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ANTES DE INICIAR A PROVA, LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
1. Aguarde a orientação do aplicador da Prefeitura para iniciar a prova.
2. Leia, atentamente, as questões, e atenha-se a elas, pois nenhum esclarecimento a mais poderá ser
dado, e o sucesso de uma prova está na compreensão do que é solicitado.
3. Utilize somente caneta esferográfica preta ou azul para assinalar a folha de respostas. Utilize lápis
e borracha apenas para suas anotações no caderno de provas.
4. Para assinalar as respostas na folha correspondente basta preencher todo o quadrado que contém a
letra escolhida da questão pertinente da seguinte forma:
5. Será nula a prova, se forem assinaladas todas as questões com uma única alternativa de respostas.
6. Serão nulas as respostas rasuradas ou múltiplas para uma mesma questão.
7. Não se atenha às questões que julgar difíceis, volte a elas, se lhe sobrar tempo.
8. Ao início da prova, o aplicador comunicará o período de tempo concedido para a realização dela.
9. Ao término da prova, entregue TODO O MATERIAL recebido.
10. Preencha claramente os dados na folha de respostas. Assine e marque seu número de inscrição.
11. Não é permitido, em hipótese alguma, o empréstimo de qualquer objeto.
12. Somente poderá ausentar-se da sala da prova, acompanhado do fiscal volante.
13. Permaneça no local da prova pelo prazo mínimo de uma hora, a contar do início da prova.
14. Guarde todo tipo de equipamento de comunicação eletrônico e relógio, durante a execução da
prova.
15. Use o espaço na capa do caderno de prova para copiar as suas respostas, para posterior
conferência, se quiser.
16. O resultado do concurso não será divulgado por telefone.
17. Após a realização das provas, os gabaritos e o conteúdo das provas objetivas serão divulgados,
via internet, no site da prefeitura Municipal de Alumínio a partir das 15h do dia 26 de Fevereiro de 2018.

Boa Prova!
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 10

Eu sei, mas não devia.
Marina Colassanti

Eu sei que a gente se acostuma. Mas não devia.
A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas
ao redor. E, porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E, porque não olha para fora,
logo se acostuma ___ não abrir de todo as cortinas. E, porque não abre as cortinas, logo se acostuma a
acender mais cedo a luz. E, ___ medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a
amplidão.
A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora. A tomar o café
correndo porque está atrasado. A ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem. A
comer sanduíche porque não dá para almoçar. A sair do trabalho porque já é noite. A cochilar no ônibus
porque está cansado. A deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia.
A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra. E, aceitando a guerra, aceita os mortos e
que haja números para os mortos. E, aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz.
E, não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo dia da guerra, dos números, da longa duração.
A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas
sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto.
A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o de que necessita. E a lutar para ganhar o
dinheiro com que pagar. E a ganhar menos do que precisa. E a fazer fila para pagar. E a pagar mais do que
as coisas valem. E a saber que cada vez vai pagar mais. E a procurar mais trabalho, para ganhar mais
dinheiro, para ter com que pagar nas filas em que se cobra.
A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes. A abrir as revistas e ver anúncios. A ligar a
televisão e assistir ____ comerciais. A ir ao cinema e engolir publicidade. A ser instigado, conduzido,
desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos.
A gente se acostuma ____ poluição. ____ salas fechadas de ar condicionado e cheiro de cigarro. À
luz artificial de ligeiro tremor. Ao choque que os olhos levam na luz natural. Às bactérias da água potável.
À contaminação da água do mar. À lenta morte dos rios. Se acostuma a não ouvir passarinho, a não ter
galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher fruta no pé, a não ter _________ uma
planta.
A gente se acostuma ____ coisas demais, para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não
perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, a
gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente molha só os
pés e ____ no resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E
se no fim de semana não ____ muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque
tem sempre sono atrasado.
A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar ____ pele. Se acostuma para
evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se da faca e da baioneta, para poupar o peito. A gente se
acostuma para poupar a vida. Que aos poucos se gasta, e que, gasta de tanto acostumar, se perde de si
mesma.
01) De acordo com o texto, marque a alternativa INCORRETA:
A) A autora parte do princípio que nós nos acostumamos com aquilo que nos cerca.
B) A autora propõe uma reflexão a respeito do “acostumar-se” à rotina do cotidiano.
