CADERNO
D E PR OVA

Município de São José
Concurso Público • Edital 001/2016/GAB
http://asssocialsjose.fepese.org.br

S2 • Psicólogo
Instruções
Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do
cartão-resposta.
Para fazer a prova você usará:
 este caderno de prova.
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de
inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade!
Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova,
não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova
completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e
assinado.

maio

8

8 de maio

50 questões

14 às 17h30

3h30 de duração*

.
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Língua Nacional
Leia o texto.
O morcego
O conde Drácula deu-lhe má fama. Embora o Batmam
tenha feito o possível para melhorar sua imagem, o
morcego ainda provoca mais terror que gratidão.
Mas o símbolo do reino das trevas não atravessa a
noite à procura de pescoços humanos. Na realidade,
o morcego nos faz o favor de combater a malária,
comendo mil mosquitos por hora, e, para completar
a refeição, tem a gentiliza de devorar os insetos que
matam plantas.
Apesar de nossas calúnias, esse eficiente pesticida
não nos adoece de câncer nem cobra nada pelos seus
serviços.

(10 questões)
2. Assinale a alternativa correta sobre a frase sublinhada no texto.
a.
b.
c.
d.
e.

1. No texto, o morcego é chamado de pesticida.
2. O morcego provoca menos terror que
gratidão.
3. Há no texto quatro palavras acentuadas graficamente por se tratarem de paroxítonas, cujo
acento gráfico lhes é obrigatório, já que todas
são acentuadas.
4. Na primeira frase do texto, há um pronome
oblíquo que substitui a palavra “morcego”.
5. A frase “o morcego nos faz o favor” pode ser
substituída por “o morcego faz a nós o favor”
sem prejuízo de sentido para o período em
que se insere.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

O verbo “dar” é transitivo direto.
A palavra “lhe” é adjunto adverbial.
É uma frase inserida em um período composto.
A palavra fama é núcleo do adjunto adnominal.
A palavra “má” é um adjetivo e, portanto,
exerce papel de adjunto adnominal.

3. Analise a frase abaixo retirada do texto.
“Embora o Batmam tenha feito o possível para
melhorar sua imagem, o morcego ainda provoca
mais terror que gratidão”.

Eduardo Galeano. Bocas do tempo. Porto Alegre: L&PM; 2010, p.322.

1. Avalie a veracidade das afirmativas abaixo feitas
sobre o texto.

( )
( )
( )
( )
(X)

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ) em relação à frase.
(

(

(

(

) É um período composto por subordinação,
cuja oração principal vem depois das orações
subordinadas.
) A oração sublinhada admite uma condição
contrária ao processo expresso pelo verbo da
oração principal; é, pois, uma oração subordinada adverbial concessiva.
) A palavra “sua” sublinhada na frase refere-se
ao substantivo próprio Batmam, se olharmos
o texto em que se insere.
) A expressão “o possível” é um objeto direto.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

V•V•F•V
V•F•V•F
F•V•V•V
F•F•V•V
F•F•V•F
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4. Assinale a alternativa correta, observando-se a predicação verbal na substituição da palavra sublinhada
pelo pronome oblíquo.
a. ( ) Antecederam o combate ao morcego. /
Antecederam-lhe.
b. ( ) Caracterizaram as doenças trazidas por eles. /
Caracterizaram elas.
c. ( X ) Procuraram descrever as qualidade do morcego. / Procuraram descrevê-las.
d. ( ) Presenciou todos os benefícios do morcego. /
Presenciou a eles.
e. ( ) Iniciaram uma série de anúncios sobre o pesticida. / Iniciaram-nas.

7. Se no lugar de escrever “adivinhar”, fosse escrita a
palavra “advinhar”:
a. ( ) ter-se-ia uma silepse, um vício de linguagem.
b. ( X ) ter-se-ia um barbarismo, um vício de
linguagem.
c. ( ) estaria sendo corrigida a escrita da palavra, já
que a segunda forma é a correta.
d. ( ) estaria ocorrendo uma ambiguidade, pois
ambas as leituras trazem o mesmo significado.
e. ( ) não haveria problema, ambas as grafias estão
corretas.

8. Analise a frase abaixo:
Quero informar        população
       os funcionários desta Prefeitura
procederão       combate ao mosquito
da Dengue.

5. Dadas as frases, observe o uso da crase.
1. O herói dedicou-se à combater os morcegos.
2. Dirijo-me à Vossa Excelência, pedindo providências quanto a contaminação pelo morcego.
3. À noite, o morcego sobrevoa a cidade.
4. Estou à espera de providências.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

É correta apenas a frase 2.
É correta apenas a frase 3.
São corretas apenas as frases 1 e 2.
São corretas apenas as frases 3 e 4.
São corretas apenas as frases 1, 2 e 4.

6. Observe a concordância.
1.
2.
3.
4.
5.

Saúde é necessário.
A saúde é necessária.
É necessário saúde.
Para quem a saúde é necessário?
Aqui, saúde é necessária.

