
 

 
1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número 

de sua inscrição na Folha de Respostas e na Versão 
Definitiva da Prova Dissertativa. Além disso, não se 
esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a 
falhas de impressão e de numeração. Preencha os campos 
destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer 
divergência, comunique ao fiscal. 

 

2.  Os únicos documentos válidos para avaliação são a Folha 
de Respostas e a Versão Definitiva da Prova Dissertativa.  
Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente 
de cor azul ou preta para a transcrição da Versão Definitiva 
da Prova Dissertativa e para o preenchimento da Folha de 
Respostas, que deve ser preenchida da seguinte              

maneira: ● 
 

3.  O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, 
incluindo a marcação da Folha de Respostas e a transcrição 
da Versão Definitiva da Prova Dissertativa. Após 60 
(sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará 
liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o 
local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o 
Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas 
respostas. 

 

4.  Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-
lhe a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova 
Dissertativa devidamente preenchidas e assinadas. O 
candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões 
somente se aguardar em sala até o término do prazo de 
realização da prova estabelecido em edital. 

 

5.  Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala 
juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do 
envelope de retorno. 

 

6.  As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis 
no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br, no dia 
posterior à aplicação da prova. 

 

7.  O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de 
Respostas incorrerá na eliminação do candidato. 
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NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO 

Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime! 

Previsto no art. 311 - A do Código Penal 

 Instruções    Composição do Caderno 



 

 

 A Prova Dissertativa será avaliada considerando-se os seguintes aspectos: 

1. Atendimento e desenvolvimento do tema; 

2. Coesão referencial e sequencial (intra e entre parágrafos) / Coerência (progressão, articulação, não 

contradição); 

3. Atendimento à estrutura textual proposta; 

4. Informatividade e argumentação. 

5. Modalidade gramatical: pontuação, grafia, concordância e regência. 
 
 

 O candidato terá sua Prova Dissertativa avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 
a)  não desenvolver o tema proposto, ou seja, fugir ao tema proposto; 

b)  não desenvolver o tema na tipologia textual exigida; 

c)  apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 

d)  redigir seu texto a lápis, ou a tinta em cor diferente de azul ou preta; 

e)  não apresentar sua Redação na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco,                                                     

ou desenvolvê-la com letra ilegível, com espaçamento excessivo entre letras, palavras, parágrafos e 

margens; 

f)  apresentar identificação de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, 

número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 

 
 O candidato disporá de 15 (quinze) linhas no mínimo, e 30 (trinta) linhas no máximo para elaborar 

a versão definitiva da Prova Dissertativa, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer 
fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão máxima 
de 30 (trinta) linhas permitida para a elaboração de seu texto. 

 

A Prova Dissertativa deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta 

esferográfica  transparente de tinta azul ou preta. 
 

 
 

TEXTO I 
       Conforme Carmo (2001, p.15), o trabalho pode ser definido como “toda atividade realizada pelo homem 
civilizado que transforma a natureza pela inteligência. E realizando essa atividade, o homem se transforma, 
se autoproduz e, ao se relacionar com outros homens, estabelece a base para as relações sociais”.  
 
Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/2cience/article/pii/S0080210716302473.>. Acesso em 28 jan. 2020. 

 
 

TEXTO II 
 […] o fato de não trabalhar pode ter consequências negativas, que afetam diretamente a 
personalidade. “Em razão da centralidade que o trabalho ocupa em nossas vidas, é que podemos 
compreender as consequências negativas do não-trabalho, da inatividade. Um sujeito sem trabalho é 
impedido de se realizar como homem e cidadão, o que afeta diretamente sua dignidade”, salienta Vanessa, 
que é mestre em Saúde Coletiva/Saúde do Trabalhador, especialista em Gestão de Recursos Humanos e 
professora da Imed.  
 
Disponível em: <http://www.onacional.com.br/geral/cidade/37224/0+trabalho+dignifica+o+homem.>. Acesso em 28 jan. 2020. 

