ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TREZE TILIAS
PROCESSO SELETIVO e EMPREGO PÚBLICO
Edital nº 001, de 01 de novembro de 2017.

CARGO: PSICÓLOGO
CANDIDATO (A): ______________________________________________

FICA TERMINANTEMENTE PROIBIDO AOS CANDIDATOS:
✓ Comunicar-se com outros candidatos.
✓ Fazer qualquer tipo de consulta ou uso de equipamentos eletrônicos.
✓ Sair com material referente à prova.
✓ Ausentar-se do local da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES
01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.
02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas,
numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu
caderno.
03 - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C – D).
Apenas 01 (uma) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a mesma questão,
nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão será anulada.
04 - Para marcar as respostas definitivas no seu CARTÃO RESPOSTA do tipo MÚLTIPLA
ESCOLHA, use caneta esferográfica com tinta preta. NÃO utilize caneta com tinta vermelha ou
lápis.
05 - Ao receber o CARTÃO RESPOSTA preencha-o corretamente.
06 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em
hipótese alguma.
07 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA
ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA.
08 – 40 minutos após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR ESTE
CADERNO.
09 - Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou o Cartão de
Resposta.
10 - No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos três candidatos presentes na
sala. Isso faz parte das normas para transparência na fiscalização do Concurso.
11. A duração da prova será de Quatro Horas .
Anote aqui seu Gabarito.
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04. Sobre o estudo das classes gramaticais, é
correto afirmar que a palavra “porém” (linha
14) exerce a mesma função morfológica que a
seguinte palavra retirada do texto:

a)
b)
c)
d)

“mas” (linha 6)
“o” (linha 8)
“ao” (linha 11)
“agência” (linha 22)

05. Levando-se em consideração os conceitos
de frase, oração e período, assinale o período
composto por exatamente 1 (uma) oração
(trechos adaptados do Texto):

a) Uma rocha espacial de cerca de 5km de

01. “Segundo a Nasa (agência espacial dos
EUA), não há motivo para pânico, porém: é
extremamente improvável que haja qualquer
dano ao nosso planeta com a passagem do
Phaeton.” (linhas 13 a 16). Analisando-se a
partícula “que” destacada no trecho acima,
assinale
a
alternativa
que
preenche
corretamente a lacuna da afirmação:
A partícula “que” em destaque é classificada
morfologicamente como:

a)
b)
c)
d)

Conjunção concessiva.
Conjunção conformativa.
Pronome relativo.
Conjunção integrante.

02. Assinale a alternativa que está acentuada
pela mesma regra gramatical de acentuação
da palavra “observatórios” (linha 19).

a)
b)
c)
d)

“raspão” (linha 2)
“também” (linha 10)
“permitirá” (linha 18)
“agência” (linha 22)

03. “Equivale também à distância do estádio
Mané Garrincha ao Congresso Nacional, em
Brasília (DF).” (linhas 10 a 12). Assinale a
alternativa que apresenta o termo retirado do
trecho responsável por exigir a preposição
sublinhada, devido à sua regência:

a)
b)
c)
d)

“Equivale”
“também”
“distância”
“estádio”

extensão passará ‘de raspão’ na Terra, de
acordo com as proporções espaciais.
(linhas 1 a 3)
b) Pode parecer grande, mas é apenas 26
vezes a distância do nosso planeta para a
Lua. (linhas 6 e 7)
c) Segundo a NASA (agência espacial dos
EUA), não há motivo para pânico, porém:
é extremamente improvável que haja
qualquer dano ao nosso planeta com a
passagem do Phaeton. (linhas 13 a 16)
d) “As imagens serão excelentes para obter
um modelo 3D detalhado" do objeto
espacial, disse a agência espacial em
comunicado. (linhas 20 a 23)
06. “Uma rocha espacial de cerca de 5km de
extensão passará "de raspão" na Terra, de
acordo com as proporções espaciais.” (linhas 1 a
3). Assinale o tempo e o modo verbal nos
quais se encontra o verbo sublinhado:

a)
b)
c)
d)

Presente do Indicativo.
Futuro do Subjuntivo.
Futuro do Presente do Indicativo.
Futuro do Pretérito do Indicativo.