Assinale a alternativa que indica todas as frases onde a
concordância está adequada.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Apenas em 2 e 3.
Apenas em 4 e 5.
Apenas em 1, 2 e 3.
Apenas em 1, 4 e 5.
Apenas em 2, 3 e 4.
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Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

à • que • ao
a • que • a um
à • de que • a um
a esta • de que • ao
esta • que • a um

9. Assinale a alternativa cuja frase esteja escrita com
estrita obediência à norma culta.
a. (
b.
c.
d.
e.

) Na contagem dos remédios, ficou faltando os
ítens relacionados ao combate dos pesticidas.
( ) Não proibo-lhe de fazer a reclamação, mas
aguente as consequências.
( ) Os setores ainda não enviaram os gráficos da
população para mim analisar.
( ) Vamos aguardar que Vossa Senhoria manifeste vossa escolha.
( X ) Naquela comunidade, havia várias pessoas
com os sintomas da doença.

Município de São José • Concurso Público • Edital 001/2016/GAB
S2 • Psicólogo S2 • Psicólogo

10. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) O ofício e o requerimento são documentos
que têm a mesma finalidade e forma.
b. ( X ) Requerimento é um documento pelo qual o
cidadão dirige-se a uma autoridade para fazer
um pedido o qual tem amparo na lei.
c. ( ) A frase “Anexo a este ofício vão as leis sobre o
tema em questão” está apropriada e correta
para ser colocada em um ofício.
d. ( ) O requerimento não tem um padrão definido.
A única forma definida é o fecho. A data do
requerimento deve ser colocada no início
do documento para ser identificada a ordem
de chegada ao destino, a fim de ser dado
o despacho.
e. ( ) É necessário observar as formas de tratamento requeridas pelo cargo ocupado pela
pessoa a quem nos dirigimos. Isso vale tanto
para cartas, como para bilhetes, requerimentos e ofícios. Em um bilhete para o chefe,
mesmo que informal, não está dispensado o
uso de “Vossa Excelência”. Esse uso é questão
de deferência.

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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Conhecimentos específicos do cargo
11. Considere as afirmativas a seguir, referentes
ao abuso sexual enquanto forma de vitimização da
criança e/ou do adolescente:
1. O atendimento psicoterapêutico a casos de
abuso sexual dispensa o timing, considerando
que o assunto do abuso deve ser abordado
desde o início da psicoterapia, em virtude de
sua gravidade.
2. A retirada do pai abusador do ambiente familiar por via judicial deve ser recomendada
pelos profissionais na maior parte dos casos
de abuso sexual, considerando tratar-se
de medida que gera sentimentos de alívio
na vítima.
3. A revelação da experiência de abuso sexual
vivida é facilitada, no caso de abuso extrafamiliar, se a vítima contar com um ambiente
que dá suporte e crédito à sua narrativa a
respeito do assunto.
4. A conduta de pais negligentes e/ou que
abusam física e sexualmente de seus filhos
tende a colaborar significativamente para o
aumento na probabilidade de que seus descendentes desenvolvam condutas antissociais.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

12. A Lei Maria da Penha explicita que a equipe de
atendimento multidisciplinar ou serviço similar deve
ser ouvida para a aplicação imediata, pelo juiz, da
medida protetiva de urgência que obriga o agressor,
referente a(o):
a. (
b.
c.
d.
e.

) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação.
( ) suspensão da posse ou restrição do porte de
armas.
( X ) restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores.
( ) prestação de alimentos provisionais ou
provisórios.
( ) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida.

13. Analise o trecho abaixo, referente à Política
Nacional da Assistência Social:
Logo, a noção de matricialidade sociofamiliar desvela seu verdadeiro significado, de ampliar e contar
– mediante estratégias de racionalização e orientação
– com a (1) , reforçando a tendência familista da
política social brasileira. Assim, apesar de o reconhecimento da (2) de formas familiares, as homogeneízam em suas (3) , papéis e relações internas.
Teixeira, 2010.

Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas numeradas do texto.
a. ( X )

proteção da família • (2) pluralidade •
funções
(1)
necessidade da família • (2) singularidade •
(3)
funções
(1)
proteção do Estado • (2) singularidade •
(3)
rendas
(1)
proteção da família • (2) uniformidade •
(3)
constituições
(1)
constituição da família • (2) pluralidade •
(3)
decisões
(1)

(3)
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(40 questões)

b. (

)

c. (

)

d. (

)

e. (

)
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14. Com relação a trabalho em grupo e conceitos
correlatos, analise as afirmativas abaixo:
1. Polarização pode ser entendida como a tendência que as pessoas apresentam de tomar
atitudes mais extremas, como resultado de
uma discussão em grupo.
2. O tamanho do grupo é um fator positivo para
a eficácia grupal, uma vez que grupos grandes
exigem menos esforços individuais de seus
componentes.
3. O pensamento grupal pode ser entendido
como uma forte pressão para a conformidade,
evitando que os membros do grupo critiquem
decisões consensuais.
4. A dinâmica da interação social estabelecida
nos diferentes grupos pode tornar as decisões
grupais menos confiáveis do que aquelas
tomadas por apenas uma pessoa.
5. A eficácia e o sucesso dos grupos dependem unicamente da natureza da tarefa e do
quanto o desempenho grupal é compatível
com essa tarefa.

