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INSTRUÇÕES 
Este Caderno de Questões contém 25 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e uma única resposta 
correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de 
sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser preenchido atentamente 
com Nome, Concurso (PS Tigrinhos-SC), Nº da Inscrição, Data de Nascimento, as respostas por questão e Assinatura. 
O Nº de Inscrição deverá ser preenchido da seguinte forma, de acordo com o exemplo abaixo: 

Nº Inscrição:  00036  (exemplo de nº de inscrição) 

 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com caneta esferográfica de tinta 
azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo: 

 
O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento correto implica a 
anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão Resposta por erro de preenchimento por 
parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser 
amassado, dobrado, rasgado ou rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam didáticos ou eletrônicos. O 
candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala auxiliar na 
interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será permitida após 
transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Cartão Resposta ao 
fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na eliminação do candidato do 
Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os fiscais de 
sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta e os 
Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do presente Caderno de 
Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 11 de janeiro de 2016, no site 
www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do email 
recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 12 e 13 de janeiro de 2016. 
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Língua Portuguesa 
 
Poema para as questões 01 a 05: 
 
              HINO À RAZÃO 
      
     Razão, irmã do Amor e da Justiça, 
     Mais uma vez escuta a minha prece, 
     É a voz dum coração que te apetece, 
     Duma alma livre, só a ti submissa. 
      
     Por ti é que a poeira movediça 
     De astros e sóis e mundos permanece; 
     E é por ti que a virtude prevalece, 
     E a flor do heroísmo medra e viça. 
      
     Por ti, na arena trágica, as nações  
     Buscam a liberdade, entre clarões;  
     E os que olham o futuro e cismam, mudos, 
      
     Por ti, podem sofrer e não se abatem,  
     Mãe de filhos robustos, que combatem  
     Tendo o teu nome escrito em seus escudos! 

 
QUENTAL, Antero de. Poesia e prosa. Rio de Janeiro: Agir, 

1972. 

 
01) Use V para verdadeiro e F para falso de acordo com 
as informações do poema lido: 
 
(___) O poeta se dirige à razão, que aparece de forma 
personificada no poema. 
(___) O eu lírico afirma que sua alma se submete 
apenas às emoções vividas.   
(___) A razão é apontada pelo poeta como mãe de 
filhos ingentes. 
(___) A tônica do poema é a subversão do eu lírico à 
razão. 
  
Temos, respectivamente: 
 
a) V - F - V - V 
b) F - V - V - F 
c) V - V - F - F 
d) V - F - V - F 
e) F - F - F - V 
 
02) Assinale a informação incorreta, segundo o poema 
lido: 
 
a) Uma arena trágica é uma arena funesta. 
b) Uma alma livre é também dorida. 
c) Virtude diz respeito à probidade. 
d) Os que olham o futuro ficam preocupados. 
e) A flor do heroísmo é exuberante. 
 
 
 

03) Buscam a liberdade, entre clarões;  Todos os 
vocábulos abaixo quando flexionados em número 
terminarão da mesma forma que a palavra sublinhada, 
exceto: 
 
a) balão e anfitrião 
b) cortesão e grão 
c) espião e limão 
d) casarão e mamão 
e) melão e zangão 
 
04) “HINO À RAZÃO”  Uma das alternativas abaixo 
necessita do acento indicador de crase. Marque-a: 
 
a) Devolveu o pacote a alguém. 
b) Ofereceu o presente a mim. 
c) Referia-se a uma antiga cortesã da cidade. 
d) Depois do jogo, ficou cara a cara com o goleiro rival. 
e) A nossa regra é semelhante a dos professores. 
 
05) “Por ti, podem sofrer e não se abatem,” A 
alternativa que está usando incorretamente o sinal de 
pontuação presente no fragmento anterior é: 
 
a) Pedro sempre se dedicou à família, por isso é amado. 
b) Brad Pitt, que é  um ator renomado, gravou um novo 

filme. 
c) Comunicamos aos pais, a chegada da coordenadora. 
d) No seu último projeto, o arquiteto encontrou um 

problema. 
e) Ele sempre se empenhou no trabalho, nunca foi, 

porém, reconhecido. 
 

