PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Estado de São Paulo

CONCURSO PÚBLICO
02/2019

PSICÓLOGO

NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM.
AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA.
 Desligue o celular e outros aparelhos.
 Este Caderno de Questões contém 30 (trinta) questões da Prova do seu Cargo. Verifique se este
caderno corresponde com a sua opção de inscrição.
 Procure responder as questões na ordem em que elas aparecem no Caderno de Questões.
Responda a todas as questões.
 Os candidatos poderão levar consigo o caderno de questões restando 30 (trinta) minutos do término
da Prova Objetiva.
 Você deve assinar a Folha de Respostas. Confira todos os seus dados (Nome, RG, Data de
Nascimento) e assine no campo indicado para assinatura.
A não assinatura por parte do candidato na Folha de Respostas resultará na eliminação automática
do mesmo.
 Para preenchimento da Folha de Respostas, utilize caneta esferográfica azul ou preta.
 Você deve assinalar na Folha de Respostas somente uma letra (alternativa) para cada questão.
 Preencha na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra escolhida conforme o
exemplo:
 Assinale apenas uma alternativa para cada questão. Mais de uma marcação anulará a resposta.
 Não será permitido substituir a Folha de Respostas. Não rasure, amasse ou dobre a Folha.
 É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova.
 A prova terá duração de 2 horas.
O tempo mínimo de permanência na sala é de 1 hora.
 Os três últimos candidatos sairão simultaneamente da sala. Havendo insistência por parte do
candidato em sair da sala, este será considerado desistente do Concurso Público.
 Deixe sobre a carteira apenas RG, Caneta, Lápis e Borracha.
 Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala.
BOA PROVA !
REALIZAÇÃO
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ʭ CONHECIMENTOS GERAIS
CONHECIMENTO UNIVERSAL

¿?

01
"A Fifa desistiu de ampliar a Copa do Mundo, no Catar,
com 48 seleções. O próximo Mundial, a ser disputada
entre novembro e dezembro de 2022, terá os mesmos 32
participantes que as seis edições anteriores. (...). O
inchaço da Copa do Mundo era um projeto do presidente
da Fifa, Gianni Infantino. O Mundial terá 48 times a partir
de 2026, ano em que será organizado por EUA, México e
Canadá."
Fonte: Globo Esporte, 22 maio 2019 <https://globoesporte.globo.com/futebol/copa-do-

200 milhões de usuários a partir de 2020. Os custos do
roaming não desaparecerão tão cedo. O acordo ainda
terá que ser ratificado pelos Parlamentos e depois passar
por uma comissão que estabelecerá datas de entrada em
vigor e possíveis compensações às companhias
operadoras."
Fonte: Adaptado de El País Brasil, 17 jul. 2019. Disponível em
<http://brasil.elpais.com/brasil/2019/07/17/economia/1563379750_413614.html>.

Assinale a alternativa que apresenta somente capitais de
países membros do Mercosul:
(A)

Assunção, Caracas e Santiago.

(B)

Brasília, Buenos Aires e La Paz.

(C)

Buenos Aires, Assunção e Montevidéu.

(D)

Caracas, Lima e Santiago.

mundo/noticia/fifa-desiste-de-copa-do-mundo-do-catar-com-48-selecoes-dizjornal.ghtml>.

O país sede da Copa do Mundo 2022 situa-se em qual
continente?
(A)

África

(B)

Ásia

(C)

Europa

(D)

Oriente Médio

02
"A
atual
discussão
sobre
presidencialismo
e
semipresidencialismo no país muitas vezes acaba se
voltando para interesses casuísticos e perde-se o ponto
central: o funcionamento do sistema político. (...). Na
França semipresidencial, o Poder Executivo é liderado
pelo presidente da República, eleito por sufrágio direto,
em dois turnos, para um mandato de cinco anos e com o
apoio do primeiro-ministro. O Poder Legislativo francês
se divide em duas Casas legislativas, sendo que os
deputados são eleitos pelo sistema distrital para dar mais
governabilidade. Aqui começam as interessantes
inovações francesas que poderiam ser úteis para nós, em
uma futura reforma política. O presidente nomeia o
primeiro-ministro, o qual pode ser do seu partido, se
majoritário, ou da oposição, se esta possuir maioria no
Parlamento. O Parlamento é eleito cerca de um mês após
a eleição do presidente, o que tende a garantir maioria e
estabilidade ao novo governo. Durante o seu mandato, o
presidente pode dissolver o Parlamento."
Fonte: CALDAS, Ricardo. " O semipresidencialismo é uma alternativa ao sistema
político brasileiro?", Folha S. Paulo, 15 jun. 2019. Disponível em:
<http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2019/06/o-semipresidencialismo-e-umaalternativa-ao-sistema-politico-brasileiro-sim.shtml>.