16. Sobre a Lei Orgânica da Assistência Social, é correto afirmar:
a. (

b.

c.

d.

e.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

15. De acordo com a Política Nacional para a
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência estabelecida por meio do Decreto no 3.298, de 20 de dezembro de 1999, a deficiência ou incapacidade deve ser
diagnosticada e caracterizada, para fins de concessão
de benefícios e serviços, por:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

médico clínico geral.
psicólogo e psicopedagogo.
equipe multidisciplinar de saúde.
psicopedagogo, com o aval do neurologista.
médico neurologista, com o aval da equipe
multidisciplinar de saúde.

) PAEFI é o Serviço de Proteção e Atendimento
Integral à Família, dirigido à assistência de
crianças e adolescentes em situação de risco
pessoal e social.
( X ) Serviços socioassistenciais são definidos por
essa lei como as atividades continuadas que
visem à melhoria de vida da população e
cujos programas dão prioridade à inserção
profissional e social.
( ) O financiamento dos benefícios, serviços, programas e projetos estabelecidos nessa lei é
feito exclusivamente com recursos oriundos
da União e dos Estados.
( ) O benefício de prestação continuada é
a garantia de pagamento de um salário
mínimo anual à pessoa com deficiência e
ao idoso com 70 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria
manutenção.
( ) O Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil (PETI) objetiva efetuar a retirada temporária de crianças e adolescentes com idade
inferior a 12 anos de situações de trabalho em
turno integral e/ou insalubre.

17. O Estatuto da Criança e do Adolescente
(Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990) considera:
a. (

b.

c.

d.

e.

) criança, a pessoa até dez anos de idade
incompletos, e adolescente aquela entre onze
e dezesseis anos de idade.
( ) criança, a pessoa até dez anos de idade, e
adolescente aquela entre onze e dezoito anos
de idade.
( ) criança, a pessoa até onze anos de idade
incompletos, e adolescente aquela entre onze
e dezoito anos de idade.
( X ) criança, a pessoa até doze anos de idade
incompletos, e adolescente aquela entre doze
e dezoito anos de idade.
( ) criança, a pessoa até doze anos de idade
completos, e adolescente aquela entre treze e
dezesseis anos de idade.
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18. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) relativamente ao Código de Ética
Profissional do Psicólogo.
( ) Atuar com responsabilidade social, analisando
crítica e historicamente a realidade política,
econômica, social e cultural é um dos princípios fundamentais preconizados por esse
dispositivo.
( ) É dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade de pessoas, grupos
ou organizações, a que tenha acesso no exercício profissional.
( ) O psicólogo poderá intervir na prestação de
serviços psicológicos que estejam sendo efetuados por outro profissional tão somente na
situação de se tratar de trabalho multiprofissional e a intervenção fizer parte da metodologia adotada.
( ) Ao fixar a remuneração pelo seu trabalho,
o psicólogo levará em conta a justa retribuição aos serviços prestados, bem como
as condições do usuário ou beneficiário
desses serviços.
( ) É expressamente proibido ao psicólogo sugerir serviços de outros psicólogos, sempre que,
por motivos justificáveis, não puder dar continuidade a esses serviços.

20. A Norma Operacional Básica de Recursos
Humanos (NOB-RH) prevê, no que diz respeito às
diretrizes para a política nacional de capacitação dos
trabalhadores da área da Assistência Social, que:
a. (

b.

c.

d.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

V•V•F•V•F
V•F•F•V•V
V•F•F•V•F
F•V•V•F•F
F•F•V•F•V

19. A assistência integral à saúde da pessoa portadora de deficiência e a prevenção de deficiências
situam-se, relativamente à política nacional para a
pessoa com deficiência, no âmbito das:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

técnicas.
diretrizes.
normas internas.
informações.
sugestões.
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e.

) A capacitação desses trabalhadores deve
adotar como eixo central a isonomia das funções técnicas assistenciais em todo o país e a
elaboração dos planos de capacitação pode
contemplar diversidade em termos de conteúdo e da carga horária.
( ) Os Gestores Municipais deverão liberar os
trabalhadores da área para participarem
das ações de capacitação sem prejuízo dos
recebimentos, de acordo com o Plano de
Capacitação, quando e se as ações se referirem diretamente à área de formação e
possuírem carga horária superior a 40 horas,
limitando-se a até três cursos por ano.
( ) A capacitação desses trabalhadores deve
adotar, como modalidade padrão de execução, a metodologia conhecida como pedagogia da alternância, ou seja, tempo presencial
de capacitação em programas específicos
seguido de tempo para a prática dos conteúdos aprendidos, no exercício do cargo.
( ) Como resultado das ações de capacitação,
todos os profissionais de nível superior devem
produzir uma monografia expondo e problematizando as aprendizagens desenvolvidas
durante os programas e processos formativos,
sendo de livre escolha o(s) tema(s) a ser(em)
tratado(s).
( X ) A capacitação desses trabalhadores deve ser
promovida com a finalidade de produzir e
difundir conhecimentos que devem ser direcionados ao desenvolvimento de habilidades
e capacidades técnicas e gerenciais, ao efetivo
exercício do controle social e ao empoderamento dos usuários para o aprimoramento da
política pública.
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21. Relacione as colunas 1 e 2 abaixo a respeito da
Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais:
Coluna 1
1. Serviços de proteção social básica
2. Serviços de proteção social especial de média
complexidade
3. Serviços de proteção social especial de alta
complexidade
Coluna 2
( ) Serviço especializado em abordagem social.
( ) Serviço de acolhimento em família
acolhedora.
( ) Serviço de proteção e atendimento integral à
família.
( ) Serviço de acolhimento institucional na
modalidade Casa-Lar.
( ) Serviço de convivência e fortalecimento de
vínculos.
( ) Serviço especializado para pessoas em situação de rua.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