C) A partir do título do texto, pode-se concluir que a autora apresenta uma postura alienada.
D) Segundo a autora, o “acostumar-se” acaba gerando uma série de limitações e inconvenientes, culminando
com a perda da própria vida.
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02) Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE as lacunas do texto, na ordem em que aparecem.
A) à, à, a, a, Às, se quer, à, soa, há, à.
B) a, à, a, à, Às, sequer, a, sua, há, a
C) a, a, à, à, As, sequer, a, soa, à, à.
D) à, a, à, a, Às, se quer, à, sua, à, a.
03) No período: “Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço”, os
conectivos destacados estabelecem, respectivamente, relação de:
A) condição e concessão.
B) causa e adversidade.
C) causa e consequência.
D) condição e adição.
04) Assinale a alternativa CORRETA:
A) A mesma regra de acentuação orienta a colocação do acento gráfico nos vocábulos sanduíche e ônibus.
B) Café, já e acolá pertencem à regra de acentuação das palavras oxítonas tônicas.
C) Na frase: “Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana” o uso da vírgula se
justifica por separar oração adverbial anteposta à oração principal.
D) O emprego das vírgulas é facultativo na frase: “A ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na
infindável catarata dos produtos”.
05) Na frase: “A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja” (6º parágrafo) o pronome destacado
funciona como:
A) demonstrativo.
B) pessoal do caso oblíquo.
C) indefinido.
D) relativo.
06) Assinale a frase em que há ERRO quanto à flexão verbal:
A) Sinto que ouço com dificuldade em determinadas situações.
B) A polícia já reaveu as imagens furtadas da igreja.
C) Se ela propusesse um acordo, nós não imporíamos nenhuma exigência.
D) Espero que tu ajas com muita cautela.
07) Assinale a alternativa em que a concordância do verbo grafado está ERRADA:
A) Onde você andava? Fazem mais de três horas que a espero.
B) Talvez houvesse soluções melhores do que aquela.
C) Você não acha que basta de provocações?
D) Vão terminar acontecendo coisas desagradáveis.
08) Leia as frases abaixo:
I- Seguem __________ às fotografias minhas poesias escritas especialmente para você.
II- ____________ convidados compareceram à festa de cem anos da matriarca da família.
III- Água de coco é _______ para a saúde.
IV- Chuva é __________ para a agricultura.
De acordo com as regras de concordância nominal prescritas pela norma culta, assinale a alternativa que
preenche, correta e respectivamente, as lacunas das frases:
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A) anexas – bastantes – bom – necessário.
B) anexo – bastante – boa – necessária.
C) anexa – bastantes – bom – necessária.
D) anexos – bastante – boa – necessário.
09) Marque a alternativa cuja regência verbal NÃO foi respeitada, levando-se em consideração a língua culta.
A) As crianças preferem brincar a estudar.
B) Paguei as minhas dívidas aos meus credores.
C) Informei-lhe sobre o cancelamento do contrato.
D) Os alunos simpatizaram com o professor de inglês.
10) A colocação pronominal está CORRETAMENTE empregada, de acordo com a norma culta, em:
A) Não convidaram-me para ir à praia com eles.
B) Me revelaram os verdadeiros motivos da saída do plano de saúde.
C) Convidaria-te para ir ao clube, se pudesse.
D) Em se tratando de cinema, prefiro filmes de arte.

INFORMÁTICA BÁSICA

QUESTÕES DE 11 A 15

11) O envio e o recebimento de um arquivo de textos ou de imagens na internet, entre um servidor e um
cliente, constituem, em relação ao cliente, respectivamente, um:
A) download e um upload
B) downgrade e um upgrade
C) downfile e um upfile
D) upgrade e um downgrade
E) upload e um download
12)Quanto ao Windows Explorer, assinale a opção correta:
A) O Windows Explorer é utilizado para gerenciar pastas e arquivos e por seu intermédio não é possível acessar
o Painel de Controle, o qual só pode ser acessado pelo botão Iniciar do Windows.
B) Para se obter a listagem completa dos arquivos salvos em um diretório, exibindo-se tamanho, tipo e data de
modificação, deve-se selecionar Detalhes nas opções de Modos de Exibição.
C) No Windows Explorer, o item Meus Locais de Rede oferece um histórico de páginas visitadas na Internet para
acesso direto a elas.