LÍNGUA PORTUGUESA
04

Assinale a alternativa correta segundo a gramática
normativa:
(A)
Não citaram grupos contra cujos interesses todos se
posicionaram.
(B)
Os celulares, cujos os donos foram indiciados, foram
apresentados à justiça.
(C)
Não assisti à palestra do professor cujo livro todos
se referem.
(D)
Os animais cujos os biomas desapareceram por
completo foram recolhidos pelas ONGs da região.
05
Assinale a alternativa correta quanto à pontuação – todos
os fragmentos foram retirados de obras do estudioso
Câmara Cascudo:
(A)
"Se da Universidade não parte a valorização
humana da ciência adquirida, e sua aplicação nobre
e digna, então, está jurando solidariedade e aliançacúmplice com todos os elementos que anoitecem o
mundo e espalham, na amplidão das cidades e dos
campos, a imutabilidade do signo da Angústia, da
Insatisfação, do Desalento, do Pessimismo,
desfibrador e responsável, por tantos males e
maremotos sociais. Uma Universidade é plasmadora
de Culturas, em defesa ascensional da Civilização."
– Universidade e Civilização, 1962
(B)

"É evidente que somos bem pouco, muito pouco
felizes com a espantosa aparelhagem possuída para
fazer-nos conhecer a terra, céu e mar. A vida tornouse febril e nas cidades grandes são anfiteatros onde
o homem se debate, sofrendo como se fosse
submetido a uma vivisseção. Os complexos
tradicionais de “amigo”, “compadre”, “companheiro”
sofrem restrições calamitosas e vão cedendo à maré
montante dos interesses crescentes. Vivemos sob o
signo da angústia. Angústia significa justamente o
nosso estado de compressão, opressão mental,
asfixia econômica, hostilidade ambiental." – Canto
de muro, 1959

(C)

"Creio na bondade sem a garantia prévia da
gratidão. Sem que se assegure, da memória
devedora. Sem que se estabeleça, pelo ato

Indique qual dessas formas e sistemas de governo não
ocorreu no Brasil independente:
(A)

absolutismo

(B)

monarquia

(C)

parlamentarismo

(D)

presidencialismo

03
"Depois do acordo comercial com a União Europeia, do
qual se desconhecem detalhes e prazos de aplicação,
provavelmente remotos, os países integrantes do
Mercosul decidiram acabar com a cobrança de roaming
telefônico, ou seja, o pagamento adicional pelo uso de
dados e ligações no exterior. A medida, assinada pelos
presidentes na cúpula realizada em Santa Fé, beneficiará
IPEFAE
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generoso uma servidão vitalícia, no beneficiado.
Bondade paga-se no puro e simples ato de sua
realização. Como um fruto justifica a existência útil
da árvore. Bondade antevendo a recompensa, é
apólice de sociedade mutualista rendendo do capital
intocável do favor inicial. Os pássaros não são
devedores dos frutos e da água da fonte. Eles
testificam perante a natureza, a continuidade da
missão cultural." – O tempo e Eu, 1968
“A biblioteca é a minha Babilônia. E nela todos os
volumes, me interessam. Cada livro, que leio – ou
releio – me fascina. Mas a leitura é um hábito. Só a
repetição traz o costume, o prazer." – citado em O
Colecionador de Crepúsculos

(D)