1•2•2•3•3•1
1•3•3•2•2•1
2•1•3•2•1•3
2•3•1•3•1•2
3•2•1•1•3•2

22. Segundo previsto no Código de Ética Profissional
do Psicólogo, nos documentos que embasam as
atividades em equipe multiprofissional, o psicólogo
registrará:
a. ( X ) apenas as informações necessárias para o
cumprimento dos objetivos do trabalho.
b. ( ) apenas as informações levantadas por meio
de instrumentos psicométricos.
c. ( ) apenas as informações que puderam ser comprovadas por meio de observação direta.
d. ( ) todas as informações levantadas no processo
de avaliação e/ou diagnóstico realizado.
e. ( ) todas as informações que forem requisitadas
pela coordenação da equipe.

23. A sigla NOBSUAS significa:
a. (
b.
c.
d.
e.

) Notificação Operacional Brasileira do Sistema
Único de Assistência à Saúde.
( ) Normatização Ordinária Básica para o Serviço
Unificado de Atenção Social.
( X ) Norma Operacional Básica do Sistema Único
de Assistência Social.
( ) Norma Ordinária Brasileira do Sistema Único
de Assistência à Saúde.
( ) Notificação Operativa Básica para o Sistema
Único de Atenção Social.

24. Segundo o Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003),
ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades
mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável.
Se ele não estiver em condições de fazer essa opção,
prevê a referida Lei que ela será feita:
a. (
b. (

) pelo médico, quando o idoso for interditado.
) pela equipe médica de plantão, quando o
idoso não tiver curador.
c. ( ) pelo curador, quando o idoso não possuir
médico pessoal e houver iminente risco de
vida.
d. ( X ) pelo médico, quando ocorrer iminente risco
de vida e não houver tempo hábil para consulta a curador ou familiar.
e. ( ) pelos familiares, quando o médico pessoal do
idoso não puder ser contactado em tempo
hábil.

25. Segundo a Matriz Padronizada para Fichas de
Serviços Socioassistenciais, relativa à Tipificação
Nacional dos Serviços Socioassistenciais aprovada
pela Resolução no 109/CNAS/2009, a referência territorializada da procedência dos usuários e do alcance do
serviço conceitua a(s):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

unidade.
abrangência.
articulação em rede.
formas de acesso.
provisões.
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26. Sobre violência sexual contra a criança e o adolescente, é correto afirmar:
a. ( ) Raramente casos de abuso sexual contra
crianças e adolescentes acontecem a partir
de pessoas próximas da vítima, pertencentes, portanto, a famílias denominadas de
incestogênicas.
b. ( ) O aumento das possibilidades de vitimização
da população infanto-juvenil pela violência
sexual não possui relação com a precarização
das condições de vida das famílias na sociedade atual e sim com o modo como se constituem as relações sociofamiliares.
c. ( ) Na exploração sexual o agressor se impõe
utilizando como estratégias (isoladas ou em
conjunto) a força física, a ameaça ou a sedução, com palavras ou com oferta de presentes
à vítima. Via de regra, essa forma de violência
ocorre na casa do próprio agressor.
d. ( ) O abuso sexual é caracterizado pela relação
sexual entre crianças e/ou adolescentes e
adultos, mediada por dinheiro ou troca de
favores, sendo essa forma de violência, portanto, similar às práticas de prostituição.
e. ( X ) O abuso sexual se caracteriza pelo ato ou jogo
sexual em que o adulto submete a criança ou
o adolescente numa relação do poder desigual,
para se estimular ou satisfazer-se sexualmente.

28. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as falsas ( F ) sobre a Psicologia Social e seus
fundamentos.
(

(

(

(

27. Segundo previsto na Norma Operacional Básica
de Recursos Humanos (NOB-RH), para atendimento
em pequenos grupos (abrigo institucional, casa-lar e
casa de passagem), a Equipe de Referência para atendimento psicossocial, vinculada ao órgão gestor, deve
contar com psicólogo na proporção de:
a. ( X ) 1 profissional para atendimento a, no máximo,
20 usuários.
b. ( ) 2 profissionais para acolhimento a, no máximo,
30 usuários.
c. ( ) 3 profissionais para atendimento a, no
máximo, 10 usuários.
d. ( ) 5 profissionais para acompanhamento a,
no máximo, 15 usuários cada.
e. ( ) 6 profissionais para recepção e triagem de,
no máximo, 20 usuários/dia.
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(

) Enquanto os psicólogos sociais da vertente
conhecida como Psicologia Social Sociológica
tendem a enfatizar principalmente os processos
intraindividuais responsáveis pelo modo pelo
qual os indivíduos respondem aos estímulos
sociais, aqueles da Psicologia Social Psicológica
tendem a privilegiar os fenômenos que emergem dos diferentes grupos e sociedades.
) A Psicologia Social na América Latina tem
como um de seus legítimos representantes
Martin-Baró, que defendia em suas obras o
desenvolvimento de uma psicologia social
comprometida com a realidade social latinoamericana, e que pudesse ajudar a minorar a
situação estrutural de injustiça social vivenciada pela maioria dos seus povos.
) A psicologia social tem se debruçado atualmente sobre os tópicos cognição social, atitudes e processos grupais, e algumas novas
vertentes da área têm se dedicado aos temas
da Neurociência Social e da Psicologia Social
Evolucionista.
) A Psicologia Social Histórico-Crítica, abarcando diferentes posturas teóricas, como
o Socioconstrucionismo e a Psicologia
Discursiva, se contrapõe à Psicologia Social
Crítica pelo fato de adotar uma postura crítica
em relação às instituições, organizações e
práticas da sociedade atual.
) Psicologia Social Psicológica, Psicologia Social
Sociológica e Psicologia Social Crítica são
consideradas pela literatura da área como três
principais vertentes atuais da Psicologia Social.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V•V•F•V•F
V•F•F•V•F
F•V•V•F•V
F•V•F•F•V
F•F•V•F•V
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29. Segundo a Lei Maria da Penha, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer
ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico
e dano moral ou patrimonial em qualquer relação
íntima de afeto, na qual o agressor:
a. ( ) tenha convivido com a ofendida, desde que
esse convívio tenha sido em coabitação.
b. ( ) tenha convivido com a ofendida, desde que
em coabitação, em período de tempo superior
a seis meses.
c. ( ) conviva ou tenha convivido com a ofendida,
desde que tenha ocorrido coabitação em
período de tempo superior a um ano.
d. ( ) conviva com a ofendida, necessariamente em
coabitação, incluindo a presença de ao menos
um filho.
e. ( X ) conviva ou tenha convivido com a ofendida,
independentemente de coabitação.

31. Analise o trecho abaixo, referente à violência
sexual contra a criança e o adolescente.
O abuso sexual, a depender da (1) estabelecida
pela criança/adolescente com o autor, pode ser considerado intrafamiliar ou extrafamiliar. O abuso sexual
infanto-juvenil extrafamiliar é definido como qualquer
forma de (2) entre um não membro da família e
uma criança, podendo ser o vitimizador um conhecido
ou desconhecido da família; o abusador geralmente
tem acesso à criança em ocasiões de visita à família
da mesma, ou goza de (3) por parte dos pais. Já
o abuso sexual infanto-juvenil intrafamiliar é também
denominado (4) .
Seabra; Nascimento, 1998.

Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas numeradas do texto.
a. (

)

(3)

b. ( X )
30. A questão do trabalho do psicólogo em equipe
multiprofissional pode ser examinada tomando por
base disciplinamento contido no código de ética
profissional da categoria, segundo o qual esse profissional, no relacionamento com profissionais não
psicólogos, deve:
a. ( X ) encaminhar a profissionais ou entidades habilitados e qualificados demandas que extrapolem seu campo de atuação.
b. ( ) solicitar autorização ao conselho regional ao
qual se vincula, para poder atuar na perspectiva da multidisciplinaridade gozando das
prerrogativas da lei.
c. ( ) atender às demandas correlatas ao seu
campo de atuação, intervindo de maneira
colaborativa e complementar na equipe
multiprofissional.
d. ( ) acolher as queixas dirigidas tanto a si próprio
quanto aos outros profissionais integrantes da
equipe multiprofissional, para posteriormente
poder repassá-las de modo adequado.
e. ( ) discutir com os integrantes da equipe a distribuição das tarefas relativas às demandas,
independentemente da abrangência das distintas competências profissionais.

interação • (2) violência •
indiferença • (4) incestogenia
(1)
relação • (2) atividade sexual •
(3)
confiança • (4) incesto
(1)
interação • (2) atividade íntima •
(3)
respeito • (4) exploração sexual
(1)
relação • (2) atividade física •
(3)
confiança • (4) incestogenia
(1)
vinculação • (2) atividade sexual •
(3)
indiferença • (4) incesto
(1)

c. (

)

d. (

)

e. (

)

32. A respeito de trabalho social com famílias, considere o trecho a seguir:
Estamos diante de uma família, quando encontramos um conjunto de pessoas que se acham unidas
por laços consanguíneos, afetivos e/ou de solidariedade (PNAS, 2004).
A concepção de família contida no trecho expressa:
a. (
b.
c.
d.
e.