 

 
 

 

 

INSTRUÇÕES PARA PROVA DISSERTATIVA 

COLETÂNEA DE TEXTOS DE APOIO 



 
TEXTO III 

 
OS SENTIDOS DO TRABALHO 

 O trabalho conserva um lugar importante na sociedade. Para a pergunta: “se você tivesse bastante 
dinheiro para viver o resto da sua vida confortavelmente sem trabalhar, o que você faria com relação ao seu 
trabalho?”, mais de 80% das pessoas pesquisadas respondem que trabalhariam mesmo assim [...]. As 
principais razões são as seguintes: para se relacionar com outras pessoas, para ter o sentimento de 
vinculação, para ter algo que fazer, para evitar o tédio e para se ter um objetivo na vida.  
 O trabalho representa um valor importante, exerce uma influência considerável sobre a motivação 
dos trabalhadores e também sobre sua satisfação e sua produtividade [...]. Vale a pena, então, tentar 
compreender o sentido do trabalho hoje [...]. 
 Segundo o modelo de Hackman e Oldham, três características contribuem para dar sentido ao 
trabalho: 
1. A variedade das tarefas: a capacidade de um trabalho requerer uma variedade de tarefas que exijam 
uma variedade de competências.  
2. A identidade do trabalho: a capacidade de um trabalho permitir a realização de algo do começo ao fim, 
com um resultado tangível, identificável.  
3. O significado do trabalho: a capacidade de um trabalho ter um impacto significativo sobre o bem-estar 
ou sobre o trabalho de outras pessoas, seja na sua organização, seja no ambiente social. 
 
Disponível em: <http://w.scielo.br/pdf/rae/v41n3/v41n3a02.pdf.>. Acesso em 28 jan. 2020. 
 
 
 

 
 
 

Os excertos de textos oferecidos como motivadores temáticos promovem, conjuntamente, uma reflexão 
sobre a importância do trabalho.  
 
Nesse sentido, a partir da leitura dos textos de apoio e do seu conhecimento de mundo, elabore um texto 
dissertativo, entre 20 e 30 linhas, em que você discorra sobre a importância do trabalho na vida das 
pessoas e de que forma a função exercida pelo cargo que você concorre impacta a sociedade. 
 
Selecione fatos e argumentos próprios e do texto de apoio, relacionando-os, de modo coeso e coerente, 
para construir seu ponto de vista. Para tanto, NÃO copie trechos da coletânea de textos. 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 

1. __________________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________________________________________ 

7. __________________________________________________________________________________________ 

8. __________________________________________________________________________________________ 

9. __________________________________________________________________________________________ 

10. __________________________________________________________________________________________ 

11. __________________________________________________________________________________________ 

12. __________________________________________________________________________________________ 

13. __________________________________________________________________________________________ 

14. __________________________________________________________________________________________ 

PROPOSTA DE REDAÇÃO – RASCUNHO PARA DISSERTATIVA 



 

15. __________________________________________________________________________________________ 

16. __________________________________________________________________________________________ 

17. __________________________________________________________________________________________ 

18. __________________________________________________________________________________________ 

19. __________________________________________________________________________________________ 

20. __________________________________________________________________________________________ 

21. __________________________________________________________________________________________ 

22. __________________________________________________________________________________________ 

23. __________________________________________________________________________________________ 

24. __________________________________________________________________________________________ 

25. __________________________________________________________________________________________ 

26. __________________________________________________________________________________________ 

27. __________________________________________________________________________________________ 

28. __________________________________________________________________________________________ 

29. __________________________________________________________________________________________ 

30. _________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
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TEXTO 1 
 

O que galáxias distantes dizem sobre a 
evolução do Universo 

Observar galáxias distantes nos ajuda a montar o 
quebra-cabeça do Universo: quanto mais longe 
enxergamos, mais ao passado voltamos 
 