Texto para as questões de 06 a 09
Leia, abaixo, uma delicada carta do escritor Caio
Fernando Abreu aos pais:
A Nair e Zaél Abreu
São Paulo, 12 de agosto de 1987
Querida mãe, querido pai,
Não sei mais conviver com as pessoas. Tenho medo de
uma casa cheia de pais e mães e irmãos e sobrinhos e
cunhados e cunhadas. Tenho vivido tão só durante
tantos — quase quarenta — anos. Devo estar
acostumado.
Dormir 24 horas foi a maneira mais delicada que
encontrei de não perturbar o equilíbrio de vocês — que é
muito delicado. E também de não perturbar o meu
próprio equilíbrio — que é tão ou mais delicado.
Estou me transformando aos poucos num ser humano
meio viciado em solidão. E que só sabe escrever. Não sei
mais falar, abraçar, dar beijos, dizer coisas
aparentemente simples como “eu gosto de você”. Gosto
de mim. Acho que é o destino dos escritores. E tenho
pensado que, mais do que qualquer outra coisa, sou um
escritor. Uma pessoa que escreve sobre a vida — como
quem olha de uma janela — mas não consegue vivê-la.
Amo vocês como quem escreve para uma ficção: sem
conseguir dizer nem mostrar isso. O que sobra é o
áspero do gesto, é a secura da palavra. Por trás disso, há
muito amor. Amor louco — todas as pessoas são loucas,
inclusive nós; amor encabulado — nós, da fronteira com
a Argentina, somos especialmente encabulados. Mas
amor de verdade. Perdoem o silêncio, o sono, a rispidez,
a solidão. Está ficando tarde, e eu tenho medo de ter
desaprendido o jeito. É muito difícil ficar adulto.
Amo vocês,
seu filho
Caio
Caio Fernando Abreu, no livro “Caio Fernando Abreu: o essencial da
década de 1980”. Nova Fronteira, 2014
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06
Em “Não sei mais conviver com as pessoas”, o termo em
destaque, considerando o contexto, estabelece ideia de
que o autor:
(A)
Conseguia, anteriormente, estabelecer convívio
social, e de que isso não ocorre mais.
(B)
Nunca conseguiu estabelecer convívio social, o que
se confirma no corpo da carta aos pais.
(C)
Não convive com as pessoas com frequência, mas
trava, dentro de si, uma luta para que isso ocorra.
(D)
Sente falta das pessoas com quem ele conviva, e
isso faz com que ele busque ajuda dos pais para
que as amarras sejam rompidas.
07
Em sua despedida, no fecho singelo – “Amo vocês” –, o
pronome vocês remete:
(A)
aos leitores
(B)
aos amigos
(C)
aos pais
(D)
às pessoas
08
Manter um termo implícito é uma forma de coesão em
que, para que se evite a repetição desse termo, ocorre o
seu apagamento. A esse mecanismo dá-se o nome de
coesão por elipse. Assinale a alternativa em que essa
forma de coesão ocorre:
(A)
Está ficando tarde
(B)
É muito difícil ficar adulto
(C)
Acho que é o destino dos escritores
(D)
Por trás disso, há muito amor
09
Considerando o gênero textual abordado – carta -, é
possível afirmar que o texto de Caio Fernando Abreu:
(A)
Mantém a subjetividade e a informalidade
características desse gênero.
(B)
Usa uma linguagem excessivamente informal e,
paradoxalmente, objetiva.
(C)
Vale-se da objetividade e da formalidade,
características desse gênero.
(D)
Utiliza-se de uma variante informal e de jargões da
área da literatura.
10
Assinale a alternativa correta quanto à concordância:
(A)
Excepcionalmente, tratavam-se de informações que
ninguém levava a sério.
(B)
Nessa temporada de inverno, assistem-se, com
frequência, a filmes premiados que estão fora do
circuito comercial.
(C)
Observavam-se da janela mais alta do prédio as
pessoas andando por todos os lados, como insetos.
(D)
Resolveu-se rapidamente, após as várias reuniões
necessárias, todas as questões que ainda estavam
pendentes.
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11
O fragmento abaixo foi retirado do poema Ternura, de
Vinícius de Moraes.
“Eu te peço perdão por te amar de repente
Embora o meu amor seja uma velha canção nos teus
ouvidos
Das horas que passei à sombra dos teus gestos
Bebendo em tua boca o perfume dos sorrisos
Das noites que vivi acalentado
Pela graça indizível dos teus passos eternamente fugindo
Trago a doçura dos que aceitam melancolicamente (...)”
Se esse mesmo fragmento fosse reescrito usando a 3ª.
pessoa do singular para dirigir-se ao seu interlocutor,
mantendo-se o uso determinado pela gramática
normativa, a uniformidade de tratamento e o sentido
original, teríamos:
(A)

