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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 da 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 03h, 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
O         Transtorno         do         Déficit         de         Atenção         e         Hiperatividade         -
TDAH         é         um         transtorno         definido         por         níveis         prejudiciais         de
desatenção,          desorganização          e          /ou
hiperatividade-impulsividade.         Sobre         as         características
principais         desse         transtorno,         assinale         a         alternativa
CORRETA.

(A) Desobediência         em         geral.

(B) Dificuldade         em         ter         empatia.

(C) O         prejuízo         na         capacidade         de         organizar         e         completar
tarefas.

(D) Atraso         anormal         na         fala         quando         criança.

Questão 02
Analise         as         informações         abaixo         sobre         a         Lei         nº         12.288,         de
20         de         Julho         de         2010         e         depois         assinale         a         alternativa
CORRETA.

I.O         acesso         universal         e         igualitário         ao         Sistema         Único         de
Saúde         -         SUS         para         promoção,         proteção         e         recuperação         da
saúde         da         população         negra         será         de         responsabilidade         dos
órgãos         e         instituições         públicas         federais,         estaduais,
distritais         e         municipais,         da         administração         direta         e         indireta.

II.O         poder         público         ainda         não         trás         garantias         sobre         o
segmento         da         população         negra         vinculado         aos         seguros
privados         de         saúde.

III.A         população         negra         tem         como         dever         participar         de
atividades         educacionais,         culturais,         esportivas,         de         modo         a
contribuir         para         o         patrimônio         cultural         de         sua         comunidade         e
da         sociedade         brasileira.

IV.Os         moradores         das         comunidades         de         remanescentes
de         quilombos         serão         beneficiários         de         incentivos
específicos         para         a         garantia         do         direito         à         saúde,         incluindo
melhorias         nas         condições         ambientais,         no         saneamento
básico,         na         segurança         alimentar         e         nutricional         e         na
atenção         integral         à         saúde.

É         CORRETO         o         que         se         afirma         em:

(A) Apenas         as         afirmativas         I,         II         e         IV         estão         corretas.

(B) Apenas         as         afirmativas         III         e         IV         estão         corretas.

(C) Apenas         as         afirmativas         II         e         III         estão         corretas.

(D) Apenas         as         afirmativas         I         e         IV         estão         corretas.

Questão 03
Considerando         os         conceitos         básicos         em         Psicoterapia,
assinale         a         alternativa         CORRETA.

(A) As         técnicas         utilizadas         em         psicoterapia         abrangem
apenas         um         único         método         e         estratégia         de
intervenção,         assim         como         a         forma         que         são
estruturadas         e         conduzidas         as         sessões.

(B) A         psicoterapia         não         trabalha         com         a         necessidade         de
mudança         por         parte         do         paciente,         mas         sim         do         esforço
profissional         para         alcançar         os         resultados.

(C) Apesar         de         não         proporcionar         oportunidade         para         novas
aprendizagens,         a         psicoterapia         auxilia         o         paciente         a
superar         seus         medos         e         evitações.

(D) A         psicoterapia         se         desenvolve         em         um         contexto
terapêutico,         caracterizado         por         um         ambiente         de
confiança         e         apoio,         no         qual         o         paciente         acredita         que         o
terapeuta         irá         ajudá-lo         e         que         seu         problema         será
solucionado.

Questão 04
Considerando         a         Lei         nº         8.080,         de         19         de         Setembro         de
1990,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         um         dos
objetivos         do         Sistema         Único         de         Saúde         SUS.

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

(B) Igualdade         da         assistência         à         saúde,         sem         preconceitos
ou         privilégios         de         qualquer         espécie.

(C) Garantir         benefícios         Assistenciais,         prestados         a
públicos         específicos         de         forma         integrada         aos         serviços,
contribuindo         para         a         superação         de         situações         de
vulnerabilidade.

(D) Prevenção         de         riscos         sociais         e         pessoais,         por         meio         da
oferta         de         programas,         projetos,         serviços         e         benefícios
a         indivíduos         e         famílias         em         situação         de
vulnerabilidade         social.

