
 

 

 
 
 
 
 
 
 
      

 
 

 
 

 
 
 
 

  
 
 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
01 - Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala. 
02 - Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 25 questões. Se não estiver completo, exija outro do 
fiscal da sala. 
03 - Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como resposta uma alternativa correta.  
04 - Ao receber a folha de respostas, escreva seu nome, o nome do cargo, o número da identidade, a data de 
nascimento, o endereço, a cidade e assine o cartão de identificação. Qualquer irregularidade observada, comunique 
imediatamente ao fiscal. 
05 - Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de respostas. 
06 - Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica azul ou preta e faça as marcas de acordo com 
o exemplo. A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras. Exemplo: 
 

                      Forma correta:   Forma errada:  ����  ���� ���� 
 
07 - Só marque uma resposta para cada questão. 
08 - Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas pois isso poderá prejudicá-lo. 
09 - Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será considerada como 
respondida corretamente por todos os candidatos presentes.  
10 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe 
única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 
11 - Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, 
headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie; 
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o Folha Resposta. 
12 - O tempo disponível para estas provas de questões objetivas é de 3 horas. 
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Rascunho 
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Língua Portuguesa 

Leia o texto a seguir e depois responda a questão 01. 
 
 

ESPERANÇAS 
 

“Apesar de 4 bilhões de pessoas viverem na 
pobreza, entre os seis bilhões de habitantes da Terra, as 
pessoas simples continuam a acreditar num futuro 
melhor. Não importa se esse sentimento brota da 
emoção, da fé ou da esperança. 
 O importante é ressaltar que a crise de uma 
concepção científica do mundo abre, agora, a 
perspectiva de que os caminhos da história não sejam 
apenas aqueles previstos pelas largas avenidas das 
ideologias modernas. 

Os atalhos são, hoje, as vias principais, como o 
demonstram o Fórum Social de Porto Alegre e a força 
das mobilizações contra o atual modelo de globalização. 
Assim como o aparente perfil caótico da natureza ganha 
um sentido evolutivo e coerente na esfera biológica, do 
mesmo modo haveria um nível - que o Evangelho 
denomina amor - em que as relações humanas tomam a 
direção da esperança. 
 É verdade que, com o Muro de Berlim, ruiu 
quase tudo aquilo que sinalizava um futuro sem 
opressores e oprimidos. Agora as leis do mercado 
importam mais do que as leis da ética. 
 Mas, e a pobreza de 2/3 da humanidade? O que 
significa falar em liberdades quando não se tem acesso a 
um prato de comida? Esta é a grande contradição da 
atual conjuntura: nunca houve tanta liberdade para 
tantos famintos! Mesmo os povos que no decorrer das 
últimas décadas não conheceram a pobreza e o 
desemprego agora se deparam com esses flagelos, como 
ocorre nos países do leste europeu. 

A ironia é que, hoje, aqueles povos são livres para 
escolher seus governantes, podem circular por suas 
fronteiras e manifestar suas discordâncias em público. 
Mas lhes é negado o direito de escolher um sistema 
social que não assegure a reprodução do capital 
privado.” 

(Frei Beto, in O Dia, 19/8/01) 

 
01) “Nunca houve tanta liberdade para tantos 
famintos.” Neste trecho, o texto questiona o valor: 
 
a) da globalização. 
b) do governo. 
c) das privatizações. 
d) das políticas econômicas.  
e) da democracia.  
 
02) Assinale a alternativa CORRETA relativa à 
concordância verbal: 
 
a) O vice-diretor é um dos que apóia a iniciativa.  
b) Eram onze horas quando o trem passou. 

c) Fomos nós quem redigiu o manifesto.  
d) Já é quinze para a uma. 
e) Férias é algo necessário. 
 
03) Assinale V (verdadeira) ou F (falsa) de acordo com o 
uso do pronome relativo: 
 
(      ) Encontrei o garoto a quem você estava 

procurando.  
(      ) Ela é uma pessoa de  cuja honestidade ninguém 

duvida. 
(      ) A árvore cujos frutos são venenosos foi 

derrubada.  
 
A ordem CORRETA de cima para baixo é: 
 
a) V, F, V. 
b) V, V, F. 
c) F, V, V. 
d) V, V, V. 
e) F, F, V. 
 