(B)

Eu te peço perdão por lhe amar de repente
Embora o meu amor seja uma velha canção nos
seus ouvidos
Das horas que passei à sombra dos seus gestos
Bebendo em tua boca o perfume dos sorrisos
Das noites que vivi acalentado
Pela graça indizível dos teus passos eternamente
fugindo
Trago a doçura dos que aceitam melancolicamente
(...)
Eu lhe peço perdão por me amar de repente
Embora o seu amor seja uma velha canção nos
meus ouvidos
Das horas que passei à sombra dos seus gestos
Bebendo em tua boca o perfume dos sorrisos
Das noites que vivi acalentado
Pela graça indizível dos seus passos eternamente
fugindo
Trago a doçura dos que aceitam melancolicamente
(...)

(C)

Eu lhe peço perdão por lhe amar de repente
Embora o meu amor seja uma velha canção nos
seus ouvidos
Das horas que passei à sombra dos seus gestos
Bebendo em sua boca o perfume dos sorrisos
Das noites que vivi acalentado
Pela graça indizível dos seus passos eternamente
fugindo
Trago a doçura dos que aceitam melancolicamente
(...)

(D)

Eu lhe peço perdão por lhe amar de repente
Embora o seu amor seja uma velha canção nos
meus ouvidos
Das horas que passei à sombra dos seus gestos
Bebendo em sua boca o perfume dos sorrisos
Das noites que vivi acalentado
Pela graça indizível dos seus passos eternamente
fugindo
Trago a doçura dos que aceitam melancolicamente
(...)
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Observe a sequência numérica abaixo e responda.
1 , 2 , 3 , 1 , 5 , 2 , 7 , 3 , 4 , 5 , 11 , ...
Qual número ocuparia a 20ª posição dessa sequência?
(A)
(B)
(C)
(D)

11.
13.
15..
20.

ÁREA PARA RASCUNHO

13
Natalia é casada com Edmundo e tem uma filha chamada
Camila. Se Edmundo é genro de Teresa, qual a relação
entre Teresa e Natália?
(A)
(B)
(C)
(D)

Sogra e nora.
Mãe e filha.
Avó e neta.
Tia e sobrinha.

ÁREA PARA RASCUNHO

3/

7

PSICÓLOGO

14
Com o objetivo de melhorar a segurança de acesso ao
serviço de e-mail, uma empresa de tecnologia resolveu
aumentar a senha numérica de cada usuário, composta
por 6 dígitos numéricos, para uma nova combinação de 8
dígitos numéricos. Em relação à senha com 6 entradas, a
senha com 8 entradas aumentará as possibilidades
combinatórias em quantas vezes?
(A)
(B)
(C)
(D)

6.
18.
56.
81.

ÁREA PARA RASCUNHO

ʭ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
15
Nas últimas décadas observou-se nítido processo de
envelhecimento demográfico. A ONU considera o período
de 1975 a 2025 a Era do Envelhecimento. Nos países em
desenvolvimento este envelhecimento populacional foi
ainda mais significativo e acelerado: enquanto nas
nações desenvolvidas, no período de 1970 a 2000 o
crescimento observado foi de 54%, nos países em
desenvolvimento atingiu 123%. Este importante tema de
estudo pode ser abordado por diferentes perspectivas de
análise, conforme as alternativas seguintes identificam.
Assinale a alternativa com a perspectiva incorretamente
descrita:
(A)

A perspectiva ‘sociocultural’ abarca estudos onde a
velhice é entendida como uma construção social e
reflete sobre possíveis formas de representação
desta.

(B)

Na perspectiva ‘transdisciplinar’ esforçam-se os
estudiosos em contemplar o conjunto dos aspectos
biológico, econômico e sociocultural apontados por
outras perspectivas.

(C)

Na perspectiva ‘economicista’ discute-se o impacto
econômico do envelhecimento social, analisando
questões relativas à demanda por serviços de saúde
e benefícios previdenciários.