Questão 05
No         âmbito         da         Política         Nacional         de         Humanização         no         SUS,
os         princípios         são         considerados         como         o         que         causa         ou
força         a         ação,         ou         que         dispara         um         determinado         movimento
no         plano         das         políticas         públicas.         Nesse         sentido,         assinale
a         alternativa         que         representa         um         desses         princípios.

(A) Confiabilidade.

(B) Igualdade.

(C) Transversalidade.

(D) Gratuidade.

Questão 06
Considerando         a         Teoria         da         Personalidade         psicanalítica,
assinale         a         alternativa         CORRETA.

(A) A         negação         é         a         operação         psíquica         que         pretende
impedir         que         pensamentos         dolorosos         ou         perigosos
cheguem         à         consciência.         Busca         fazer         desaparecer         da
consciência         impulsos         ameaçadores,         sentimentos,
desejos,         ou         seja,         ideias         desagradáveis         ou
inoportunas.

(B) Freud         considerava         que         a         personalidade         já         estava
bem         formada         desde         o         nascimento         da         criança         e         que         o
desenvolvimento         ulterior         era         essencialmente         a
elaboração         dessa         estrutura         básica.
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(C) O         superego         atua         como         um         mediador         dentro         da
estrutura         da         personalidade         humana,         alternando
nossas         necessidades         primitivas         e         nossas         crenças
éticas         e         morais.

(D) Segundo         Freud,         o         id         é         a         parte         instintiva         de         nossa
natureza,         representa         os         processos         primitivos         do
pensamento         e         constitui         o         reservatório         das         pulsões.

Questão 07
O         Transtorno         do         Estresse         Pós         Traumático         -         TEPT,         é         um
transtorno         com         forte         característica         ansiosa         que         se
desenvolve         após         o         sujeito         ser         exposto         a         um         ou         mais
eventos         horríveis,         violentos,         ameaçadores.         Sobre         os
sintomas         decorrentes         desse         quadro,         assinale         a
alternativa         CORRETA.

(A) Raiva         constante.

(B) Redução         da         eficácia         profissional.

(C) Lembranças         ou         recordações         vívidas         que         invadem         a
consciência.

(D) Sentimentos         de         exaustão         ou         esgotamento         de
energia.

Questão 08
Considerando         a         Política         Nacional         do         Idoso,         Lei         nº         8.842,
de         04         de         Janeiro         de         1994,         assinale         a         alternativa
CORRETA.

(A) Compete         a         família         garantir         ao         idoso         a         assistência         à
saúde,         nos         diversos         níveis         de         atendimento         do
Sistema         Único         de         Saúde.

(B) Tem         por         objetivo         assegurar         os         deveres         sociais         do
idoso,         criando         condições         para         promover         sua
autonomia,         integração         e         participação         efetiva         na
sociedade.

(C) É         assegurado         ao         idoso         o         direito         de         dispor         de         seus
bens,         proventos,         pensões         e         benefícios,         salvo         nos
casos         de         incapacidade         julgado         por         familiares.

(D) O         idoso         deve         ser         o         principal         agente         e         o         destinatário
das         transformações         a         serem         efetivadas         através         desta
política.

Questão 09
É         um         Processo         científico,         limitado         no         tempo,         que         utiliza
técnicas         e         testes         psicodiagnósticos,         seja         para         entender
problemas         à         luz         de         pressupostos         teóricos,         identificar         e
avaliar         aspectos         específicos,         seja         para         classificar         o         caso
e         prever         seu         curso         possível,         comunicando         os         resultados,
a         partir         dos         quais         são         propostas         soluções.         A         qual         prática
a         definição         se         refere?

(A) Psicodiagnóstico.

(B) Anamnese         psicológica.

(C) Testagem         psicológica.

(D) Avaliação         psicológica.