04) De acordo com o uso da crase, analise as orações 
abaixo: 
 

I. Esta é a rua à qual me referi ontem às pressas. 
II. Chegou à manhã, precisamente as dez horas. 

III. Ora aspirava a isto, ora aquilo, ora a nada. 
 
São CORRETOS apenas: 
 
a) o item I. 
b) os itens I e III. 
c) o item III. 
d) o item II. 
e) os itens I e II. 
 
05) A oração grifada em "Queríamos que houvesse 

reunião.." é: 
 
a) coordenada.  
b) substantiva objetiva direta. 
c) completiva nominal. 
d) completiva verbal. 
e) substantiva subjetiva. 
 

Matemática 

 

06) Sendo X =   tg 25ππππ + tg 18450     então 

                        sem 1200 -  cotg 450        
podemos afirmar que X, é igual a? 
 

a)  - √3 + 7. 
b) √3 + 8. 
           3 
c) -√2 + 5. 
d) -10 - 6√3. 
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e) -4 - √3. 
          2 
Obs: o símbolo √ significa raiz quadrada. 

 

07) Sendo Y = 1281/2 – (512)1/2 , então Y pode ser igual 
a?                          √50 + √8 
 
a) -2. 
b) 8. 
      7 
c) -5. 
d) 5. 
      4 
e) 6. 
      5 
Obs: o símbolo √ significa raiz quadrada. 

 
08) Sendo o número 30, então 90% desse número, é 
igual a: 
 
a) 18. 
b) 25. 
c)  21. 
d) 24. 
e) 27. 
 

09) Um quadrado possui lado de (5√32 + 3√27). Então o 
coeficiente entre o perímetro e a área desse quadrado, 
é: 
 
a) 0,5. 
b) 0,8. 
c) 0,3. 
d) 0,6. 
e) 0,4. 
 
10) Um cubo possui sua aresta valendo 10 dm, então 

qual a área total desse cubo, em dm2: 
 

a) 4 X 102. 
b)  40. 

c) 6 X 102. 
d) 180. 

e) 8 X 103. 
 

Conhecimentos Gerais 

 
11) A maior floresta do mundo, o rio mais caudaloso do 
planeta, uma biodiversidade invejável. Os maiores 
tesouros da Floresta Amazônica, por incrível que 
pareça acabam tornando-se também seu principal 
problema. Diante desse mundo verde e de seus largos 
rios fica difícil para a população da região acreditar que 
um dia isso tudo pode acabar. Considerando o acima 
exposto, assinale a alternativa que completa de 
maneira lógica e correta o raciocínio acima: 

a) A falta de consciência em relação aos riscos que o 
desperdício e a agressão à floresta podem trazer para 
a vida não estão restritas apenas às crianças, mas 
afetam também adultos, políticos e até fiscais que 
deveriam preservar a floresta. 

b) O maior problema da floresta Amazônica é a falta de 
incentivos fiscais para evitar as crises de 
abastecimento de energia eólica de modo a suprir as 
necessidades dos consumidores da fonte. 

c) Os problemas sociais enfrentados pelas populações 
ribeirinhas influenciam diretamente no grau de 
desmatamento dos grandes latifundiários na corrida 
pelo ouro negro. 

d) O principal problema enfrentado pela Amazônia legal 
reside nas diferenças de cultura popular que prima 
pelo bem estar individual em detrimento do bem 
estar coletivo sem prejuízo das oligarquias imperiais 
do inicio do Século XVIII. 

e) A corrida armamentista vem tornando a Floresta 
Amazônica ponto estratégico do governo Islâmico 
para ataque das potencias terroristas do mundo 
moderno. 

 
12) A presidente Dilma Rousseff sancionou nesta 
segunda-feira a Lei que fixa critérios para gastos 
mínimos do governo com saúde. O ato foi publicado no 
Diário Oficial da União. A presidente fez quinze vetos 
ao texto enviado ao Planalto pelo Senado. Os estados e 
o Distrito Federal aplicarão na área no mínimo 12% da 
arrecadação com impostos da saúde. Os municípios 
deverão aplicar no mínimo __________.  
Fonte: Revista Veja, 16/01/2012. 
 

a)   5%. 
b) 15%. 
c)  10%. 
d) 20%. 
e)   8%. 
 
13) O Município de Guatambu/SC foi criado no ano de 
_________, sendo desmembrado de _______________. 
Fonte: www.guatambu.sc.gov.br 

 
a) 1910 – Caxambu do Sul. 
b) 1989 – Palmitos. 
c) 1980 – Planalto Alegre. 
d) 1991 – Chapecó. 
e) 1990 – São Carlos. 
 