D) Quando um arquivo estiver aberto no Windows e a opção Renomear for acionada no Windows Explorer com
o botão direito do mouse, será salva uma nova versão do arquivo e a anterior continuará aberta com o nome
antigo.
E) Para se encontrar arquivos armazenados na estrutura de diretórios do Windows, deve-se utilizar o sítio de
busca Google, pois é ele que dá acesso a todos os diretórios de máquinas ligadas à Internet.
13)Os sistemas operacionais Windows, como o Windows 2008 e o Windows 7, trazem em suas versões, como
padrão, um programa cujo objetivo é gerenciar arquivos, pastas e programas. Esse programa é denominado:
A) BDE Administrator
B) File Control
C) Flash Player
D) Internet Explorer
E) Windows Explorer
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14)Com relação ao sistema operacional Windows, assinale a opção correta.
A) A desinstalação de um aplicativo no Windows deve ser feita a partir de opção equivalente do Painel de
Controle, de modo a garantir a correta remoção dos arquivos relacionados ao aplicativo, sem prejuízo ao
sistema operacional.
B) O acionamento simultâneo das teclas
constitui ferramenta poderosa de acesso direto aos
diretórios de Programas instalados na máquina em uso.
C) O Windows oferece acesso facilitado a usuários de um computador, pois bastam o nome do usuário e a
Senha da máquina para se ter acesso às contas dos demais usuários possivelmente cadastrados nessa máquina.
D) O Windows oferece um conjunto de acessórios disponíveis por meio da instalação do pacote Office, entre
eles, calculadora, bloco de notas, WordPad e Paint.
E) O comando Fazer Logoff, disponível a partir do botão Iniciar do Windows, oferece a opção de se encerrar o
Windows, dar saída no usuário correntemente em uso na máquina e, em seguida, desligar o computador.
15)Ao editar um documento no MS Word, o autor deseja copiar um determinado trecho para inserir uma
cópia do mesmo em um outro ponto do texto.Para tanto, ele poderá marcar o trecho usando o mouse e,
então, usar as teclas:
A)Ctrl+A para copiar o trecho selecionado e Ctrl+X para inserir o trecho copiado no ponto desejado.
B)Ctrl+C para copiar o trecho selecionado e Ctrl+V para inserir o trecho copiado no ponto desejado.
C)Ctrl+X para copiar o trecho selecionado e Ctrl+V para inserir o trecho copiado no ponto desejado.
D)Ctrl+Z para copiar o trecho selecionado e Ctrl+A para inserir o trecho copiado no ponto desejado.
E)Ctrl+Z para copiar o trecho selecionado e Ctrl+X para inserir o trecho copiado no ponto desejado.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

QUESTÕES DE 16 A 40

16)“As psicoterapias são atualmente um vasto saber científico, que observam, avaliam e apresentam formas
de intervenção no ser humano”. Analisando esta afirmativa é INCORRETO afirmar:
A) A terapia psicanalítica enquanto método terapêutico caracteriza-se pelo método interpretativo que busca
um significado oculto daquilo que é manifestada por ações, palavras, produção imaginária.
B) A abordagem Centrada na Pessoa também é conhecida como: Orientação não diretiva, psicoterapia
humanista-existencial, terapia centrada no cliente dentre outros nomes.
C) A terapia comportamental pode ser entendida como um processo de aprendizagem que tem por objetivo
auxiliar as pessoas na resolução de problemas e dificuldade da vida. Fundamenta-se na idéia de que ao
promovermos nosso autoconhecimento, é possível aumentar nossa capacidade para agirmos no mundo da
maneira que queremos.
D) Psicoterapia psicodinâmica também é conhecida como Dinâmica ou Breve é uma abordagem que utiliza
conceitos da psicoterapia comportamental, mas que oferece uma proposta com atendimento menos freqüente.
17) Com relação à família, na perspectiva da psicologia social, marque a afirmativa CORRETA:
A) A família é a grande mediadora entre o indivíduo e a sociedade. Através dela, aprendemos a perceber o
mundo e nos situar nele.
B) A família é algo natural e imutável e mesmo com o passar do tempo, é o lugar inevitável da dominação e
repressão.
C) A relativa aglutinação da organização familiar é determinada por uma complexa interação de diversos fatores
que se referem tanto as forma peculiares de organização interna do grupo familiar, quanto aos aspectos
emocionais, sociais e antropológico que o circunscrevem.