Questão 10
O         Estatuto         da         Criança         e         do         Adolescente         é         regido         por
uma         série         de         princípios         que         representam         a         nova         política
estatutária         do         direito         da         criança         e         do         adolescente.         Sobre
esses         princípios,         assinale         a         alternativa         CORRETA.

(A) O         Princípio         da         Gratuidade         visa         a         sua         formação
biopsíquica,         social,         familiar         e         comunitária,         através         de
programas         de         desenvolvimento.

(B) De         acordo         com         o         Princípio         da         Prevenção         Geral         o
Poder         Público         regulará,         através         de         órgãos
competentes,         as         diversões         e         espetáculos         públicos.

(C) De         acordo         com         o         Princípio         de         Atendimento         Integral         a
criança         e         adolescente         tem         direito         à         atendimento         total
e         irrestrito         (vida,         saúde,         educação,         esporte,         lazer,
profissionalização,         etc)         necessários         ao         seu
desenvolvimento.

(D) De         acordo         com         o         Princípio         da         Prevenção         Especial,         é
dever         do         Estado         assegurar         à         criança         e         ao
adolescente         as         necessidades         básicas         para         seu         pleno
desenvolvimento         e         prevenir         a         ocorrência         de         ameaça
ou         violação         desses         direitos.

Questão 11
As         Redes         de         Atenção         à         Saúde         -         RAS         são         arranjos
organizativos         de         ações         e         serviços         de         saúde         de         diferentes
densidades         tecnológicas         que,         integradas         por         meio         de
sistemas         de         apoio         técnico,         logístico         e         de         gestão,         buscam
garantir         a         integralidade         do         cuidado.         Considerando         esse
assunto,         assinale         a         alternativa         CORRETA         sobre         o
objetivo         da         RAS.

(A) Promover         a         integração         sistêmica         de         ações         e         serviços
de         saúde         com         provisão         de         atenção         contínua,         integral,
de         qualidade,         responsável         e         humanizada,         bem         como
incrementar         o         desempenho         do         Sistema,         em         termos
de         acesso,         equidade,         eficácia         clínica         e         sanitária         e
eficiência         econômica.

(B) Garantir         a         integralidade         do         cuidado         por         meio         de
arranjos         organizativos         de         ações         e         serviços         de         saúde,
de         densidade         tecnológica         leve         e         integradas         por         meio
de         sistemas         de         apoio         técnico.

(C) Promover         reabilitação         e         suporte         psicoemocional         para
pessoas         com         limitações         funcionais         decorrentes         dos
transtornos         mentais,         bem         como         dificuldades         de
reinserção         e         readaptação         ao         ambiente         sociofamiliar.

(D) Promover,         a         partir         da         prestação         de         serviços         de         saúde
mental         e         do         acompanhamento         social,         o
desenvolvimento         da         autonomia         e         da         cidadania         dos
usuários,         reintegrando-os         a         vida         social         e         a
convivência         familiar.

Questão 12
De         acordo         com         Mutschele         (2001)         as         causas         das
dificuldades         de         aprendizagem         estão         relacionadas         a
causas         físicas,         sensoriais,         neurológicas,         emocionais,
intelectuais,         sociais         e         causas         geradas         pelo         ambiente
educacional.         Considerando         esse         assunto,         assinale         a
alternativa         CORRETA.
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(A) O         modelo         neuropsicológico         aplicado         às         dificuldades
de         aprendizagem         assume         que         esses         transtornos
constituem         uma         disfunção         cerebral         específica,
causada         por         fatores         genéticos         ou         ambientais         que
alteram         o         neurodesenvolvimento.

(B) Às         causas         sensoriais         normalmente         são         atribuídas         às
perturbações         somáticas         transitórias         ou         permanentes,
como         febre,         dor         de         cabeça,         dor         de         ouvido,         anemia
etc.

(C) Os         determinantes         intelectuais         são         distúrbios         ligados
às         emoções,         aos         sentimentos         e         personalidade.