14) Os versos do Hino Nacional Brasileiro caem como 
uma luva para descrever a Floresta Amazônica. A 
sensação é de que, em 1909, o seu autor devia estar 
cruzando um dos rios da Bacia Amazônica ou 
passeando por uma região de natureza tão exuberante 
quanto a que encontramos seguindo pelo Rio 
Amazonas e pelo Rio Negro. Esse ecossistema de 
dimensões continentais abriga o rio mais caudaloso e 
longo do mundo, qual é esse rio? 
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a) Rio Negro. 
b) Rio São Francisco. 
c) Rio Amazonas. 
d) Rio Uruguai. 
e) Rio Solimões. 
 
15) Atualmente o município de Guatambu/SC, é o 
______ município que mais cresce na região na AMOSC 
(Associação dos Municípios do Oeste de Santa 
Catarina), e recebe o nome de capital catarinense na 
produção  de _____________________. 
Fonte: www.guatambu.sc.gov.br 

 
a) 3º - matrizes de peru. 
b) 5º - grãos. 
c) 7º - leite. 
d) 2º - vestuário. 
e)  4º - móveis rústicos. 
 

Conhecimentos Específicos 

  
16) São características dos sintomas da síndrome do 
pânico: 
 

I. Tonturas que levam ao pânico, arrepios e calores 
seguidos de ansiedade. 

II. Falta de ar e apertos na garganta e no peito, 
falta de conexão com o que se passa à sua volta. 

III. Preocupações obsessivas e pensamentos 
indesejados. 

IV. Batimento cardíaco muito rápido e formigueiros 
no corpo. 

V. Um medo aterrorizador que o pânico vai fazer 
você passar dos limites. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Somente os itens I, II e V estão corretos. 
b) Somente os itens II, III e IV estão corretos. 
c) Somente os itens I, III e V estão corretos. 
d) Todos os itens estão incorretos. 
e) Todos os itens estão corretos.  
 
17) Analise as alternativas abaixo classificando-os como 
V para Verdadeira e F para Falsa, tendo como 
norteador  O código de Ética Profissional do Psicólogo 
no que se refere as  RESPONSABILIDADES DO 
PSICÓLOGO Art. 1º – São deveres fundamentais dos 
psicólogos: 
 
(      ) Estabelecer acordos de prestação de serviços 

que respeitem os direitos do usuário ou beneficiário 
de serviços de Psicologia. 

(      ) Sugerir serviços de outros psicólogos, sempre 
que, por motivos mesmo que injustificáveis, não 
puderem ser continuados pelo profissional que os 
assumiu inicialmente, fornecendo ao seu substituto 

as informações necessárias à continuidade do 
trabalho. 

(      ) Levar ao conhecimento das instâncias 
competentes o exercício legal ou regular da 
profissão,com exceção das transgressões a princípios 
e diretrizes deste Código ou da legislação 
profissional. 

(      ) Prestar serviços profissionais em situações de 
calamidade pública ou de emergência, sem visar 
benefício pessoal. 

 
a) V, F, F, V. 
b) V, V, V, V. 
c) F, F, V, V. 
d) V, V, V, F.  
e) F, V, V, F. 
 
18) João é gerente de marketing na Cia XYZ. Sabendo 
que a natureza do trabalho de sua equipe exige 
criatividade e flexibilidade, João dá total liberdade ao 
grupo para tomar decisões, atuando somente quando 
solicitado. As tarefas são divididas pelos próprios 
membros da equipe, com a mínima intervenção de 
João. Pode-se afirmar que João adota um estilo de 
liderança: 
 
a) democrática. 
b) autoritário. 
c) comportamental. 
d) liberal.  
e) despreparada. 
 
19) Assinale a alternativa correta, com relação ao 
conceito de gênero em psicologia social: 
 
a) é capaz de dar conta da complexidade das relações 

sociais por si só, sem necessidade de aproximar-se de 
outros registros de diferenciação social como classe e 
etnia. 

b) pode ser entendido como uma categoria descritiva 
das relações sociais, mas também analítica dessas 
mesmas relações. 

c) diz respeito à diferenças entre homens e mulheres 
tomadas em seus aspectos naturais e não sociais. 

d) remete somente às feminilidades uma vez que seus 
estudos são realizados tradicionalmente por 
mulheres e sobre mulheres. 

e) nenhumas das alternativas. 
 
20) Analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta: 
 

I. Uma das críticas que se pode fazer a psicologia 
humanista é a de que ela não atribui às relações 
sociais um caráter central para a contribuição do 
sujeito uma vez que cada indivíduo traz consigo, 
inatamente e individualmente, uma tendência 
atualizante que independe das relações sociais. 
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II. Para Vygotski, os signos são instrumentos 
psicológicos que permitem a inserção do 
homem na ordem da cultura e a regulação da 
própria conduta. 

III. Segundo Vygotski, a natureza e o social não são 
dados, pois resultam do processo histórico que 
os origina e os transforma.  

 
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Somente a afirmativa III está incorreta. 
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Somente a afirmativa II está correta. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
21) Segundo o art. 9 do Estatuto do Idoso, é obrigação 
________________, garantir à pessoa idosa a proteção 
a vida e a saúde, mediante efetivação de políticas 
públicas que permitam um envelhecimento saudável e 
em condições de dignidade. Assinale a alternativa 
correta que preencha a lacuna acima: 
 
a) do Município. 
b) do Hospital. 
c) da Assistência Social. 
d) o Estado. 
e) do INSS. 
 
22) Segundo o Estatuto do Idoso, a prevenção e a 
manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por 
meio de: 
 

I. Cadastramento da população idosa territorial. 
II. Atendimento geriátrico e gerontológico em 

ambulatórios. 
III. Unidades geriátricas de referência, com pessoal 

especializado nas áreas de geriatria e 
gerontologia social. 

IV. Atendimento domiciliar, incluindo a internação, 
para a população que dele necessitar e esteja 
impossibilitada de se locomover, inclusive para 
idosos abrigados e acolhidos por instituições 
públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e 
eventualmente conveniadas com o Poder 
Público, nos meios urbano e rural. 

 
a) Todos os itens estão corretos. 
b) Somente os itens III e IV estão corretos. 
c) Somente o item I está incorreto. 
d) Somente os itens II e III estão corretos. 
e) Somente os itens I e IV estão corretos. 
 
23) Segundo o art. 67 da Lei nº 8.069 de 13 de julho de 
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, ao Adolescente empregado, aprendiz, em 
regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, 
assistido em entidade governamental ou não-
governamental, é vedado trabalho: 

I. Noturno, realizado entre as vinte e duas horas 
de um dia e as cinco horas do dia seguinte. 

II. Perigoso, insalubre ou penoso. 
III. Realizado em locais prejudiciais à sua formação e 

ao desenvolvimento físico, psíquico, moral e 
social. 

IV. Realizado em horários e locais que não 
permitam a freqüência à escola. 

 
a) Somente os itens I e IV estão corretos. 
b) Somente os itens I e II estão corretos. 
c) Somente o item III está incorreto. 
d) Somente os itens I e IV estão corretos. 
e) Todos os itens estão corretos. 
 
24) Marque V quando verdadeiro e F quando falso e 
assinale a alternativa correta: 
 
(      ) O Estatuto da Criança e do Adolescente declara 

que os direitos fundamentais da criança e 
adolescente serão limitáveis somente pelo justo 
exercício do poder familiar ou por ordem judicial 
fundamentada. 

(      ) O Estatuto da Criança e do Adolescente destina-
se a oferecer cuidado e proteção aos menores em 
situação irregular. 

(      ) Considera-se criança para os efeitos do Estatuto 
da Criança e do Adolescente  a pessoa de zero a 
quatorze anos incompletos. 

(      ) O Estatuto da Criança e do Adolescente pode ser 
aplicado, em alguns casos a pessoas entre dezoito e 
vinte e um anos. 

 
a) F, V, V, V. 
b) V, V, V, F. 
c) F, V, V, F. 
d) V, V, V, V. 
e) V, V, F, F. 
 
25) Podemos definir Percepção como: 
 
a) É um processo relativo da realidade. 
b) A percepção uma forma de comunicação que 

independe da atribuição de significado a situação 
vivida.  

c) Nada tem haver com a cognição. 
d) Não é um processo que vai desde a recepção do 

estímulo pelos órgãos do sentido até a atribuição de 
significado ao estímulo. 

e) Nenhuma das respostas anteriores. 