07. “A extensão do objeto é o equivalente a
quase duas vezes o tamanho da Avenida
Paulista, no centro de São Paulo.” (linhas 8 a 10).
Com base nas regras de pontuação, é correto
afirmar que as vírgulas empregadas no trecho
do Texto são para:

a) Separar elementos que exercem a mesma
função sintática.
b) Separar o aposto, ou qualquer elemento
de valor meramente explicativo.
c) Isolar o vocativo.
d) Isolar elementos repetidos.
08. No trecho do Texto “Uma rocha espacial de
cerca de 5km de extensão passará "de raspão"

na Terra, (...)” (linhas 1 e 2), podemos afirmar
que nele não há termo algum classificado
gramaticalmente como:

a)
b)
c)
d)

Preposição.
Verbo.
Substantivo.
Conjunção.

09. “Ela passará no concurso, desde que estude
muito para isso.”. É correto afirmar que o
período classifica-se, sintaticamente, como
oração subordinada adverbial:

a)
b)
c)
d)

Condicional.
Final.
Conformativa.
Concessiva.

10. Analise a frase abaixo e assinale a
alternativa que esteja de acordo com a função
morfológica da partícula “se”:

a)
b)
c)
d)

14. Em um plano cartesiano tem-se os
seguintes pontos: (-2,4) e (5,0). Com base
nisso, é correto afirmar que a distância entre
esses pontos é de:
a) √61
b) √65
c) √66
d) √70
15. O ponto médio de um segmento de reta
com extremos P1(x1,y1) e P2(x2,y2) é dado pela
fórmula do ponto médio. Com base nisso,
assinale a alternativa correta.

Partícula integrante do verbo.
Conjunção subordinativa.
Substantivo.
Partícula expletiva ou de realce.

11. Considere a seguinte situação hipotética:
um criador de peixes possui 320 peixes
distribuídos em 20 aquários totalizando 10 m³
de água. Considerando a mesma proporção, é
correto afirmar que para sua produção
aumentar em uma quantia total de 800 peixes,
em 20 aquários são necessários um total de:
a) 25 litros de água.
b) 250 litros de água.
c) 2500 litros de água.
d) 25000 litros de água.
12. “O par ordenado de números reais é
denotado por (𝑥, 𝑦), sendo que suas
coordenadas reais 𝑥 e 𝑦 são chamadas
respectivamente
de
_____________
e
_____________”.
Completando corretamente as lacunas, temse:
a) Abscissa; ordenada.
b) Ordenada; abscissa.
c) Ordenada; não ordenada.
d) Abscissa; ponto médio.
13. Considerando que 𝒙 ∈ ℝ, 𝒂 ∈ ℝ∗, 𝒃 ∈ ℝ e
𝒄 ∈ ℝ, a função quadrática ou polinomial de
grau 2 é definida como:

𝑥1 +𝑥2 𝑦1 +𝑦2
,
)
2
2
𝑥 ² 𝑦 ²
( 1 , 1)
2
2
𝑦 +𝑥 𝑥 +𝑦
( 1 2 2 , 1 2 2)

a) 𝑃1 𝑃2 = (
b) 𝑃1 𝑃2 =

“Os alunos muito se alegraram com a chegada
do novo professor.”.

a)
b)
c)
d)

𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏
𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑐
𝑦 = 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐
𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 𝑥 + 𝑐

c) 𝑃1 𝑃2 =
d) 𝑃1 𝑃2 = (𝑥1 + 𝑥2 , 𝑦1 + 𝑦2 )
16. Assinale a alternativa correta. De
acordo com o art. 13 da Lei Orgânica do
Município
de
Treze
Tílias/SC,
a
administração Pública direta, indireta ou
fundacional, de qualquer dos Poderes do
Município, obedece aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:
a) os cargos empregos e funções públicas
são acessíveis exclusivamente aos
brasileiros que preencham os requisitos
estabelecidos na legislação vigente e no
edital do certame, e que tenham sido
previamente aprovados em concurso
público ou processo seletivo;
b) a administração fazendária e seus
servidores fiscais terão, dentro de suas
áreas de competência e jurisdição,
precedência sobre os demais setores
administrativos, na forma da lei;
c) a administração tributária do município,
função essencial ao seu funcionamento,
terá recursos prioritários para a realização
de suas atividades, sendo defesa sua
atuação integrada com as administrações
tributárias da União e do Estado;
d)