(D)

IPEFAE

A perspectiva ‘biológico-comportamentalista’, apesar
da nomenclatura, não objetiva discutir aspectos que
se ocupam do processo de envelhecimento
fisiológico.
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16
O termo estresse denota o estado gerado pela percepção
de estímulos que provocam excitação emocional e, ao
perturbarem a homeostasia, disparam um processo de
adaptação caracterizado, entre outras alterações, pelo
aumento
de
adrenalina,
produzindo
diversas
manifestações sistêmicas, com distúrbios fisiológico e
psicológico. Sobre este domínio de estudos não
podemos afirmar:
(A)

Em 1936 o fisiologista Hans Selye introduziu o termo
“stress” no campo da saúde para designar a
resposta geral e inespecífica do organismo a um
estressor ou a uma situação estressante.

(B)

A resposta ao estressor compreende aspectos
cognitivos comportamentais e fisiológicos, visando
propiciar uma melhor percepção da situação e de
suas demandas, assim como um processamento
mais rápido da informação disponível, possibilitando
uma busca de soluções, selecionando condutas
adequadas e preparando o organismo para agir de
maneira rápida e vigorosa.

(C)

A resposta ao estresse é o resultado da interação
entre as características da pessoa e as demandas
do meio, ou seja, as discrepâncias entre o meio
externo e interno e a percepção do indivíduo quanto
à sua capacidade de resposta.

(D)

A sobreposição dos níveis fisiológico, cognitivo e
comportamental é sempre eficaz, e mesmo que
ocasionalmente certo limite para o organismo seja
ultrapassado, é incerto que se poderá desencadear
determinado efeito desorganizador, o estresse.

17
Tradicionalmente as famílias eram definidas e tinham
modelos pré-estabelecidos de seus membros e funções
que exerciam neste núcleo familiar, configuração esta
que tem sido alterada como resultado, principalmente,
das transformações sociais, como p. ex., a maior
longevidade, o menor número de filhos e a maior
expectativa de vida, que provocaram modificações na
estrutura e dinâmica familiar, entre elas o convívio de
várias gerações e mesmo a realidade de morarem em um
mesmo ambiente.
A partir deste domínio, analise as afirmações I e II abaixo
e assinale em seguida a alternativa correta.
I-

O conceito de parentalidade refere-se aos
cuidados parentais e as relações entre pais e
filhos, sendo citado principalmente em estudos
sobre famílias na atualidade e é resultado de
uma evolução, assim como as relações
familiares e as funções parentais, que foram
construídas ao longo da história, de acordo
com as transformações da sociedade.

II -

A parentalidade caracteriza-se por um conjunto
de tarefas realizadas pelas figuras parentais,
com
a
intenção
de
promover
o
desenvolvimento integral da criança e do
adolescente; sendo assim, é algo construído
por cada pessoa desde sua infância, baseado
4/
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nos exemplos de parentalidade e das histórias
transgeracionais, e não necessariamente
deverão ser exercidas apenas pelo pai e mãe
biológicos.
(A)

A afirmativa I está certa e a afirmativa II está errada.

(B)

A afirmativa II está certa e a afirmativa I está errada.

(C)

As afirmativas I e II estão certas.

(D)

As afirmativas I e II estão erradas.

18
Crenças e práticas religiosas/espirituais constituem uma
parte importante da cultura e dos princípios utilizados
para dar forma a julgamentos e ao processamento de
informações. Podemos conceituar religião como um
sistema organizado de crenças, práticas, rituais e
símbolos projetados para auxiliar a proximidade do
indivíduo com o sagrado e/ou transcendente, e
espiritualidade como uma busca pessoal de respostas
sobre o significado da vida e o relacionamento com o
sagrado e/ou transcendente. Para a Psicologia, o
conhecimento e a valorização de tais sistemas de
crenças colaboram com a aderência do indivíduo à
psicoterapia, promovendo assim melhores resultados.
Sobre este assunto, assinale a alternativa incorreta:
(A)

As práticas religiosas podem ter influência
importante em como as pessoas interpretam eventos
traumáticos e lidam com eles, promovendo
percepções resilientes e comportamentos como a
aprendizagem positiva da experiência, o amparo
para superação da dor psicológica e a autoconfiança
em lidar com as adversidades.