(D) Os         determinantes         físicos         consideram-se         todos         os
distúrbios         que         atingem         os         órgãos         dos         sentidos,         que
são         os         responsáveis         pela         percepção         que         o         indivíduo
tem         do         meio         externo.

Questão 13
Considerando         a         Lei         nº         8142/90,         assinale         a         alternativa
CORRRETA.

(A) Dispõe         sobre         a         participação         da         comunidade         na
gestão         do         Sistema         Único         de         Saúde         -         SUS         e         sobre         as
transferências         intergovernamentais         de         recursos
financeiros         na         área         da         saúde         e         dá         outras
providências.

(B) Regulamenta         as         leis         municipais         sobre         a         assistência
social         no         Censo         Suas         e         dispõe         sobre         a         organização
da         Assistência         Social         e         dá         outras         providências.

(C) Dispõe         sobre         a         política         nacional         do         idoso,         cria         o
Conselho         Nacional         do         Idoso         e         dá         outras
providências.

(D) Garante         a         universalidade         de         acesso         aos         serviços         de
saúde         em         todos         os         níveis         de         assistência.

Questão 14
Analise         as         informações         abaixo         sobre         a         Psicologia         da
Saúde         e         depois         assinale         a         alternativa         CORRETA.

I.A         Psicologia         da         Saúde         estuda         a         forma         como         o         sujeito
vive         e         experimenta         o         seu         estado         de         saúde         ou         de         doença,
na         sua         relação         consigo         mesmo,         com         os         outros         e         com         o
mundo.

II.Busca         compreender         o         papel         das         variáveis         psicológicas
sobre         a         manutenção         da         saúde,         o         desenvolvimento         de
doenças         e         seus         comportamentos         associados.

III.De         modo         geral,         os         psicólogos         da         saúde         trabalham         em
hospitais,         clínicas         e         departamentos         acadêmicos         de
faculdades         e         universidades         onde         podem         fornecer         ajuda
direta         e         indireta         aos         pacientes.

IV.O         psicólogo         da         Saúde         possui         foco         nas         questões         da
saúde         mental,         as         quais         possuam         alterações
comportamentais         ou         psíquicas.

É         CORRETO         o         que         se         afirma         em:

(A) Apenas         as         afirmativas         I         e         II         estão         corretas.

(B) Apenas         as         afirmativas         I,         II         e         III         estão         corretas.

(C) Apenas         as         afirmativas         I         e         III         estão         corretas.

(D) Apenas         as         afirmativas         III         e         IV         estão         corretas.

Questão 15
Analise         as         informações         abaixo         sobre         Desenvolvimento
Humano         e         depois         assinale         a         alternativa         CORRETA.

I.O         modelo         organicista         entende         o         desenvolvimento
humano         como         uma         série         de         respostas         previsíveis         a
estímulos         e,         portanto,         vê         o         desenvolvimento         humano
como         reativo.

II.O         modelo         mecanicista         entende         o         desenvolvimento
humano         como         algo         iniciado         internamente         por         um
organismo         ativo         e         que         ocorre         em         uma         sequência         de
etapas         qualitativamente         diferentes.

III.Jean         Jacques         Rousseau         acreditava         que         as         crianças
se         desenvolveriam         de         acordo         com         suas         próprias
tendências         naturais         positivas,         se         não         fossem
corrompidas         pela         sociedade.

IV.John         Locke         sustentava         a         ideia         de         que         uma         criança
pequena         era         uma         tábula         rasa         (uma         tela         em         branco)         e,
assim,         os         estímulos         produziriam         respostas         previsíveis.

É         CORRETO         o         que         se         afirma         em:

(A) Apenas         as         afirmativas         I         e         II         estão         corretas.

(B) Apenas         as         afirmativas         I,         III         e         IV         estão         corretas.

(C) Apenas         as         afirmativas         III         e         IV         estão         corretas.

(D) Apenas         as         afirmativas         II         e         III         estão         corretas.