D) A família, qualquer que seja sua forma, constitui-se em torno de uma necessidade material: a afetividade –
esta é condição para sua existência.
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18)São consideradas indicações para a terapia familiar:
A) Doentes com sintomas específicos, com pouca frequência de consultas, mas sem doença orgânica.
B) Quando o tradicional modelo biomédico é suficiente ou adequado.
C) Sintomas inconscientes de apenas um membro da família.
D) Triangulação ou transferência de um problema não resolvido para outro elemento da família, sobretudo para
uma criança.
19)“Psicoterapias são métodos de tratamento para problemas de natureza emocional”. Marque a alternativa
correta.
A) A terapia cognitiva é de longa duração, com duração superior a 20 sessões.
B) A terapia comportamental não se preocupa inicialmente em realizar uma avaliação detalhada dos problemas
do paciente.
C) Na terapia de grupo os grupos de forma geral focam no inconsciente. Têm objetivos intrínsecos e
estruturados.
D) A terapia de família baseia-se na teoria geral dos sistemas da comunicação, dos pequenos grupos, na teoria
da psicodinâmica, das relações de objetos e comportamental entre os outros.
20) Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90), os dirigentes de estabelecimentos
de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de, EXCETO:
A) Maus-tratos envolvendo os alunos.
B) Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares.
C) Afastamento definitivo de seus dirigentes.
D) Faltas justificadas por motivo de doença.
21)Conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, verificada a prática de ato infracional, a
autoridade competente poderá aplicar ao adolescente medidas sócio-educativas. Marque a opção
INCORRETA:
A) obrigação de reparar o dano.
B) liberdade assistida.
C) internação em estabelecimento prisional.
D) prestação de serviço à comunidade.
E) inserção em regime de semiliberdade.
22)Na publicação do Conselho Federal de Psicologia intitulada referências técnicas para atuação do Psicólogo
no CRAS/SUAS, de 2007, são elencados princípios que devem orientar a prática do psicólogo no CRAS. As
alternativas apresentam o elenco destes princípios, Exceto:
A) Atuar em consonância com as diretrizes e objetivos da PNAS e da Proteção Social Básica (PSB), cooperando
para a efetivação das políticas públicas de desenvolvimento social e para a construção de sujeitos cidadãos.
B) Atuar nos settings convencionais, espaços adequados e preparados especificamente para o desenvolvimento
das ações nas instalações do CRAS.
C) Atuar a partir do diálogo entre o saber popular e o saber científico da Psicologia, valorizando as expectativas,
experiências e conhecimentos na proposição de ações.
D) Atuar para identificar e potencializar os recursos psicossociais, tanto individuais quanto coletivos realizando
intervenções nos âmbitos individual, familiar, grupal e comunitário.
E) Atuar de modo integrado à perspectiva interdisciplinar, em especial nas interfaces entre a psicologia e o
serviço social, buscando a interação de saberes e a complementação das ações, com vistas a maior
resolutividade dos serviços oferecidos.
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23)Analise as afirmativas abaixo a respeito do código de ética do psicólogo, identificando se são
VERDADEIRAS (V) ou FALSAS (F).
(..)Busca normatizar a natureza técnica do trabalho, assegurando ações socialmente relevantes e que
fortaleçam o reconhecimento social da categoria.
(..)Evidencia a responsabilidade social da psicologia e seu compromisso com uma atuação crítica e
historicamente contextualizada.
(..)Considera a promoção da saúde e da qualidade de vida das pessoas um princípio fundamental.
(..)Constitui-se num conjunto fixo e imutável de normas, uma vez que os princípios éticos pautam-se no respeito
a um conjunto de valores que se mantêm estáveis ao longo do tempo.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo:
A) F – V – F – F
B) F – V – V – F
C) V – F – V – V
D) V – F – V – F
E) V – V – F – V
24)Numere a Segunda Coluna identificando sua relação com a modalidade de documento explicitada na
Primeira Coluna.
Coluna 1
I. Declaração.
II. Atestado psicológico.
III. Relatório/Laudo psicológico.
IV. Parecer psicológico.
Coluna 2
( ) Certifica determinada situação ou estado psicológico a um requerente com uma finalidade específica, como
justificar faltas ou aptidões para atividades específicas.
( ) Apresenta uma descrição dos procedimentos e conclusões geradas a partir de um processo de avaliação
psicológica.