os acréscimos pecuniários percebidos
por servidor público, poderão ser

computados e acumulados para fins de
concessão de acréscimos ulteriores, sob o
mesmo título, ou idêntico fundamento;
17. Nos termos expressos do artigo 29 da Lei
Orgânica do Município de Treze Tílias/SC, os
vereadores são invioláveis, civil e penalmente,
no exercício do mandato e na circunscrição do
Município, por suas opiniões, palavras e votos.
Indique a alternativa incorreta:
a) No caso de prisão em flagrante de
Vereador Municipal, o auto de prisão será
remetido ao juiz competente em até 24
(vinte e quatro) horas, sendo entregue ao
preso a nota de culpa. Ademais, dentro de
48 (quarenta e oito) horas, o citado auto
será encaminhado para a Câmara
Municipal, para que esta, pelos votos da
maioria de seus membros, resolva sobre a
prisão e autorize, ou não, a formação de
culpa.
b) Desde a expedição do diploma, os
membros da Câmara Municipal não
poderão ser presos, salvo em flagrante de
crime inafiançável, nem processados
criminalmente, sem prévia licença da
casa, observado o disposto nº § 2º, do
Art.53, da Constituição Federal.
c) Os vereadores serão submetidos a
julgamento perante o Tribunal de Justiça.
d) Os vereadores não serão obrigados a
testemunhar sobre informações recebidas
ou prestadas em razão do exercício do
mandato, nem sobre pessoas que lhe
confiaram
ou
delas
receberam
informações.
18. Acerca do Processo Legislativo
previsto na Lei Orgânica do Município de
Treze Tílias/SC, julgue as assertivas
abaixo:
I-

A Lei Orgânica Municipal poderá ser
emendada mediante proposta de dois
terços, no mínimo, dos membros da
Câmara Municipal, do Prefeito e do Vice;

II- Serão Leis Complementares, dentre
outras previstas em Lei Orgânica, o
Código de Posturas e a Lei Orgânica
instituidora da guarda municipal;
III- São de iniciativa exclusiva do Prefeito,
as leis que disponham sobre matéria
orçamentária, e a que autorize a

abertura de créditos ou conceda auxílio
e subvenções;
IV- O Processo Legislativo Municipal
compreende a elaboração de leis
Complementares, leis Ordinárias, leis
Delegadas,
resoluções,
decretos
Legislativos e projetos parlamentares;
Está(ão) integralmente correta(s):
a)
b)
c)
d)

Apenas as afirmativas I, III e IV;
Apenas as afirmativas II, III e IV;
Apenas a afirmativa III e IV;
Todas as afirmativas.

19. Sobre o processo administrativo
disciplinar previsto na Lei Complementar
nº. 40/2011 (Estatuto dos Servidores
Públicos
da
Administração
direta,
autárquica e fundacional do Município de
Treze Tílias), indique a alternativa
incorreta:
a) O processo administrativo é o instrumento
destinado a apurar a responsabilidade do
servidor por infração praticada no
exercício de suas atribuições ou que
tenha relação com as atribuições do cargo
em que se encontre investido.
b) O processo administrativo disciplinar
desenvolve-se nas seguintes fases:
instauração, instrução e julgamento.
c)

O servidor que responde a processo
administrativo disciplinar somente poderá
ser exonerado a pedido ou aposentado
voluntariamente após a conclusão do
processo e o cumprimento da penalidade
acaso aplicada.

d) O processo administrativo disciplinar
precederá à aplicação das penas de
advertência, suspensão por mais de 15
(quinze) dias, demissão, cassação de
aposentadoria ou disponibilidade e
destituição de cargo em comissão ou de
função
gratificada,
assegurado
ao
acusado amplo direito de defesa.
20. Acerca da ação disciplinar, nos
termos do art. 197, da Lei Complementar
nº. 40/2011 (Estatuto dos Servidores
Públicos da Administração direta,
autárquica e fundacional do Município
de Treze Tílias), julgue as alternativas
abaixo:

( ) A ação disciplinar prescreverá em 3 (três)
anos, quanto às infrações puníveis com
demissão, cassação de aposentadoria ou
disponibilidade e destituição de cargo;
( ) A ação disciplinar prescreverá 6 (seis) meses,
quanto à suspensão e destituição de função
gratificada;
( ) O prazo de prescrição começa a correr da data
em que o fato se tornou conhecido pela
autoridade competente para iniciar o processo
administrativo respectivo;
( ) Os prazos de prescrição previstos na lei penal
aplicam-se às infrações disciplinares capituladas
também como crime.
Considerando as proposições acima
como Verdadeira (V) ou Falsa (F), assinale a
alternativa
que
exprime
a
sequência
CORRETA:
a) F, V, F, V.
b) V, F, V, F.
c) F, F, V, V.
d) F, V, F, F.
21. As relações da psicopatologia com a
psicologia geral e a psiquiatria são múltiplas.
Há diversas visões sobre sua posição exata
em relação à psicologia e à psiquiatria. Com
relação a essas concepções, considere a
alternativa
que
discorre
sobre
a
Psicopatologia
como
psicologia
do
patológico:
a) Nesse sentido, se a psicologia é o estudo
sistemático da vida psíquica normal, a
psicopatologia deveria ser vista, então,
não propriamente como uma disciplina
autônoma, mas apenas como uma parte
ou um ramo da psicologia geral, uma
subdisciplina da psicologia que estuda os
fenômenos anormais.
b) A psicopatologia seria, então, uma ciência
autônoma, porque, em seu campo de
estudo, entra uma série de fenômenos
especiais que não representam simples
alterações quantitativas do normal.
c) Em tal concepção, a psicopatologia se
restringiria ao estudo dos sintomas e dos
sinais das doenças psiquiátricas, sem se
ater a questões mais gerais e profundas,
como a etiologia, o psicodinamismo, o
curso, a evolução e os diversos sentidos
da doença.
d) Nesta conceitualização, a psicopatologia
passa a ser vista como o campo de
estudo dos princípios e dos métodos do

adoecimento mental, a ciência introdutória
e prévia à psiquiatria clínica.
22. A área desenvolvida pela psicologia clínica,
denominada “psicodiagnóstico”, representa, de
fato, um importante meio de auxílio ao
diagnóstico
psicopatológico.
Embora
haja
contribuições dessa área a quase todos os
aspectos da psicopatologia, os testes de
personalidade e os rastreamentos (screening)
para “organicidade” são os mais utilizados na
prática clínica diária. Qual das alternativas a
seguir NÃO apresenta um teste projetivo
aberto:
a) Teste de Rorschach.
b) TAT (Teste de Apercepção Temática, de
Murray).
c) Teste de Relações Objetais – TRO de
Phillipson.
d) Teste de Benton.
23. Se durante a entrevista o psicólogo relata
uma atitude geral dissimuladora do paciente,
entende-se que o paciente:
a) Apresenta-se
hiperemocional,
quer
chamar a atenção, dá grande expressão a
coisas corriqueiras.
b) Fala alto, é o “dono do pedaço”,
comporta-se como se fosse muito
importante.
c) Tenta ocultar sintomas ou fatos de sua
vida com algum intuito.
d) Exige, de forma insistente, aquilo que
julga ser seu direito, mesmo se
inadequado.
24. Se o psicólogo durante a entrevista
observa que o paciente pelo olhar, postura,
pelo modo de ouvir e responder, revela
desconfiança, medo, o profissional registra
uma postura global:
a) Suspicaz.
b) Amaneirada.
c) Perplexa.
d) Lamuriosa.
25. Sobre os termos descritivos relativos à
aparência física dos pacientes, considere a
alternativa que discorre sobre as descrições
possíveis sobre o olhar:
a) Penetrantes, alegres, tristes, arregalados,
lacrimejantes, avermelhados, inchados
por choro, pálpebras caídas (sono ou
sonolência).
b) Vivaz,
intenso,
agressivo,
vago,
sonolento, perdido, esquivo, confuso,
assustado, amedrontado, perplexo, fixo,