) os estigmas associados à família sem
casamento.
( ) a importância dos vínculos formais para a
constituição familiar.
( ) a necessidade de laços consanguíneos como
base para a constituição familiar.
( ) uma visão conservadora de família.
( X ) uma visão ampliada de família.
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33. O direito à convivência familiar e comunitária e o
respeito à dignidade da pessoa humana são, em relação à Política Nacional para a População em Situação
de Rua:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

objetivos.
diretrizes.
princípios.
programas.
normas internas.

34. No trabalho em grupo podem ser diferenciadas
três dimensões do trabalho coletivo, que são:
a. ( ) grupos de trabalho, tarefas, contexto.
b. ( X ) pessoas, grupos de trabalho, equipes.
c. ( ) equipes, atividades, liderança por parte do
gestor.
d. ( ) pessoas, contingências externas, tarefas.
e. ( ) tarefas, competências do líder, complexidade
do trabalho.

35. Relativamente à Avaliação e ao Monitoramento
de Serviços e Programas Sociais, é correto afirmar:

Sobre a dimensão que envolve a formação da equipe
de atendimento, há que se considerar o trabalho de
intervenção junto a essas famílias para que elas compreendam os motivos que levaram ao abrigamento
da criança, a importância da convivência familiar, as
responsabilidades e os papéis advindos da paternidade/maternidade, maneiras para relacionamentos
saudáveis; os cuidados com a criança para o desenvolvimento integral; a forma de descobrir as potencialidades próprias que existem nessa família e superar a
situação difícil; a adoção de novos comportamentos
dentro da família que respeitem e valorizem os direitos das crianças, adolescentes, idosos, portadores de
necessidades especiais; fortalecimento da autonomia
(do ponto de vista econômico, social, emocional) e o
direito ao acesso a bens e serviços públicos, fazendo
com que o conjunto de ações possa levar à reintegração familiar, cumprindo assim o objetivo pré-estabelecido (Nery, 2010).
Este excerto, abordando a respeito da aplicação do
Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária,
está enfatizando:
a. (

a. (

b.

c.

d.

e.

) O sistema de avaliação é o instrumento que
deve indicar e especificar quais ferramentas e
procedimentos serão utilizados para o registro
das ações desenvolvidas junto aos Programas.
( ) A avaliação e o monitoramento devem
ser realizados por agências internacionais
quando se tratar de programas oficiais do
governo federal.
( ) A eficácia de um programa é a análise do seu
custo/benefício, em termos econômicos ou
políticos.
( ) A estratégia de um programa é o conjunto
dos resultados dos seus efeitos (resultado
final) sobre uma situação ou realidade.
( X ) Um sistema de monitoramento/acompanhamento deve anteceder a avaliação e a ausência desse sistema pode torná-la inviável.

36. Analise o texto abaixo:
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b.

c.

d.

e.

) a necessidade de a reintegração familiar ocorrer no menor espaço de tempo possível, cumprindo deste modo os objetivos propugnados
pelo Plano.
( ) a necessidade de auxílio imediato visando a
superação das dificuldades, sobretudo aquelas de ordem econômica, que motivaram o
abrigamento da criança.
( ) a importância do reconhecimento ao direito
de acesso aos bens e serviços públicos, como
medida para acelerar o processo de reintegração da criança à sua família de origem.
( X ) a importância da capacitação da equipe técnica que desenvolve o trabalho junto às famílias, considerando a diversidade de demandas
que esse trabalho engendra.
( ) a necessidade de descobrir as potencialidades
e qualidades de cada família atendida, de
modo a estruturar atividades que possam
estimulá-las.
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37. Assinale a alternativa correta a respeito
da Lei Orgânica da Assistência Social e suas leis
complementares.
a. ( X ) A proteção social básica é um dos tipos de
proteção preconizado nessa legislação para
organização da assistência social, sendo definida como o conjunto de serviços, programas,
projetos e benefícios da assistência social que
visa a prevenir situações de vulnerabilidade e
risco social por meio do desenvolvimento de
potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
b. ( ) Segundo previsto nessa legislação, a gestão
das ações na área de assistência social deve
ser organizada sob a forma de sistema centralizado e participativo, denominado Serviço
Único de Assistência e Integração Social
(Suas), com objetivos diversificados e ações
cuja base de organização é o município.
c. ( ) O Centro de Referência Especializado de
Assistência Social (Creas) é previsto nessa
legislação como unidade pública municipal,
de base territorial, localizada em áreas com
maiores índices de vulnerabilidade e risco
social, destinada à articulação dos serviços
socioassistenciais no seu território de abrangência e à prestação de serviços, programas e
projetos socioassistenciais de proteção social
básica às famílias.
d. ( ) O Conselho Nacional de Assistência Social
(CNAS) foi instituído por essa legislação como
órgão superior de deliberação colegiada, vinculado à estrutura do órgão da Administração
Federal responsável pela coordenação da
Política Nacional de Assistência Social, composto por 12 membros, nomeados pelo
Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome para mandato de 4 anos, sem
direito a recondução.
e. ( ) Os projetos de enfrentamento de desastres
e calamidades previstos nessa legislação
compreendem a instituição de investimento
econômico-social nos grupos populares, buscando subsidiar, financeira e tecnicamente,
iniciativas que lhes garantam meios, capacidade produtiva e de gestão para melhoria das
condições gerais de subsistência, elevação do
padrão da qualidade de vida, a preservação
do meio ambiente e sua organização social.

38. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) relativamente à Norma Operacional
Básica de Recursos Humanos (NOB-RH).
(

(

(

(

(

) A referida norma foi aprovada por meio de
Resolução oriunda do Conselho Nacional
de Assistência Social (CNAS) e seu texto foi
aprovado posteriormente, por meio de nova
Resolução, oriunda do Conselho Nacional de
Recursos Humanos.
) Dentre os princípios e as diretrizes nacionais
para a gestão do trabalho no âmbito do
Sistema Único da Assistência Social (SUAS)
estão o preenchimento de cargos para suprir
as necessidades dos serviços, que deve ocorrer por meio de nomeação dos aprovados em
concursos públicos.
) A NOB-RH buscou estabelecer instâncias e
mecanismos para implantar a gestão do trabalho como uma dimensão estratégica para
a efetivação do Sistema Único da Assistência
Social - SUAS, por meio da estruturação do
trabalho, da qualificação e valorização dos
trabalhadores atuantes no Sistema.
) O Centro de Referência Especializado de
Assistência Social (CREAS) é uma unidade
pública que se constitui como polo de referência, sendo coordenador, articulador e executor da proteção social, exclusivamente no
âmbito da atenção básica à saúde.
) A proteção à privacidade dos usuários, observado o sigilo profissional, preservando sua
privacidade e opção e resgatando sua história
de vida é um dos princípios éticos que orientam a intervenção dos profissionais da área de
assistência social.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V•V•F•V•F
V•F•V•F•V
F•V•V•F•V
F•V•F•V•F
F•F•V•F•V
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39. Sobre trabalho social com famílias, considere o
trecho a seguir:

41. Sobre o Plano Nacional de Convivência Familiar e
Comunitária, assinale a alternativa correta.

Um trabalho que abarque esse processo conjunto
com a família deve estar diretamente associado às
necessidades apresentadas por ela, mas, via de regra,
é importante que se realizem, além de sua inclusão
em políticas de proteção social, diferentes modalidades de atendimento, algumas de caráter individualizado e outras de caráter coletivo. Esse cuidado é
necessário porque um indivíduo, ou uma família, pode
melhor se expressar em uma determinada modalidade do que em outra e, assim, ampliam-se as possibilidades de identificação de suas questões e de suas
potencialidades (Gueiros, 2010).

a. (

b.

c.

A argumentação central contida no trecho acima diz
respeito à:
a. ( ) necessidade de se viabilizar a imediata inclusão da família em políticas de proteção social.
b. ( X ) pertinência de serem utilizadas modalidades
diversificadas de atendimento às famílias.
c. ( ) importância do processo diagnóstico para
identificação de potencialidades no núcleo
familiar.
d. ( ) adequação de trabalhar com a família em
seu conjunto, remetendo à noção de família
ampliada.
e. ( ) importância da consideração às diferentes
necessidades apresentadas pelos distintos
membros da constelação familiar.

40. A avaliação e o monitoramento de serviços e programas sociais possuem como componente considerado essencial, nas diferentes metodologias adotadas,
o(s):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

membros avaliadores.
detalhes dos projetos.
tempo transcorrido entre as intervenções.
financiamento disponibilizado.
critérios de avaliação.

d.

e.

42. A Política Nacional para a População em Situação
de Rua foi instituída por meio do Decreto no 7.053,
de 23 de dezembro de 2009. Esse mesmo dispositivo
legal também instituiu o(a):
a. (
b.
c.
d.
e.
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) A denominação completa desse documento
legal, aprovado em 2004, é Plano Nacional de
Proteção e Garantia do Direito da Criança e
do Adolescente à Convivência Sociocultural,
Familiar e Comunitária.
( ) Trata-se de legislação voltada ao atendimento
das famílias em situação de vulnerabilidade
social e pessoal. Nesse sentido, ela possui
como fundamento a doutrina da situação irregular para definição e aplicação das políticas
jurídicas e socioeducativas a essa clientela.
( X ) Esse Plano possui foco nas políticas sociais,
complementando e regulamentando a garantia de direitos já enunciados pela Constituição
Federal de 1988, pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente de 1990 (Lei Federal no 8.069) e
pela Lei Orgânica da Assistência Social, de 1993.
( ) O modelo de família no qual o Plano se pauta
é o da unidade casal e filho(s), vivendo ou não
no mesmo domicílio, ou seja, um modelo que
reconhece e valoriza a rede de vínculos parentais estabelecidos.
( ) A finalidade do Plano é de regulamentar, no
território brasileiro, a organização e o financiamento dos serviços de acolhimento para
crianças e adolescentes em situação de abandono e/ou de precariedade econômica, no
âmbito da política de assistência social.