Questão 16
De         acordo         com         o         Código         de         Ética,         é         vedado         ao
Psicólogo:

(A) Realizar         diagnósticos,         divulgar         procedimentos         ou
apresentar         resultados         de         serviços         psicológicos         em
meios         de         comunicação,         de         forma         a         expor         pessoas,
grupos         ou         organizações.

(B) Estabelecer         acordos         de         prestação         de         serviços         que
respeitem         os         direitos         do         usuário         ou         beneficiário         de
serviços         de         Psicologia.

(C) Sugerir         serviços         de         outros         psicólogos,         sempre         que,
por         motivos         justificáveis,         não         puderem         ser
continuados         pelo         profissional         que         os         assumiu
inicialmente,         fornecendo         ao         seu         substituto         as
informações         necessárias         à         continuidade         do         trabalho.

(D) Assumir         responsabilidades         profissionais         somente         por
atividades         para         as         quais         esteja         capacitado         pessoal,
teórica         e         tecnicamente.

Questão 17
O         campo         de         estudo         do         desenvolvimento         humano
concentra-se         nos         processos         de         mudança         e         estabilidade
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que         ocorrem         ao         longo         do         ciclo         de         vida.         Os         principais
domínios         ou         aspectos         estudados         pelos         cientistas         do
desenvolvimento         são:

(A) Emocional,         natural         e         físico.

(B) Natural,         espiritual         e         cognitivo.

(C) Espiritual,         físico         e         emocional.

(D) Físico,         cognitivo         e         psicossocial.

Questão 18
A         instituição         família         vem         se         modificando         e         se
reestruturando         de         acordo         com         cada         contexto         histórico         e
apresentando         até         formas         variadas         numa         mesma         época         e
lugar,         de         acordo         com         o         grupo         social         que         está         sendo
advertido.         Considerando         esse         assunto,         assinale         a
alternativa         CORRETA.

(A) O         estabelecimento         de         fronteiras         nítidas         possibilita
que         cada         membro         do         sistema         exerça         suas         funções
de         forma         apropriada,         evitando         as         interferências
indevidas,         ao         mesmo         tempo         em         que         é         permitido         o
contato         entre         os         membros         de         um         subsistema         e         de
outro.

(B) A         família         reconstituída         é         uma         estrutura         mais         ampla,
que         consiste         na         família         nuclear,         mais         os         parentes
diretos         ou         colaterais,         existindo         uma         extensão         das
relações         entre         pais         e         filhos         para         avós,         pais         e         netos.

(C) Uma         família         tradicional         é         normalmente         formada         pelo
pai         e         mãe,         unidos         por         matrimônio         ou         união         de         fato,         e
por         um         ou         mais         filhos,         compondo         uma         família
monoparental.

(D) As         famílias         com         fronteiras         rígidas         lidam         com         as
situações         individuais         de         seus         membros         como         se
fossem         de         todos,         negando         as         diferenças         entre         si.

Questão 19
Analise         as         informações         abaixo         sobre         Psicopatologia         e
depois         assinale         a         alternativa         CORRETA.

I.Crises         ou         ataques         são         reações         emocionais         muito
intensas         e/ou         sintomas         de         duração         prolongada         a         eventos
de         vida         normais,         podendo         durar         semanas,         meses,
eventualmente         anos.

II.Distimia         é         uma         alteração         patológica         básica         do         humor,
tanto         no         sentido         de         sua         inibição,         quanto         na         sua
exaltação.

III.O         delírio         é         um         quadro         confusional         agudo,
frequentemente         encontrado         na         prática         clínica         nos
hospitais         gerais,         enfermarias         e         lares         de         idosos.

IV.O         TAG         caracteriza-se         pela         apresentação         de         sintomas
ansiosos         incapacitantes,         onde         a         pessoa         vive         em
sensação         permanente         de         angústia,         tensão,
preocupação,         nervosismo         e/ou         irritação.

V.Os         delírios         são         crenças         fixas,         não         passíveis         de
mudança,         mesmo         à         luz         de         evidências         conflitantes.         O
tratamento         que         o         psicólogo         deve         oferecer         para         um
sujeito         delirante         é         de         ajudá-lo         a         se         convencer         do         caráter

equivocado         de         suas         crenças.