(B)

Atualmente, a experiência religiosa deixou de ser
considerada fonte de patologia e, em certas
circunstâncias, passou a ser reconhecida como
provedora do reequilíbrio e saúde da personalidade.

(C)

O interesse sobre a espiritualidade e a religiosidade
sempre existiu no curso da história humana, a
despeito de diferentes épocas ou culturas. Contudo,
apenas recentemente a ciência tem demonstrado
interesse em investigar o tema. No começo dos anos
de 1960, os estudos eram dispersos e, nesse
período,
surgiram
os
primeiros
periódicos
especializados.

(D)

Todas as abordagens importantes em Psicologia
encontraram uma adequação sobre espiritualidade e
religiosidade em suas intervenções e os diversos
conceitos sobre religiosidade/espiritualidade não
dificultam o estudo, o desenvolvimento e a aplicação
dessa
importante
interface
no
processo
psicoterapêutico.

19
Analise as afirmativas I e II abaixo e em seguida assinale
a alternativa correta a respeito do julgamento das
mesmas:
I-

IPEFAE

A Psicologia Social Comunitária vem estudar
os processos e as propriedades do psiquismo
decorrentes da vida em comunidade, porém
não acolhe nesta investigação o sujeito

singular e a vulnerabilidade no contexto social
em que está inserido.
II –

A aplicação da Psicologia Social comunitária
visa o desenvolvimento da consciência dos
moradores como sujeitos históricos, e seu
objeto de estudo é o reflexo psíquico da vida
comunitária, a imagem ativa das relações da
comunidade no psiquismo e o aprofundamento
da consciência.

(A)

A afirmativa I está certa e a afirmativa II está errada.

(B)

A afirmativa II está certa e a afirmativa I está errada.

(C)

As duas afirmativas I e II estão erradas

(D)

As duas afirmativas I e II estão certas.

20
O documento do CREPOP “Referências Técnicas para
atuação do(a) psicólogo(a) no CRAS/SUAS” (2007/junho
2008, Brasília: CFP, p. 22, 25 e 26) afirma, na seção II –
Psicologia e Assistência Social: “A atuação do
psicólogo, como trabalhador da Assistência Social, tem
como finalidade básica o fortalecimento dos usuários
como sujeitos de direitos e o fortalecimento das políticas
públicas. As políticas públicas são um conjunto de ações
coletivas geridas e implementadas pelos Estado, que
devem estar voltadas para a garantia dos direitos sociais,
norteando-se pelos princípios da impessoalidade,
universalidade, economia e racionalidade e tendendo a
dialogar com o sujeito cidadão. (...) Para o enfrentamento
dessas situações é relevante também a identificação e
consideração
de
expectativas,
necessidades
e
potencialidades dos usuários e a análise da adequação
das ações propostas ao campo da Assistência Social.”
Nesta seção tem-se elencado princípios que devem
orientar a prática do psicólogo no CRAS. Assinale a
alternativa que não se coaduna com o conteúdo ali
disposto:
(A)

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 de ações, com
vistas à maior resolutividade dos serviços oferecidos;

(B)

Atuar para identificar e potencializar os recursos
psicossociais, tanto individuais como coletivos,
realizando intervenções nos âmbitos individual,
familiar, grupal e comunitário;

(C)

Atuar para além dos settings convencionais, em
espaços adequados e viáveis ao desenvolvimento
das ações, nas instalações do CRAS, da rede
socioassistencial e da comunidade em geral;

(D)

Atuar com prioridade de atendimento aos casos e
situações de manifesta menor vulnerabilidade e risco
psicossocial, visando agilidade, consistência e
coerência global.
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A Resolução CNAS no. 109, de 11 novembro de 2009
(Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais)
estabelece a tipificação dos serviços socioassistenciais
organizados por níveis de complexidade do SUAS. Uma
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das modalidades previstas é o Serviço Especializado
para Pessoas em Situação de Rua, ofertado para pessoas
que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou
sobrevivência.
Assinale a alternativa que não
corresponde ao que estabelece esta Resolução para com
os USUÁRIOS deste serviço:
(A)

Este serviço não se destina a idosos, pois são
prioritária e especialmente atendidos em outros
serviços
socioassistenciais
previstos
nesta
Resolução, mais adequados às suas necessidades;

(B)

Este serviço se destina a jovens que utilizam as ruas
como espaço de moradia e/ou sobrevivência;

(C)

Este serviço se destina a adultos que utilizam as
ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência;

(D)

Este serviço se destina a famílias que utilizam as
ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência.