Seria legal se pudéssemos passar um filminho 
revelando a história das galáxias e ver também 
como era a Via Láctea no passado. Mas, como 
não podemos, temos que observar as galáxias 
distantes e tentar montar o quebra-cabeça de 
como esses astros fantásticos evoluem. 
O telescópio espacial Hubble é peça-chave para 
desvendar essa história. Com ele, conseguimos 
captar a luz com mais nitidez, já que ela não sofre 
interferência da atmosfera, mas mesmo assim 
temos que deixá-lo aberto por muito tempo para 
obter a luz fraquinha das galáxias distantes. 
Em 1995, o ex-diretor do Hubble, Bob Williams, fez 
a primeira imagem das profundezas do Universo 
exatamente assim. A equipe do Hubble escolheu 
uma região do céu sem nenhuma estrela brilhante 
por perto para garantir que não interferisse na 
imagem das galáxias de fundo. E deixou o Hubble 
aberto durante dez dias captando a luz da mesma 
região. Uma região do céu que parecia totalmente 
vazia mostrou uma imagem incrível cravejada de 
galáxias. 
O Universo é como se fosse uma “máquina do 
tempo”: quanto mais longe enxergamos, mais ao 
passado voltamos. Se vemos uma galáxia a 1 
bilhão de anos-luz de nós, significa que a sua luz 
levou 1 bilhão de anos atravessando o espaço 
para chegar até aqui. Ou seja, estamos vendo a 
galáxia como ela era há 1 bilhão de anos, no 
passado, e não como ela é agora. 
Desde a imagem histórica feita pelo Hubble, já 
tivemos muitas outras das profundezas do 
Universo. E elas revelam que as galáxias mais 
longínquas parecem bem pequenas por causa da 
distância, como era de se esperar, mas 
descobrimos também que elas são realmente 
menores e não possuem formatos bem definidos. 
Isso significa que elas crescem e se transformam 
com o tempo. 
A galáxia mais distante já observada é a GN-z11, 
que está a 13,4 bilhões de anos-luz de nós! Ou 
seja, estamos vendo como ela era quando o  

 
Universo tinha apenas 400 milhões de anos. Ela 
fica na constelação de Ursa Maior e parece um 
pontinho vermelho na imagem do Hubble.  
Essas galáxias muito distantes estão se afastando 
aceleradamente de nós, por isso vemos sua luz 
sempre mais avermelhada do que deveria ser. 
Porém, nem os olhos humanos nem o Hubble 
conseguem captar o extremo da luz vermelha que 
precisamos obter para ver mais além. 
Por isso, necessitamos de instrumentos como o 
telescópio James Webb. Ele captará luz 
infravermelha e enxergará ainda mais longe que o 
Hubble. Seu lançamento está previsto para 2021, 
segundo a Nasa, e estamos muito empolgadas 
com a enxurrada de novas peças para ajudar a 
solucionar nosso quebra-cabeça galáctico. 
 
Fonte: Adaptado de: 
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Espaco/noticia/2020/01/o-
que-galaxias-distantes-dizem-sobre-evolucao-do-universo.html. 
Acesso em: 19 jan. 2020. 

 
1. No trecho "Uma região do céu que 

parecia totalmente vazia mostrou uma 
imagem incrível cravejada de galáxias”, 
do Texto 1, utiliza-se a figura de 
linguagem 

(A) comparação. 
(B) metonímia. 
(C) metáfora. 
(D)  sinestesia. 
(E) sinédoque. 
 
2. A reescrita do trecho “Essas galáxias 

muito distantes estão se afastando 
aceleradamente de nós, por isso vemos 
sua luz sempre mais avermelhada do que 
deveria ser.”, do Texto 1, mantém o 
sentido original quando se substitui a 
expressão em destaque por 

(A) porque. 
(B) assim. 
(C) todavia. 
(D) consoante. 
(E) não obstante. 
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3. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a regra de formação de plural para o 
substantivo composto “quebra-cabeça”. 

(A) Quando os termos componentes não se ligam por preposição, só o primeiro toma a forma plural. 
(B) Quando o segundo termo da composição é um substantivo que funciona como determinante 

específico, só o primeiro toma a forma plural. 
(C) Quando o primeiro termo da composição é um substantivo que funciona como determinante 

específico, só o segundo toma a forma plural. 
(D) Quando a palavra composta é constituída de dois substantivos, ou de um substantivo e um adjetivo, 

ambos vão para o plural. 
(E) Quando o primeiro termo do composto é verbo ou palavra invariável e o segundo substantivo ou 

adjetivo, só o segundo vai para o plural. 
 
4. Assinale a alternativa que classifica corretamente a oração subordinada do trecho “[...] quanto 

mais longe enxergamos, mais ao passado voltamos”, subtítulo do Texto 1. 
(A) Oração subordinada adverbial proporcional. 
(B) Oração subordinada adverbial consecutiva. 
(C) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 
(D) Oração subordinada substantiva completiva nominal. 
(E) Oração subordinada adjetiva restritiva. 
 