( ) Informa a ocorrência de fatos ou situações objetivas relacionadas ao atendimento, tais como
comparecimentos e dias/horários de acompanhamento.
( ) Informa sobre uma questão focal, buscando apresentar uma resposta esclarecedora de forma fundamentada
e resumida.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo:
A) I, III, II, IV
B) IV, III, I, II
C) II, III, I, IV
D) III, IV, II, I
E) II, IV, I, III
25) A equipe interprofissional, descrita nos moldes dos artigos 150 e 151 do Estatuto da Criança e do
Adolescente, pode ser definida como uma parceria na qual uma profissão completa a outra numa ação
conjunta. Na prática, as áreas preferenciais para a composição dessas equipes, definidas inclusive como
serviços auxiliares, são:
A) Psicologia e Serviço Social.
B) Serviço Social e Direito.
C) Psicologia e Direito.
D) Pedagogia e Psicologia.
E) Psicologia e Psiquiatria.
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26) No que se refere a atuação do Psicólogo no CRAS, destacam-se os seguintes trechos do Código de Ética
Profissional do Psicólogo – CEPP: Marque a Incorreta.
A) O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e
contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão.
B) Fornecer, a quem de direito, na prestação de serviços psicológicos, informações concernentes ao trabalho a
ser realizado e ao seu objetivo profissional.
C) Orientar a quem de direito sobre os encaminhamentos apropriados, a partir da prestação de serviços
psicológicos, e fornecer, sempre que solicitado, os documentos pertinentes ao bom termo do trabalho.
D) Emitirá documentos sem fundamentação e qualidade técnico-científica.
E) O psicólogo, no relacionamento com profissionais não psicólogos encaminhará a profissionais ou entidades
habilitados e qualificados demandas que extrapolem seu campo de atuação.
27) A Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência – NOB SUAS descreve o CRAS da seguinte
maneira: Marque V (verdadeiro) e F (falso), depois escolha a sequencia correta:
( ) O CRAS é uma unidade da rede sócio assistencial de proteção social básica que se diferencia das demais, pois
além da oferta de serviços e ações, possui as funções exclusivas de oferta pública do trabalho social com
famílias do PAIF e de gestão territorial da rede sócio assistencial de proteção social básica.
(..) O CRAS não necessita de um adequado conhecimento do território, a organização e articulação das unidades
da rede sócio assistencial a ele referenciadas e o gerenciamento do acolhimento, da entrada, inserção, do
encaminhamento e acompanhamento dos usuários no SUAS.
( ) Os Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) e Centros de Referência Especializados em Assistência
Social (CREAS) são os principais indutores da gestão e articulação dos serviços sócio assistencial em rede.
( ) Os Centros de Referência em Assistência Social CRAS são os principais indutores da gestão e articulação dos
serviços sócio assistencial em rede.
( ) Centros de Referência Especializados em Assistência Social (CREAS) tem papel fundamental na gestão
territorial da proteção social.
A) V, F, V, F, F
B) V, F, F, F, V
C) V, F, V, F, V
D) F, V, F, V, F
E) F, V, V, V, F
28) Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome dizem que:
I. O principal serviço ofertado pelo CRAS é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif), cuja
execução é obrigatória e exclusiva. Este consiste em um trabalho de caráter continuado que visa fortalecer a
função protetiva das famílias, prevenindo a ruptura de vínculos, promovendo o acesso e usufruto de direitos e
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida.
II. Dentre os objetivos do PAIF, destacam-se o fortalecimento da função protetiva da família; a prevenção da
ruptura dos vínculos familiares e comunitários; a promoção de ganhos sociais e materiais às famílias; a
promoção do acesso a benefícios, programas de transferência de renda e serviços sócios assistenciais; e o apoio
a famílias que possuem, dentre seus membros, indivíduos que necessitam de cuidados, por meio da promoção
de espaços coletivos de escuta e troca de vivências familiares.
III. O PAIF tem como público famílias em situação de vulnerabilidade social. São prioritários o atendimento dos
beneficiários que atendem aos critérios de participação de programas de transferência de renda e benefícios
assistenciais e pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas que vivenciam situações de fragilidade. Estão
corretas:
A) Somente a I.
B) I e II.
C) I e III.
D) II e III.
E) Todas as afirmações estão corretas.