É         CORRETO         o         que         se         afirma         em:

(A) Apenas         as         afirmativas         I,         e         V         estão         corretas.

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

(C) Apenas         as         afirmativas         I         e         IV         estão         corretas.

(D) Apenas         as         afirmativas         II         e         IV         estão         corretas.

Questão 20
Emerge         das         interações         entre         o         comportamento         no
trabalho         e         a         organização         com         o         objetivo         de         entender         e
lidar         com         os         processos         psicossociais         nas         organizações.
Seu         objetivo         é         aprimorar         o         trabalhador         para         que         gere
melhorias         para         a         organização         e,         assim,         promover
também         melhorias         para         ele         mesmo.         Essa         afirmação
refere-se         a         qual         conceito?         Assinale         a         alternativa
CORRETA.

(A) Gestão         de         Pessoas.

(B) Psicologia         do         Trabalho.

(C) Psicologia         Organizacional.

(D) Recursos         Humanos.

Língua Portuguesa

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

Amizade         é         uma         palavra         pequenininha

Amizade         é         uma         palavra         pequenininha,         mas         que         nunca
vem         sozinha.         Ela         dá         sempre         a         mão         com         o         conta         comigo,
estou         aqui,         se         precisar,         me         chame,         desejo-lhe         muita
saúde,         estou         feliz         por         você,         torço         por         você,         se         precisar
de         um         ombro,         tenho         dois,         penso         em         você,         gosto         de         você
estou         te         ouvindo,         não         te         esqueço,         mesmo         se         não         nos
falamos         todos         os         dias...

Amizade         é         esse         amor         misterioso         e         gostoso         do         coração
dividido         e         unificado         ao         mesmo         tempo.         Quem         pode
entender         que         o         coração         possa         amar         tanto         e         tantos?

O         coração         de         um         amigo         é         como         um         mapa-múndi         onde
cada         um         se         encontra         em         algum         lugar,         mas         todos         fazem
parte         do         mesmo         globo.         O         coração         de         um         amigo         é         um
bombardeio         de         sentimentos         bons.         Diferentes,         especiais         e
importantes,         cada         um         à         sua         maneira.         É         como         diz         a
música         "Amigo         é         coisa         para         se         guardar         no         lado         esquerdo
do         peito."

E         são         nas         diferenças         que         nos         completamos,         nas
desavenças         que         aprendemos         o         perdão,         a         paciência         e         a
humildade.         Ser         amigo         é         saber         aceitar         que         os         outros         não
sejam         iguais         à         gente,         mas         que         os         seus         valores         podem
enriquecer         ainda         mais         os         que         temos         e         amá-los         apesar
das         diferenças,         como         se         ama         uma         rosa         com         espinhos,
mas         não         menos         bela.

Sozinho         não         é         quem         não         tem         ninguém;         sozinho         é         quem
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não         tem         um         amigo.         Pouco         importa         saber         em         que         parte
do         mundo         nossos         amigos         se         encontram         se         podemos
sentir         na         alma         que         dentro         de         nós         e         dentro         deles         há         um
espaço         reservado         que         nada         mais         poderá         preencher.
Amizade,         doce         amizade...         se         somos         dois,         unidos
seremos         um         elo         forte;         se         somos         muitos,         seremos         uma
corrente         que         nada         poderá         vencer.

Autora         Letícia         Thompson.         http://www.leticiathompson.net/amizade_e_uma

_palavra_pequenininha.htm.Adaptado.

Questão 21
Assinale         a         alternativa         que         apresenta         a         regra         que         justifica
a         acentuação         gráfica         da         palavra         SAÚDE         em
"...desejo-lhe         muita         SAÚDE".

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

(B) Acentua-se         a         letra         -U,         desde         seja         a         segunda         vogal
átona         de         um         hiato         e         esteja         sozinha.