abatido, doloroso, bondoso, afetuoso, de
compaixão,
tedioso,
maligno,
de
desprezo, arrogante, irônico.
c) Agradável, atraente, bonito, feio, disforme,
repugnante, neutro, pálido, cansado,
doloroso, bronzeado, corado, rosado,
magro,
gordo,
ossudo,
redondo,
quadrado, sem maquiagem, maquiagem
adequada, maquiagem excessiva ou
bizarra, rosto lavado, sujo, ensebado,
perplexo, triste, alegre, angustiado,
assustado, desanimado, rosto sem
expressão (hipomímico).
d) Agradável,
desagradável,
perfumado
adequadamente ou em excesso, fétido.
26. Analise o trecho e assinale a alternativa
que completa corretamente a lacuna:
O conceito de _______, introduzido por Freud, é
um elemento fundamental que o profissional deve
conhecer para realizar as entrevistas de forma
mais habilidosa, entendendo e tratando seus
pacientes de modo menos ingênuo, mais
profundo e sensível. Compreende atitudes e
sentimentos cuja origem são basicamente
inconscientes para o paciente.
a)
b)
c)
d)

Assimilação.
Equilibração.
Contratransferência.
Transferência.

27. O ato de esconder ou negar
voluntariamente a presença de sinais e
sintomas
psicopatológicos
durante
a
entrevista caracteriza a:
a) Dissimulação.
b) Simulação.
c) Encenação.
d) Negação.
28. Para Freud, o inconsciente é algo bem
maior que um estado mental, ele é regido por
características
funcionais
fundamentais.
Quando
afirmamos
que
no
sistema
inconsciente não há lugar para dúvida ou
negação, nem diversos graus de certeza ou
incerteza,
que tudo é absolutamente
afirmativo e certo, discorremos sobre a
característica funcional do inconsciente
denominada:
a)
b)
c)
d)

Atemporalidade.
Isenção de contradição.
Princípio do prazer.
Resistência a produção.

29. Tal expressão designa a fragmentação ou
a divisão do campo da consciência,

ocorrendo perda da unidade psíquica comum
do ser humano. Ocorre com certa frequência
nos quadros histéricos (crises histéricas de
tipo dissociativo):
a) Estado segundo.
b) Estados crepusculares.
c) Transe.
d) Dissociação da consciência.
30. A capacidade do indivíduo de fixar sua
atenção sobre determinada área ou objeto é o
conceito clássico psicológico da atenção
denominado:
a)
b)
c)
d)

Atenção interna.
Atenção externa.
Tenacidade.
Atenção flutuante.

31. “Muitas capacidades, como a memória, a
força física e a resistência, podem ser
aperfeiçoadas com o treinamento e a prática,
mesmo em idade avançada. Mas, até mesmo nas
crianças, a plasticidade tem limites que em parte
dependem das várias influências sobre o
desenvolvimento. Uma das tarefas da pesquisa
em desenvolvimento é descobrir até que ponto
determinados tipos de desenvolvimento pode ser
modificado nas diversas idades.”
Com relação aos princípios de Baltes ao
desenvolvimento do ciclo de vida, o texto
acima discorre sobre qual deles?
a) O desenvolvimento revela plasticidade.
b) O desenvolvimento é vitalício.
c) O desenvolvimento é multidimensional.
d) O desenvolvimento envolve mudança na
alocação de recursos.
32. Freud acreditava que as pessoas nascem
com impulsos biológicos que devem ser
redirecionados para tornar possível a vida em
sociedade. Segundo ele, os recém-nascidos
são governados pelo:
a) Superego.
b) Ego.
c) Superid.
d) Id.
33. De acordo com Freud, um evento
fundamental do desenvolvimento psicossexual
ocorre na fase fálica da segunda infância. Os
meninos desenvolvem apegos sexuais às mães e
as meninas aos pais, ao mesmo tempo em que
apresentam impulsos agressivos pelo genitor do
mesmo sexo, a quem eles consideram como um
rival. Esses eventos foram denominados
respectivamente de:

a) Complexo de Electra e
Édipo, respectivamente.
b) Complexo de Electra e
Jocasta, respectivamente.
c) Complexo de Édipo e
Electra, respectivamente.
d) Complexo de Édipo e
Jocasta, respectivamente.