22
Julgue as assertivas abaixo que tratam do tema da
desigualdade social:
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(B)

As situações de risco social não prevenidas ou
enfrentadas tendem a se tornar uma situação de
vulnerabilidade.

(C)

Os conceitos de vulnerabilidade social e de risco
pessoal e social permitem a organização das
proteções no campo da assistência social,
considerando a perspectiva de prevenção e redução
de riscos.

(D)

O enfrentamento da vulnerabilidade social exige:
análise especializada para a sua apreensão; ações
diversas e segmentadas; respostas intersetoriais.

24
Território pode ser compreendido hoje como uma
mediação entre o mundo e a sociedade nacional e local, e
assumido como um conceito indispensável para a
compreensão do funcionamento do mundo presente. A
partir de reflexão sobre os conceitos de território e de
territorialização para a Política de Assistência Social, não
se pode afirmar:
O novo modelo de Gestão da assistência social –
SUAS, institui uma nova forma de pensar na política
pública a partir do território.
O território é a base de organização do SUAS e
representa especificamente o espaço geográfico
onde é ofertado o serviço socioassistencial.
No SUAS, o princípio da territorialização da rede
socioassistencial baseia-se na oferta capilar de
serviços, a partir da lógica de proximidade do
cidadão e na localização dos serviços nos territórios
com incidência de vulnerabilidades e riscos sociais e
pessoais para a população.
Num mesmo território é possível perceber dinâmicas
distintas, marcando diferenças, heterogeneidades,
complexidade que a referência exclusiva do local, da
comunidade dos micro territórios ou da proximidade
podem não dar conta

(A)
I-

II-

III-

A questão fundamental acerca da permanência
das condições sociais que reproduzem a
desigualdade social e a pobreza impedindo uma
substantiva emancipação humana está na esfera
da produção e não da distribuição, isto é, no
momento em que se defrontam trabalhadores e
capitalistas – vendedores e compradores da
força de trabalho - enquanto proprietários
privados de mercadorias;
A relação de compra e venda da força de
trabalho reflete a desigualdade social e real a
qual estão submetidos os homens sob a ordem
burguesa, contudo, esta relação tende a ser
mistificada sob um discurso de igualdade formal
entre o contratante e o contratado;
Considerando a reprodução do capital, a
desigualdade social torna-se ineliminável, posto
que esta reprodução é assentada na acumulação,
ou seja, a necessidade de acumular e concentrar
capital determina a exploração da força de
trabalho.

Dos itens acima:
(A)

Apenas um item estão correto.

(B)

Apenas dois itens estão corretos.

(C)

Os três itens estão corretos.

(D)

Nenhum item está correto.

23
O desafio de trabalhar com pessoas em situações de
vulnerabilidade social, riscos pessoais e sociais,
violação de direitos e violência requer dos profissionais
da Assistência Social e das demais áreas com as quais
esta se articula a compreensão da complexidade e
múltiplas apreensões desses conceitos, assim como das
formas como esses fenômenos se manifestam na
sociedade, nos territórios e na vida dos indivíduos. Sobre
isso, marque a opção correta.
(A)

IPEFAE

A vulnerabilidade é um estado, uma condição dada.

(B)

(C)

(D)

25
Em 2004, a PNAS inaugura a ideia de organização de um
sistema descentralizado e participativo, em todo o
território nacional. Esse sistema implementa a proteção
social que deve garantir as seguranças sociais
denominadas:
(A)
(B)
(C)
(D)

Sobrevivência, convívio e acolhida.
Básica e especial.
Inicial e plena.
Atendimento, assessoramento e defesa de direitos.

26
A Política Pública de Assistência Social realiza-se de
forma integrada às políticas setoriais, considerando as
desigualdades
socioterritoriais,
visando
seu
enfrentamento, à garantia dos mínimos sociais, ao
provimento de condições para atender contingências
sociais e à universalização dos direitos sociais. Sob essa
perspectiva, objetiva:
I-

Prover serviços, programas, projetos e
benefícios de proteção social básica e, ou,
especial para famílias, indivíduos e grupos que
deles necessitarem.
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II-

Contribuir com a inclusão e a equidade dos
usuários e grupos específicos, ampliando o
acesso aos bens e serviços socioassistenciais
básicos e especiais, em áreas urbana e rural.