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29. As diretrizes da política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente que constam no Estatuto
da criança e do adolescente são:
I. São órgãos com poder de deliberar sobre a Política da área da criança e do adolescente.
II. A função de conselheiro de direitos deve ser remunerada.
III.Nos conselhos de direitos está assegurada a participação popular.
IV. Os conselhos de direitos são formados, paritariamente, por membros do poder legislativo e do judiciário.
Assinale a correta:
A) As alternativas I e II.
B) As alternativas I e III.
C) Somente as alternativas II e IV.
D) As alternativas I, III e IV.
E) As alternativas II, III e IV.
30) De acordo com a NOB-RH/SUAS, os municípios em gestão básica deverão, EXCETO:
A)Planejar o ingresso de pessoal com a previsão de quantitativos anuais de vagas a serem preenchidas por meio
de concurso público.
B)Instituir em seu âmbito uma Mesa de Negociações com composição paritária entre gestores, prestadores de
serviços, trabalhadores da área da assistência do setor público e do setor privado.
C)Propiciar e viabilizar a participação das instituições de ensino superior, em seu âmbito, mediante a realização
de atividades conjuntas de capacitação, pesquisa e extensão, bem como de avaliação de serviços, programas,
projetos e benefícios socioassistenciais.
D)Organizar centros de estudos ou outras formas de mobilização regionalizados nas unidades de assistência
social, que devem ser considerados como núcleos de discussão técnica e de fomento a qualificação dos
trabalhadores no SUAS.
E)Participar da definição dos critérios de repasse de recursos fundo-a-fundo e da definição dos requisitos,
responsabilidades e incentivos referentes ao cumprimento da NOB-RH/SUAS.
31) São mecanismos de defesa do adolescente, segundo Anna Freud:
A) Fantasia e racionalização;
B) Confiança e desconfiança;
C) Ascetismo e intelectualização;
D) Ateísmo e misticismo;
E) Sublimação e identificação
32) Logo ao nascer, quando entra em contato com suas primeiras necessidades orgânicas, o bebê é dominado
por um medo de desintegração, algo que Melanie Klein denomina de:
A) Mecanismo de defesa primário
B) Pulsão desintegradora
C) Holding
D) Ansiedade de morte
E) Ansiedade primária.
33) Se a criança observar que o comportamento executado por um adulto foi elogiado, prevê que, se agir
daquele modo, obterá aprovação semelhante. Essa aprendizagem ocorre em função do reforço:
A) Direto
B) Indireto
C) Vicariante
D) Modelatório
E) Positivo
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34) A Zona de desenvolvimento proximal, conceito elaborado por Vygotsky, denomina a distância entre:
A) O nível de desenvolvimento possível e o nível de desenvolvimento provável;
B) O nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento desejado;
C) O nível de desenvolvimento potencial e o nível de desenvolvimento cognitivo;
D) O nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial;
E) O nível de desenvolvimento eventual e o nível de desenvolvimento provocado.
35)Uma das principais características da sociedade contemporânea é a forte influência da mídia e das redes
sociais, sobretudo entre grupos de adolescentes. Essa influência tanto se observa em dimensão positiva,
quanto negativa, tal como a ocorrência da disseminação de práticas como a automutilação ou cutting como
também é conhecida. Essa realidade, muitas vezes identificada no contexto da saúde, exige o planejamento
da atuação por parte de psicólogos, sobretudo com procedimentos e instrumentos de avaliação e testagem
psicológica. Assinale a afirmativa correta quanto à possibilidade de atuação do psicólogo mais concreta
frente a essa realidade.
A)Dedicar atenção às atitudes, condutas e ao material expresso direta ou indiretamente pelo paciente, com
seus respectivos prejuízos e emoções provocados, é o eixo norteador da atuação do psicólogo.
B)Viabilizar entrevistas com o adolescente e a família na qual está inserida, visando compreender a procedência
do fenômeno, haja vista a estreita relação do quadro de automutilação com o ambiente familiar.
C)Propiciar a identificação e o registro mental do conteúdo expresso pelo paciente de maneira direta ou
indireta, visando enumerá-lo e elencá-lo junto à pessoa para exploração desse conteúdo nas sessões seguintes,
deixando-o autônomo para outros contextos.
D)Dedicar atenção através da identificação e do registro psicológico de sentimentos e emoções incitados por
circunstâncias ou pessoas e que também desencadeiam ou se associam a pensamentos, fantasias ou
lembranças; assim como comportamentos e sonhos estranhos no decorrer de uma entrevista.