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

(D) Acentua-se         a         letra         -U,         desde         seja         a         segunda         vogal
tônica         de         um         hiato         e         esteja         sozinha.

Questão 22
No         trecho:         "Amizade         é         uma         palavra         pequenininha,         mas
que         nunca         vem         sozinha",         a         vírgula         foi         empregada         para:

(A) Separar         o         aposto.

(B) Separar         expressões         que         indiquem         explicação
intercaladas         na         oração.

(C) Separar         a         conjunção         "mas"         que         liga         orações         em         um
mesmo         período.

(D) Separar         o         adjunto         adverbial         deslocado.

Questão 23
No         trecho:         "Amizade         é         UMA         PALAVRA         PEQUENININHA
,         mas         que         nunca         vem         sozinha.",         o         termo         destacado         está
exercendo         função         sintática         de:

(A) Objeto         indireto.

(B) Objeto         direto.

(C) Complemento         nominal.

(D) Predicativo         do         sujeito.

Questão 24
No         trecho         "Amizade,         doce         amizade...         se         somos         dois,
unidos         seremos         um         elo         forte;         se         somos         muitos,         seremos
uma         corrente         que         nada         poderá         vencer"         a         palavra         DOCE
tem         o         sentido         de         "Que         agrada         ao         coração,         ao         espírito,
Que         apresenta         suavidade;         suave,         sereno"

Veja         abaixo         outros         significados         para         a         palavra         DOCE:

Doce

do·ce

adj         m+f

1.Que         possui         sabor         de         açúcar         ou         de         mel.

2.Temperado         com         açúcar,         mel         ou         qualquer         outro
ingrediente         sacarino         (diz-se         de         alimento).

3.Que         exerce         nos         sentidos         uma         impressão         agradável         por
ser         saboroso         como         mel;         apetitoso.

4.FIG         Que         não         é         amargo         ou         que         não         amarga.

(...)

sm

(...)

3.Aquilo         que         é         agradável         ao         paladar         em         razão         da
doçura.

4.REG         (BA,         MG,         MT)         Vaçúcar.

5.FIG         Pessoa         dócil,         meiga,         educada,         carinhosa,
obediente.

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

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

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

(B) Ambiguidade,         de         sentido         incerto.

(C) Paronímia,         diferentes         palavras         com         sons
semelhantes.

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

Questão 25
No         trecho:         "O         coração         de         um         amigo         é         como         um
mapa-múndi         onde         cada         um         se         encontra         em         algum         lugar,
mas         todos         fazem         parte         do         mesmo         globo",         está         presente
o         sentido         figurado         que         pode         ser         caracterizado         como         uma
figura         de         linguagem         presente,         conhecida         como:

(A) Metáfora.

(B) Comparação.

(C) Sinestesia.

(D) Eufemismo.

Questão 26
"Diferentes,         especiais         e         importantes,         cada         um         à         sua
maneira.         É         como         diz         a         música         "Amigo         é         coisa         para         se
guardar         no         lado         esquerdo         do         peito."

A         autora,         ao         citar         outro         texto,         exemplifica         uma         marca
característica         da         textualidade.

Assinale         a         opção         que         a         indica:

(A) Informatividade.
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(B) Intertextualidade.

(C) Conhecimento         de         mundo.

(D) Coesão.

Questão 27
A         forma         verbal         "DESEJO"         destacada         em         "...DESEJO-lhe
muita         saúde"         pode         ser         classificada,         no         contexto         em         que
foi         empregada,         quanto         à         sua         transitividade         (Regência
Verbal)         como         sendo:

(A) Transitiva         direta         e         indireta.

(B) Transitiva         direta.

(C) Transitiva         indireta.

(D) Intransitiva.

Questão 28
Na         frase:         "O         coração         de         um         amigo         é         um         BOMBARDEIO
de         sentimentos         bons",         a         palavra         BOMBARDEIO         obedece
ao         processo         de         formação         por         derivação:

(A) Sufixal.

