         como         livros,         jornais,
histórias,         materiais         diversos         que         ajudam         os
alunos         a         desenvolver         essas         habilidades
leitoras.

(B) Aplicar         atividades         de         pesquisa,         valorizando         a
investigação,         a         integração,         a         cooperação         e
assim         incentivar         a         ação         do         aluno,         levando-o         ao
desenvolvimento         de         habilidades         como
características         básicas         do         processo         de
aprendizagem.

(C) Aplicar         prova         após         cada         conteúdo         estudado,
visando         verificar         as         aprendizagens         alcançadas
pelos         alunos,         visto         que         esta         é         a         forma         mais
confiável         de         verificação.

(D) Realizar         sequências         didáticas,         pois         é         uma
forma         de         organização         do         trabalho         pedagógico
que         permite         antecipar         o         que         será         enfocado         em
um         espaço         de         tempo         que         é         variável         em         função
do         que         os         alunos         precisam         aprender,         da
mediação         e         do         constante         monitoramento         que         o
professor         faz         para         acompanhar         o         desempenho
dos         alunos.

Questão 20
O         processamento         da         linguagem         é         complexo         e
abrange         níveis         como:

I.Decodificação.

II.Armazenamento.

III.Planejamento.

IV.Acesso.

V.Evocação.

Estão         CORRETOS         os         níveis:

(A) I,         II,         III,         IV         e         V.

(B) I,         II         e         IV,         apenas.

(C) I,         II,         III         e         V,         apenas.

(D) I,         II,         III         e         IV,         apenas.

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
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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) Preposição,         preposição         e         crase.

(B) Artigo         definido,         preposição         e         crase.

(C) Preposição,         artigo         definido         e         crase.

(D) Artigo         definido,         artigo         definido         e         crase.

Questão 22
Em         relação         à         acentuação         gráfica,         de         acordo         com         os
padrões         cultos         da         língua,         pode-se         afirmar         que:

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

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

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

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

Questão 23
'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         conjunção         integrante.

(B) Conjunção         integrante         e         conjunção         integrante.

(C) Pronome         relativo         e         pronome         relativo.

(D) Conjunção         integrante         e         pronome         relativo.

Questão 24
'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,         mais         conhecida         como         uma         forma         de
manipulação         emocional         em         relacionamentos,
pode         conferir         abuso,         psicológico         em         diversos
âmbitos.

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

(D) A         prática         pode         conferir         abuso         psicológico         em
diversos         âmbitos         -         mais         conhecida         como         uma
forma         de         manipulação         emocional         em
relacionamentos.
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Questão 25
'As         técnicas         de         gaslighting         podem         incluir         o
questionamento         da         sanidade         do         outro'.

Assinale         a         opção         CORRETA.

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

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

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

(D) Há         dois         artigos         definidos         de         mesmo         gênero         na
frase.

Questão 26
'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         era
apontada         pela         esposa.

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

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

Questão 27
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) 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) 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.

Questão 28
'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         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) 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.

Questão 29
'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) A         expressão         'como         o         gaslighting'         é         adjunto
adverbial         de         circunstância.

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

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

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):
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(A) Vez.

(B) Nomear         essa         dinâmica.

(C) Dinâmica.

(D) Uma         vez.

Conhecimentos Gerais

Questão 31
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) 60         (sessenta)         dias         ou         do         país         por         mais         de         30
(trinta)         dias,         salvo         em         caso         de         férias         ou         de
licença         precedida         de         autorização         legislativa.

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

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

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

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         Canudos.

(B) Guerra         dos         Mascates.

(C) Guerra         dos         Palmares.

(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) São         Paulo.

(C) Bahia.

(D) Rio         de         Janeiro.

Questão 34
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         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.

(B) 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.

(C) 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.

(D) 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.

Questão 35
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) Evusheld.

(B) Rendesivir.

(C) Paxlovid.

(D) Sibutramina.
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