Matemática 
 

06) O valor de ��� − ���
�

 é igual a: 

 
a) 16 
b) 5 
c) 36 
d) 40 
e) 9 
 
07) Paulo possui 8 figurinhas, Pedro possui o dobro do 
número de figurinhas de Paulo, mais 7 figurinhas, então 
o número de figurinhas que Pedro possui é de: 
 
a) 25 
b) 32 
c) 23 
d) 31 
e) 19 
 

08) Escrevendo na forma percentual a seguinte razão 
��
��

 

tem-se: 
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a) 30% 
b) 70% 
c) 38% 
d) 55% 
e) 72% 
 

09) O valor da expressão matemática 	
� − ��� é igual 

a: 
 
a) 13 
b) 9 
c) 25 
d) 94 
e) 18 
 
10) Uma certa caixa de água possui um volume de 
0,8m3, qual é esse volume em litros? 
 
a) 80 
b) 160 
c) 2000 
d) 800 
e) 140 
 

Espaço para cálculo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos Gerais 
 
11) Qual time de futebol se consagrou campeão 
antecipado do Campeonato Brasileiro de Futebol de 
2015 (oficialmente Brasileirão Chevrolet 2015 - Séria 
A)? 
 
a) Corinthians. 
b) Grêmio. 
c) Atlético MG. 
d) São Paulo. 
e) Internacional. 
 
12) Recentemente indígenas realizaram protestos em 
diversas localidades do País. Os protestos foram contra 
a Proposta de Emenda à Constituição que transfere ao 
Congresso a prerrogativa de homologação de terras 
indígenas. Trata-se da: 
 
a) PEC37 
b) PEC155 
c) PEC187 
d) PEC214 
e) PEC215 
 
13) Em 29 de setembro de 2015 o Município de 
Tigrinhos (SC) completou quantos anos desde sua 
fundação? 
 
a) 19 
b) 15 
c) 20 
d) 25 
e) 21 
 
14) Leia o trecho do Hino do Município de Tigrinhos 
(SC) e assinale a alternativa que o completa 
corretamente: 
 

“Quando o sol lança os raios primeiros 
Sobre a tua terra, que é tão generosa, 

Elevamos uma oração comovente 
___________________________” 

 
a) Para sucesso dessa gente esperançosa. 
b) Nesse mundo de gente gloriosa. 
c) Para que seja a jornada ditosa. 
d) Em busca de uma benção gloriosa. 
e) No clarear da manhã majestosa. 
 
15) É um fenômeno causado pelo aquecimento das 
águas do Pacífico além do normal e pela redução 
dos ventos alísios na região equatorial. Sua principal 
característica é a capacidade de afetar o clima a nível 
mundial através da mudança nas correntes 
atmosféricas. De que fenômeno o trecho acima se 
refere? 
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a) Pororoca. 
b) La Niña. 
c) Nuvem lenticular. 
d) Mammatus. 
e) El Niño. 
 

Conteúdos Específicos 
 
16) O núcleo básico da personalidade humana é 
tendente à saúde e bem estar. “Cada pessoa possui em 
si mesmo as respostas para as suas inquietações e 
habilidade necessária para resolver os seus problemas, 
o psicoterapeuta é apenas a faísca para potencializar 
essa habilidade”. 
 
a) Essa frase condiz com as Teorias da Psicanálise de 

Freud. 
b) Esse texto esta associado com o “todo é mais que as 

somas das partes “ do Gestaltista Max Wertheimer. 
c) Essa frase esta estritamente associada a “abordagem 

centrada na pessoa” do Humanista Carl Rogers. 
d) Essa frase esta associada ao estruturalismo de Wundt 

onde a visão estava voltada para reações simples e 
estímulos realizados a partir de condições 
controladas. 

e) Essa frase esta relacionada a teoria dos arquétipos de 
Jung que incorporava conhecimentos das religiões 
orientais, alquimia e da mitologia. 

 
17) Criador da Escala de Depressão que leva seu nome, 
Aeron Beck postulava que a depressão advém de visões 
negativas irrealistas sobre o mundo. Para ele, pessoas 
depressivas desenvolvem visões negativas sobre si, 
sobre o outro e sobre o futuro. Desenvolveu um 
tratamento para depressão baseado em auxiliar os 
pacientes a solucionar seus problemas atuais, mudar 
seus comportamentos disfuncionais e responder de 
forma adaptativa a seus pensamentos disfuncionais. A 
linha de trabalho elaborada por Beck esta associada a: 
 
a) Teoria Psicanalítica 
b) Gestalt Terapy 
c) Behaviorista 
d) Teoria Cognitivista 
e) Teoria Humanista 
 