E)O cutting só tem como objetivo chamar a atenção. Quem o pratica quer que os pais saibam, porque querem
afrontar a autoridade paterna, não sendo necessário ser tratado como transtorno, a vontade vai desaparecer
sozinha.
36)Tendo como referência a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), a Política Nacional de Assistência Social
(PNAS) e o Sistema Único da Assistência Social (SUAS), julgue os próximos itens. As diretrizes da PNAS
incluem a centralidade na família para a concepção e a implementação de benefícios, serviços, programas e
projetos de assistência social. Essa concepção também está preconizada no SUAS, que, além de priorizar a
centralidade na família e na matricialidade sociofamiliar, estabelece padrões de atendimento, nomenclatura
dos equipamentos, indicadores de avaliação e resultados.
A)Certo
B)Errado
37)Acerca da seguridade social e do trabalho, julgue os itens subsequentes. A criação do Sistema Único de
Assistência Social (SUAS) foi inspirada na concepção de organização centralizada do Sistema Único de Saúde
(SUS).
A)Certo
B)Errado
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38) Nos últimos anos, o Sistema Único de Assistência Social − SUAS, incluiu um grande número de
profissionais em sua rede de serviços e na gestão desse sistema. Regulamentada pela Norma Operacional
Básica – NOB- SUAS/2012, as equipes de referência são constituídas por:
A)trabalhadores de todas as áreas de conhecimento que compreendam a função social do Estado e se
coloquem em defesa dos direitos sociais, sendo importante capitanear os técnicos de outras políticas públicas
que queiram atuar no âmbito da assistência social.
B)trabalhadores de diferentes níveis de formação, do fundamental ao superior, que atuam na rede de serviços
socioassistenciais em nível de proteção básica e especial. Adota-se como importante que se preservem os
vínculos formais pautados na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas).
C)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.
D)profissionais formados em serviço social, psicologia social, musicólogos e pedagogos que atuam nos serviços
de proteção básica, especialmente no âmbito do Serviço de Atenção Integral à Família e nos Serviços de
Convivência Social, destinados a idosos, jovens e crianças.
E)trabalhadores com vínculo profissional público organizados em equipes multiprofissionais compostas com as
equipes/profissionais das organizações da sociedade civil − ONGs no campo socioassistencial, de modo a
favorecer a integração das redes pública e privada.
39) O SUAS é um sistema público não contributivo, descentralizado e participativo que tem por função a
gestão do conteúdo específico da assistência social no campo da proteção social brasileira que:
A)estabelece a divisão de responsabilidades entre os entes federativos (federal, estadual, Distrito Federal e
municipal) com o intuito exclusivo de manter e expandir as ações de assistência social como direito do cidadão
no território nacional.
B)reconhece que as diferenças e desigualdades regionais e municipais contribuem especificamente para a
definição dos padrões de cobertura do sistema.
C)consolida o modo de gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica entre os três entes
federativos que, de modo articulado e complementar, operam a proteção social não contributiva de seguridade
social no campo da assistência social.
D)regula em todo o território estadual a hierarquia e as responsabilidades do sistema de serviços, benefícios,
programas, projetos e ações de assistência social, de caráter eventual, sob critério universal e lógica de ação em
rede hierarquizada apenas no âmbito dos municípios.
E)Respeita a diversidade das regiões, decorrente de características culturais e socioeconômicas em cada esfera
de gestão, apenas da realidade das cidades da população urbana.
40) Com referência a maus-tratos e violência na infância e na adolescência, assinale a opção correta.
A)Classifica-se como abuso sexual qualquer contato ou interação entre uma criança e alguém em estágio
psicossexual equiparado ou mais avançado de desenvolvimento.
B)Eventos estressores traumáticos ocorridos na infância constituem fatores de risco para o desenvolvimento,
pois podem provocar prejuízos físicos, sociais, comportamentais, cognitivos e emocionais.
C)As categorias básicas de maus-tratos são apenas o abuso físico e o abuso sexual.
D)Até o presente, a literatura especializada refuta a existência de associação entre maus-tratos e alterações
neurobiológicas.
E)Violência contra criança ou adolescente difere de maus-tratos, porque a primeira é definida como uma série
de ações repetitivas e intencionais, enquanto os maus-tratos se referem a atos de omissão ou negligência que
prejudiquem o desenvolvimento saudável do indivíduo.
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