28
Segundo estabelecido no Estatuto da Criança e do
Adolescente, é direito do adolescente privado de
liberdade, entre outros, o seguinte:

III-

Assegurar que as ações no âmbito da
assistência social tenham centralidade no
indivíduo e que garantam a plena satisfação
individual.

(A)
(B)
(C)
(D)

Entrevista por representação.
Peticionar por meio de advogado a qualquer
autoridade.
Receber visitas, ao menos, mensalmente.
Avistar-se reservadamente com seu defensor.

Dos itens acima:
(A)

Apenas um item estão correto.

(B)

Apenas dois itens estão corretos.

(C)

Os três itens estão corretos.

29
São usuários do Serviço de Proteção e Atendimento
Integral à Família:

(D)

Nenhum item está correto.

(A)

27
Analise as afirmações a seguir sobre o Sistema Único de
Assistência Social e classifique-as em (V) verdadeira e
(F) falsa. Em seguida, marque a sequência correta.
(

(

(

)

)

)

(A)
(B)
(C)
(D)

IPEFAE

A LOAS e a PNAS reafirmam a assistência
social
como
direito,
rompendo
com
concepções assistencialistas e caritativas. O
SUAS organiza as ofertas da Assistência
Social
em
sistema
e
define
as
responsabilidades dos entes federados na
gestão, operacionalização e controle social
dessas
ofertas,
assegurando
aos/as
cidadãos/ãs
brasileiros/as
os
direitos
socioassistenciais tão necessários para a
superação das vulnerabilidades sociais, dos
riscos pessoais e sociais e das violências e
violações de direitos.
O SUAS se organiza por meio da oferta
integrada
e
centralizada
de
serviços,
benefícios, programas e projetos com os quais
se busca garantir direitos e acesso ao bemestar social, com base em algumas diretrizes
estruturantes, entre as quais se destaca a
matricialidade sociofamiliar.
Constituem-se público usuário do SUAS:
cidadãos e grupos que se encontram em
situações de vulnerabilidade e riscos, tais
como: famílias e indivíduos com perda ou
fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida;
identidades estigmatizadas em termos étnico,
cultural e sexual; desvantagem pessoal
resultante de deficiências.

(B)

(C)

(D)

Famílias que vivenciam violência física, psicológica e
negligência.
Famílias e indivíduos que vivenciam Afastamento do
convívio familiar devido à aplicação de medida
socioeducativa ou medida de proteção.
Famílias em situação de vulnerabilidade em
decorrência de dificuldades vivenciadas por algum
de seus membros.
Pessoas com deficiência e idosas com dependência,
seus cuidadores e familiares.

30
O serviço de acolhimento institucional é um serviço de
acolhimento em diferentes tipos de equipamentos,
destinado a famílias e/ou indivíduos com vínculos
familiares rompidos ou fragilizados, a fim de garantir
proteção integral. A organização do serviço deverá
garantir privacidade, o respeito aos costumes, às
tradições e à diversidade de: ciclos de vida, arranjos
familiares, raça/etnia, religião, gênero e orientação
sexual. O serviço de acolhimento institucional para
crianças e adolescentes pode ser desenvolvido na
seguinte modalidade:
(A)

(B)

(C)

(D)

Atendimento em unidade residencial onde uma
pessoa ou casal trabalha como educador/cuidador
residente, prestando cuidados a um grupo de até 10
crianças e/ou adolescentes.
Atendimento em unidade institucional semelhante a
uma residência, destinada ao atendimento de grupos
de até 30 crianças e/ou adolescentes.
Atendimento em unidade residencial onde uma
pessoa ou casal trabalha como educador/cuidador
residente, prestando cuidados a um grupo de até 15
crianças e/ou adolescentes.
Atendimento em unidade institucional semelhante a
uma residência, destinada ao atendimento de grupos
de até 25 crianças e/ou adolescentes.

___________

V – V – F.
V – F – V.
F – V – V.
V – F – F.
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