18) Drª Sara Paim, psicóloga dedicada aos estudos da 
aprendizagem, nos diz que nas buscas clínicas da 
história da criança para entendimento de seus 
sintomas, podemos observar que muitos dos 
acontecimentos relatados pelos pais e pela própria 
criança, “...São falsas lembranças, lembranças 
encobridoras que se baseiam na ordem do desejo, do: 
eu deveria ter sido, do que falta ao sujeito para chegar 
a ser. Se um acontecimento é enunciado e não 
transcorre no real é por que esta no lugar de uma 
ausência.” Baseado no enunciado assinale a alternativa 
verdadeira: 

a) Drª. Sara chama atenção para que, na busca da 
origem dos sintomas apresentados pela criança, a 
escuta de sua história deve ser observada a partir dos 
pormenores do discurso, considerando desejos, 
fantasias, lacunas, no que deixa a desejar, incluindo o 
que não esta sendo dito, nas ausências podem estar 
respostas.  

b) Dr.ª Sara diz claramente que a escuta clínica de 
criança deve ser calcada apenas no que esta sendo 
claramente dito. 

c) As questões do desejo e das fantasias, as ausências 
não interferem na formação cognitiva das crianças. 

d) O que é enunciado, mesmo que esteja a nível de 
fantasia e não tenha ocorrido, faz parte da história da 
criança e não interfere na busca da origem dos 
sintomas. 

e) Os relatos dos pais, suas fantasias, lembranças e 
projeções nos filhos, realizadas ou não, são 
irrelevantes na formação da criança. 

 
19) No conceito de “Aqui e Agora”, o presente é a única 
realidade e possibilidade. A partir dessa linha de 
pensamento,  o comportamento aparece como função 
que não depende nem do passado nem do futuro, mas 
como algo do presente que considera o futuro como 
fonte inspiradora, via de metas e expectativas a serem 
cumpridas e o passado tem determinantes causais 
irrelevantes na compreensão das ações por exercitar 
múltiplas explicações que distanciam dos reais 
porquês. Essa linha de pensamento esta vinculada a: 
 
a) Humanismo de Rogers 
b) Gestalt de  Frederick S. Perls 
c) Psicanálise de Freud 
d) Behaviorismo de Skinner 
e) É uma regra de Beijing 
 
20) “...Não temos nenhuma proposta de inclusão que 
possa ser generalizada ou multiplicada, pois ainda é 
incipiente, no entanto é de consenso que esse processo 
é de responsabilidade de toda a sociedade e por tanto 
é preciso que a escola esteja aberta para a "escuta", 
favorecendo assim, as trocas para a construção do 
processo de inclusão escolar. Concluímos que para o 
processo de inclusão escolar é preciso que haja 
uma___________________ no sistema de ensino que 
vem______________ toda e qualquer pessoa, levando 
em conta as ___________________ do sujeito e não 
mais as suas deficiências e limitações.” (Marilu Mourão 
Pereira ). Complete adequadamente as lacunas: 
 
a) Transformação; beneficiar; especificidades. 
b) Conscientização; trazer; individualidade. 
c) Transformação; ignorar; individualidade. 
d) Conscientização; beneficiar; contrariedades. 
e) Modernização; resignar; especificidades. 
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21) Sobre os princípios Doutrinários que regem o SUS, 
correlacione as alternativas: 
 
1-UNIVERSALIDADE               
2-EQUIDADE                             
3-INTEGRALIDADE 
 
(___) É a garantia de atenção à saúde por parte do 
sistema, a todo e qualquer cidadão. Com a 
universalidade, o indivíduo passa a ter direito de acesso 
a todos os serviços públicos de saúde, assim como 
àqueles contratados pelo poder público. Saúde é 
direito de cidadania e dever do Governo: municipal, 
estadual e federal. 
(___) É o reconhecimento na prática dos serviços de 
que: 
• cada pessoa é um todo indivisível e integrante de 
uma comunidade. 
• as ações de promoção, proteção e recuperação da 
saúde formam também um todo indivisível e não 
podem ser compartimentalizadas. 
• as unidades prestadoras de serviço, com seus 
diversos graus de complexidade, formam também um 
todo indivisível configurando um sistema capaz de 
prestar assistência integral. Enfim: “O homem é um ser 
integral, bio-psico-social, e deverá ser atendido com 
esta visão integral por um sistema de saúde também 
integral, voltado a promover, proteger e recuperar sua 
saúde”. 
(___) É assegurar ações e serviços de todos os níveis de 
acordo com a complexidade que cada caso requeira, 
more o cidadão onde morar, sem privilégios e sem 
barreiras. Todo cidadão é igual perante o SUS e será 
atendido conforme suas necessidades até o limite do 
que o sistema puder oferecer para todos. 
 