5. No trecho “E elas revelam que as galáxias mais longínquas parecem bem pequenas por causa 

da distância [...]”, do Texto 1, a palavra “longínquas” pode ser substituída, sem prejuízo para  
o sentido, por 

(A) alhures. 
(B) ábditas. 
(C) algures. 
(D) propínquas. 
(E) contíguas. 
 

TEXTO 2 
 

 
 
Fonte: Adaptado de: http://1.bp.blogspot.com/-oSNjvAa_uZE/TgIuBsIiMXI/AAAAAAAAAN0/R208RGfxPoQ/s1600/as%2Bcobras%2B11.jpg. 
Acesso em: 19 jan. 2020. 

 
6. Assinale a alternativa correta. 
(A) A ideia central do Texto 1 é a de que não sabemos exatamente como o universo é formado. 
(B) O Texto 2 apresenta uma reflexão sobre a pequenez dos personagens diante do universo. 
(C) Os Textos 1 e 2 são isentos de posicionamento em relação às suas respectivas temáticas. 
(D) Os Textos 1 e 2 apresentam pontos de vista destoantes sobre a compreensão do universo. 
(E) O Texto 1 e o Texto 2 congregam o mesmo entendimento sobre a origem dos planetas no universo. 
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7. Em relação ao emprego do acento agudo, 
assinale a alternativa correta. 

(A) “Fora” não recebe acento agudo, pois é uma 
palavra paroxítona terminada em “a”. 

(B) “Bola” não recebe acento agudo, pois é uma 
palavra oxítona terminada em “a”. 

(C) “Universo” não recebe acento agudo, pois é 
uma palavra proparoxítona terminada em 
“o”. 

(D) “Espaço” deveria receber acento agudo, 
porque é uma palavra paroxítona terminada 
em “o”. 

(E) “Fim” não recebe acento agudo, porque é 
uma palavra paroxítona terminada em “m”. 

 
8. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o 

que se afirma a seguir e assinale a 
alternativa com a sequência correta. 

 
(   ) O “que” empregado no trecho 

“Atravessamos o espaço numa bola que 
não controlamos [...]”, do Texto 2, é um 
pronome relativo. 

(   )  O “que” empregado no trecho 
“Atravessamos o espaço numa bola que 
não controlamos [...]”, do Texto 2, é uma 
conjunção integrante. 

(   )  Quando exerce a função de 
demonstrativo, o “que” pode ser 
precedido por pronomes demonstrativos. 

(   )  Quando funciona como conjunção, o 
“que” pode exercer diferentes funções 
sintáticas. 

 
(A) V – V – F – V. 
(B) V – F – V – F. 
(C) F – V – F – V. 
(D) V – V – F – F. 
(E) F – F – V – V. 
 
9. A partir da análise do trecho “Nossa 

condição não é tão angustiante assim...”, 
do Texto 2, analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta a(s) 
correta(s). 

 
I.  Emprega-se um verbo de ligação.  
II.  O verbo empregado é irregular.  
III.  O verbo está conjugado na terceira 

pessoa do singular e o tempo é o 
presente do indicativo. 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas II e III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

10. O termo “num”, empregado algumas 
vezes no diálogo do Texto 2, é exemplo 
de qual tipo de variação linguística? 

(A) Diastrática, relacionada à faixa etária. 
(B) Diastrática, relacionada ao sexo masculino. 
(C) Diafásica, relacionada às circunstâncias das 

interações verbais. 
(D) Diatópica, relacionada às diferenças 

linguísticas distribuídas no espaço físico. 
(E) Deôntica, relacionada às transformações 

fonológicas por que passou a língua. 
 

 
 
11. Referente à Lei Orgânica do Município de 

Betim (MG), assinale a alternativa correta.  
(A) Todos têm o direito de requerer e obter 

informação sobre projetos do Poder Público, 
a qual será prestada no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, ressalvada aquela cujo sigilo 
seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Município, nos termos da lei. 

(B) São a todos assegurados, desde que pagas 
as devidas taxas, o direito de petição ou 
representação aos poderes públicos do 
Município, a obtenção de certidão para a 
defesa de direito e o esclarecimento de 
situação de interesse social. 

(C) São Poderes do Município, independentes e 
harmônicos entre si, o Legislativo, o 
Executivo e o Judiciário. 