Complexo de
Complexo de
Complexo de
Complexo de

34. A perspectiva cognitiva da
sociocultural de Vygotsky tem
princípios básicos:

teoria
como

a) Seres humanos são processadores de
símbolos
b) A interação social é central para o
desenvolvimento cognitivo.
c) Mudanças qualitativas no pensamento
ocorrem entre a primeira infância e a
adolescência. As crianças desencadeiam
ativamente o desenvolvimento.
d) As pessoas são reativas; o ambiente
controla o comportamento.
35. “A criança se apega ao genitor do sexo
oposto e, posteriormente, se identifica com o
genitor do mesmo sexo. O superego se
desenvolve. A zona de gratificação transfere-se
para a região genital.”
Com relação às fases psicossexuais descritas
por Freud, o texto discorre sobre qual delas?
a) Oral.
b) Anal.
c) Fálica.
d) Genital.
36. O Termo de Piaget para as mudanças em
uma estrutura cognitiva existente para incluir
novas informações denomina-se:
a) Equilibração.
b) Assimilação.
c) Esquemas.
d) Acomodação.
37.
A
Abordagem
do
estudo
do
desenvolvimento cognitivo que observa e
analisa os processos mentais envolvidos na
percepção e no tratamento da informação, é o
conceito trazido por Vygotsky denominado:
a) Zona de desenvolvimento proximal.
b) Andaime.
c) Abordagem
do
processamento
da
informação.
d) Aprendizagem por interação social.
38. A Rede de Educação Popular em Saúde,
articulando e acompanhando centenas de
experiências de aprofundamento da participação

popular nos serviços de saúde, acredita que a
Educação
Popular
continua
sendo
um
instrumento metodológico fundamental para uma
reorganização mais radical do SUS, no sentido
da construção de uma atenção à saúde integral
em que as pessoas e os grupos sociais assumam
maior controle sobre sua saúde e suas vidas e
em que a racionalidade do modelo biomédico
dominante seja transformada no cotidiano de
suas práticas. Nesse sentido, a Educação
Popular não é mais uma atividade a ser
implementada nos serviços, mas uma estratégia
de reorientação da totalidade das práticas ali
executadas, na medida em que investe na
ampliação da participação e que, dinamizada,
passa a questionar e reorientar tudo.
Sobre o trecho acima:
a)
b)
c)
d)

Apenas a primeira frase está correta.
Apenas a segunda frase está correta.
As duas frases estão corretas.
As duas frases estão incorretas.

39. Sobre o papel estratégico dos Centros de
Atenção Psicossocial (CAPS), considere os
itens a seguir:
I- É função dos CAPS prestar atendimento
clínico em regime de atenção diária, evitando
assim as internações em hospitais psiquiátricos;
promover a inserção social das pessoas com
transtornos
mentais
através
de
ações
intersetoriais;
II- Os CAPS, entre todos os dispositivos
de atenção à saúde mental, têm valor estratégico
para a Reforma Psiquiátrica Brasileira. É o
surgimento destes serviços que passa a
demonstrar a possibilidade de organização de
uma rede complementar ao Hospital Psiquiátrico
no país;
III- É função dos CAPS regular a porta de
entrada da rede de assistência em saúde mental
na sua área de atuação e dar suporte à atenção
à saúde mental na rede básica.
Está correto o que se afirma em:
a) I e II, apenas.
b) I e III, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I, II e III.
40. Os CAPS II são serviços de médio porte, e
dão cobertura a municípios com mais de:
a) 20.000 habitantes.
b) 50.000 habitantes.
c) 100.000 habitantes.
d) 200.000 habitantes.