a) 1,2,3 
b) 1,3,2         
c) 3,2,1      
d) 2,3,1    
e) 2,1,3 
 
22) Associe o Nome ao Conceito e assinale a ordem 
correta: 
 
1. Sindrome de Estocolmo.   
2. Autismo. 
3. Síndrome de Huntignton.   
4. Síndrome de Burnout. 
5. Síndrome do coração Partido. 
 
(___) é um distúrbio neurológico caracterizado por 
comprometimento da interação social, comunicação 
verbal e não-verbal e comportamento restrito e 
repetitivo. Os sinais são notados nos dois primeiros 
anos de vida da criança e desenvolvem-se 
gradualmente. Em algumas crianças observa-se que 

alcançam um nível de desenvolvimento em um ritmo 
normal e depois regridem. 
(___) é uma metáfora comum usada para descrever a 
intensa dor psicológica, normalmente associado com a 
perda de um cônjuge ou parceiro romântico, embora a 
perda de pais, filhos, animais de estimação ou amigo 
íntimo também causam esse mal estar. O sentimento é 
frequentemente experienciado durante fases de luto e 
pesar. A frase refere-se à dor física que pode ser 
sentida no peito como resultado da perda, embora 
também, por extensão, inclua o trauma emocional, 
mesmo que não seja acompanhado de dor somática.  
(___) é o mal do trabalho, advém da consequência do 
ritmo estressante da contemporaneidade. Apresenta 
um estado de tensão emocional e estresse crônico 
provocado por condições de trabalho desgastantes que 
danificam aspectos físicos e psicológicos da pessoa. 
Considerada doença laboral e acomete profissionais de 
alto contato que lidam direto e intensamente com 
pessoas como os das áreas de educação, assistência 
social, saúde, recursos humanos, bombeiros, policiais, 
advogados e jornalistas. 
(___) é um distúrbio hereditário e degenerativo, 
provocado por uma alteração genética e caracterizado 
por problemas motores e mentais. A principal 
característica são movimentos involuntários que se 
manifestam por contrações musculares irregulares, 
espontâneas e transitórias. O sintoma está presente em 
mais de 90% dos portadores da enfermidade, que 
também apresentam emagrecimento intenso, mesmo 
que mantenham dieta adequada, e envelhecimento 
precoce. 
(___) é o nome normalmente dado a um estado 
psicológico particular em que uma pessoa, submetida 
há um tempo prolongado de intimidação, passa a ter 
simpatia e até mesmo sentimento de amor ou amizade 
perante o seu agressor. 
 
a) 1,2,3,4,5 
b) 5,4,3,2,1 
c) 2,5,4,3,1 
d) 4,1,2,3,5 
e) 3,2,1,4,5 
 
23) De acordo com o art. 94 da Lei Orgânica Municipal, 
todos têm direito a receber dos órgãos públicos 
informações de seu interesse particular, ou de 
interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no 
prazo de ______________, sob pena de 
responsabilidade da autoridade. Assinale a alternativa 
que completa corretamente o trecho acima: 
 
a) 15 (quinze) dias. 
b) 30 (trinta) dias. 
c) 45 (quarenta e cinco) dias. 
d) 60 (sessenta) dias. 
e) 90 (noventa) dias. 
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24) De acordo com o art. 95 da Lei Orgânica Municipal, 
cabe ao ______________ a administração dos bens 
municipais, respeitada a competência da Câmara 
quanto aqueles utilizados em seus serviços. Assinale a 
alternativa que completa corretamente o trecho acima: 
 
a) Secretário. 
b) Contador. 
c) Almoxarife. 
d) Prefeito. 
e) Vereador. 
 
25) De acordo com o art. 40 da Lei Orgânica Municipal, 
a Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada 
mediante proposta: 
 

I. De um terço, no mínimo, dos membros da Câmara. 
II. Do Prefeito Municipal. 

III. De pelo menos dez por cento do eleitorado do 
Município.  

 
a) Somente I e III estão corretos. 
b) Somente I e II estão corretos. 
c) Somente II e III estão corretos. 
d) Todos estão corretos. 
e) Nenhum está correto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