(B) Parassintética.

(C) Regressiva.

(D) Prefixal.

Questão 29
Em         "Quem         pode         entender         QUE         o         coração         possa         amar
tanto         e         tantos?",         a         palavra         que,         em         destaque,         deve         ser
classificada         como:

(A) Pronome         relativo.

(B) Conjunção         integrante.

(C) Partícula         de         realce.

(D) Preposição.

Questão 30
Em         "Ser         amigo         é         saber         aceitar         QUE         OS         OUTROS         NÃO
SEJAM         IGUAIS         À         GENTE",         a         oração         "que         os         outros         não
sejam         iguais         à         gente"         é         classificada         gramaticalmente
como:

(A) Oração         Subordinada         Substantiva         Predicativa.

(B) Oração         Subordinada         Substantiva         Objetiva         Indireta.

(C) Oração         Coordenada         Sindética         Explicativa.

(D) Oração         Subordinada         Substantiva         Objetiva         Direta.

Conhecimentos Gerais

Questão 31
Entre         os         itens         abaixo         citamos         alguns         dos         direitos         dos
servidores         públicos         de         Princesa/SC,         sujeitos         ao         regime
jurídico         único,         conforme         define         a         Lei         Orgânica         Municipal.
Analise-os:

I.Repouso         semanal         remunerado,         preferencialmente         aos
sábados.

II.Redução         dos         riscos         inerentes         ao         trabalho,         por         meio         de
normas         de         saúde,         higiene         e         segurança.

III.Piso         de         salário         ou         vencimento         proporcional         a         extensão
e         a         complexidade         do         trabalho.

IV.Garantia         de         salário,         nunca         inferior         ao         mínimo         para         os
que         percebem         remuneração         variável.

Após         análise,         escolha         a         alternativa         correspondente.

(A) Apenas,         o         item         II         não         condiz         com         o         que         determina         a
lei         citada.

(B) Apenas,         o         item         I         não         condiz         com         o         que         determina         a
lei         citada.

(C) Apenas,         o         item         III         não         condiz         com         o         que         determina         a
lei         citada.

(D) Apenas,         o         item         IV         não         condiz         com         o         que         determina         a
lei         citada.

Questão 32
Na         busca         por         alternativas         que         visam         reduzir         os
problemas         de         fornecimento         de         energia         elétrica         no         Brasil,
algumas         alternativas         vêm         sendo         implantadas,         visando
também         a         produção         de         energias         limpas         e         renováveis.
Qual         das         opções         abaixo         cita         um         exemplo         de         energia         que
NÃO         se         enquadra         neste         conceito?

(A) Termelétrica.

(B) Eólica.

(C) Maremotriz.

(D) Solar.

Questão 33
O         estado         de         Santa         Catarina         é         considerado         um         exemplo
de         desenvolvimento         para         o         restante         do         país,         fato         este
que         em         muito         se         deve         à         diversidade         econômica         da
região.         Qual         das         alternativas         abaixo         cita         as         principais
atividades         econômicas         desenvolvidas         no         oeste
catarinense?

(A) Indústria         têxtil         e         vestuário.

(B) Produção         alimentar         e         de         móveis.

(C) Tecnologia,         turismo.

(D) Indústria         de         papel.
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Questão 34
A         vegetação         do         município         de         Princesa/SC         conta         com
parte         de         um         importante         bioma         brasileiro.         Qual         é         esse
bioma?

(A) Os         pampas.

(B) A         Caatinga.

(C) A         Mata         Atlântica.

(D) O         pantanal.

Questão 35
Assim         como         na         antiguidade         foram         eleitas         as         sete
maravilhas         do         mundo,         hoje         podemos         contemplar         as         sete
maravilhas         do         mundo         moderno,         que         tem         como
representante         do         Brasil:

(A) O         Bondinho         do         Pão-de-Açúcar.

(B) O         museu         do         MASP.

(C) O         Cristo         Redentor.

(D) A         Igreja         da         Pampulha.
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