) Comissão Interministerial de Avaliação dessa
Política.
( X ) Comitê Intersetorial de Acompanhamento e
Monitoramento dessa Política.
( ) Comitê Multidisciplinar para implementação e
avaliação dessa Política.
( ) Frente Intersetorial de Trabalho Assistencial
para implementação dessa Política.
( ) Grupo de Trabalho Intersetorial para
Acompanhamento e Monitoramento dessa
Política.
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43. Considere as afirmativas a seguir, sobre objetivos
da Política Nacional para a População em Situação de
Rua, conforme estabelecidos pelo Decreto no 7.053, de
23 de dezembro de 2009, que instituiu essa Política:
1. garantir a formação e capacitação permanente
de profissionais e gestores para atuação no
desenvolvimento de políticas públicas intersetoriais, transversais e intergovernamentais
direcionadas às pessoas em situação de rua.
2. disponibilizar programas privados de qualificação profissional para as pessoas em situação de rua, visando garantir o seu acesso e
permanência no mercado formal de trabalho.
3. proporcionar o acesso das pessoas em situação de rua aos benefícios previdenciários e
assistenciais e aos programas de transferência
de renda, na forma da legislação específica.
4. instituir a criação, divulgação e disponibilização de canais formais e oficiais de comunicação para o recebimento de denúncias de violência contra a população em situação de rua.
5. instituir a contagem oficial da população em
situação de rua.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.

44. A clareza no que se refere às suas atribuições, com
seus limites e possibilidades, bem como às expectativas derivadas da especificidade do seu trabalho se
constitui como elemento fundamental para viabilizar
e qualificar a intervenção do psicólogo:
a. ( X ) em equipe multiprofissional.
b. ( ) em parcerias público-privadas.
c. ( ) em práticas que extrapolem seu campo de
atuação.
d. ( ) na divisão de tarefas profissionais com outro
psicólogo.
e. ( ) na docência em cursos de licenciatura em
Psicologia.

45. A preservação dos vínculos familiares e promoção
da reintegração familiar, o atendimento personalizado
e em pequenos grupos e o não desmembramento de
grupos de irmãos deverão ser observados por parte
de entidades que desenvolvam programas de acolhimento familiar ou institucional, segundo o Estatuto da
Criança e do Adolescente, como:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

políticas.
normas internas.
orientações gerais.
princípios.
técnicas.

46. Analise o texto abaixo:
São aquelas constituídas por servidores efetivos
responsáveis pela organização e oferta de serviços,
programas, projetos e benefícios de proteção social
básica e especial, levando-se em consideração o
número de famílias e indivíduos referenciados, o tipo
de atendimento e as aquisições que devem ser garantidas aos usuários.
Essa definição, concernente ao texto da Norma
Operacional Básica de Recursos Humanos (NOB-RH),
se refere às:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Células de trabalho.
Coordenações locais.
Equipes de referência.
Comissões intersetoriais.
Lideranças grupais informais.

47. O Estatuto do Idoso prevê que a política de
atendimento ao idoso deve ser feita por meio do
conjunto articulado de ações governamentais e não
governamentais:
a.
b.
c.
d.

(
(
(
(

)
)
)
)

da União e dos Municípios.
do Distrito Federal e dos Municípios.
da União, dos Estados e do Distrito Federal.
dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
e. ( X ) da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
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48. Analise as afirmativas a seguir, referentes a
dispositivos contidos no Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990):
1. A falta ou a carência de recursos materiais não
constitui motivo suficiente para a perda ou a
suspensão do poder familiar.
2. A condenação criminal do pai ou da mãe
implicará a imediata destituição do poder
familiar, exceto na hipótese de condenação
por crime culposo, sujeito à pena de reclusão.
3. A guarda obriga a prestação de assistência
material, moral e educacional à criança ou
ao adolescente, conferindo a seu detentor o
direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.
4. Podem adotar os maiores de 18 anos, independentemente do estado civil.
5. É proibido qualquer trabalho aos menores de
dezesseis anos de idade, salvo na condição de
aprendizes.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.

49. O trabalho social com famílias, no que se refere à
sua vinculação a campos ou áreas de atuação, é tipicamente associado e/ou vinculado à Psicologia:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Clínica.
Comunitária.
Organizacional.
Educacional.
do Esporte.
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50. Dentre as justificativas da NOBSUAS encontra-se
a gestão compartilhada dos serviços, que pode ser
entendida como:
a. ( X ) a política de assistência social concretizada
por meio da cooperação efetiva entre União,
Estados, Municípios e Distrito Federal.
b. ( ) os serviços socioassistenciais desenvolvidos através de parcerias público-privadas,
mediante coordenação dos governos
municipais.
c. ( ) as práticas de assistência social realizadas
em unidades básicas de saúde por equipes
multidisciplinares, mediante coordenação dos
governos estaduais.
d. ( ) a política de assistência social concretizada
por meio da coordenação efetiva da União e
repasse sistemático e isonômico de recursos
aos Municípios.
e. ( ) os serviços socioassistenciais desenvolvidos através de parcerias público-privadas,
mediante coordenação do governo federal
por meio do Ministério da Assistência Social.

Página
em Branco.
(rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)
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