(D) Incide na penalidade de destituição de 
mandato administrativo ou de cargo ou 
função de direção, em órgão ou entidade da 
administração pública, o agente público que 
deixar injustificadamente de sanar, dentro de 
90 (noventa) dias do requerimento do 
interessado, omissão que inviabilize o 
exercício de direito constitucional. 

(E) Ao Município compete manter, com a 
cooperação técnica e financeira da União e 
do Estado, programas de educação de 
ensino fundamental ao ensino superior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Legislações Municipais 
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12. Assinale a alternativa correta 
considerando as disposições da Lei 
Orgânica do Município de Betim (MG). 

(A) No tocante aos bens públicos municipais, o 
cadastramento e a identificação técnica dos 
imóveis serão semestralmente atualizados, 
garantindo o acesso às informações neles 
contidas. 

(B) A venda ao proprietário de imóvel lindeiro de 
área urbana remanescente e inaproveitável 
para edificação ou outra destinação de 
interesse coletivo, resultante de obra 
pública, depende exclusivamente de prévia 
avaliação.  

(C) A doação de bem imóvel do Município é 
permitida para a instalação e funcionamento 
de órgão ou serviço público e para fins 
exclusivamente de interesse social. 

(D) Quanto ao uso especial, por terceiro, de 
bens imóveis municipais, a permissão se 
caracteriza por ser de tempo determinado e 
depender de prévia autorização legislativa e 
licitação, podendo esta ser dispensada 
quando ocorrer relevante interesse público 
ou interesse social, expressamente 
justificado. 

(E) O Município, obrigatoriamente para a venda 
ou doação de seu bem imóvel, outorgará 
concessão de direito real de uso. 

 
13. No que concerne à Lei Orgânica do 

Município de Betim (MG), assinale a 
alternativa correta.  

(A) O Secretário Municipal será escolhido dentre 
brasileiros maiores de 21 (vinte e um) anos 
de idade e no exercício dos direitos políticos. 

(B) A Câmara Municipal, a requerimento da 
maioria de seus membros, pode convocar, 
com antecedência mínima de 15 (quinze) 
dias, Secretário Municipal, para prestar, 
pessoalmente, informações sobre assunto 
previamente determinado e constante da 
convocação, sob pena de responsabilidade 
no caso de ausência injustificada. 

(C) Anualmente, dentro de 90 (noventa) dias do 
início da sessão legislativa, o Prefeito 
encaminhará à Câmara relatório do estado 
em que se encontram os assuntos e as 
atividades municipais. 

(D) O parecer prévio, emitido pelo Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais, acerca 
das contas municipais, só deixará de 
prevalecer por decisão de maioria absoluta 
dos membros da Câmara Municipal. 

 
 

(E) O Poder Executivo publicará, até 60 
(sessenta) dias após encerramento de cada 
bimestre, relatório resumido da execução 
orçamentária. 

 
14. Analise as assertivas e assinale a 

alternativa que aponta as corretas tendo 
em vista a Lei Orgânica do Município de 
Betim (MG). 

 
I. O Município incentivará, na forma da lei, 

o setor empresarial, na criação e 
manutenção de escolas para os filhos de 
seus funcionários, desde o nascimento 
até os 08 (oito) anos de idade. 

II. Em entidade da administração indireta, 
pelo menos um cargo ou função de 
direção superior será provido por 
servidor ou empregado de carreira da 
respectiva instituição. 

III. Cada período de 10 (dez) anos de efetivo 
exercício dá ao servidor o direito ao 
adicional de 05 (cinco) por cento sobre 
seu vencimento, o qual a este se 
incorpora para efeito de aposentadoria. 

IV. Cada legislatura tem a duração de 04 
(quatro) anos, compreendendo cada ano 
uma sessão legislativa. 

 
(A)  Apenas I e II. 
(B)  Apenas II e IV. 
(C)  Apenas III e IV. 
(D)  Apenas I, II e III.  
(E) Apenas I, III e IV.  
 
15. Conforme a Lei Orgânica do Município de 

Betim (MG), assinale a alternativa correta.  
(A) O controle externo, a cargo da Câmara 

Municipal, será exercido com o auxílio do 
Tribunal de Justiça do Estado. 

(B) O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito 
Municipal, auxiliado pelos Vereadores. 

(C) O Município, as entidades de sua 
administração indireta e as de direito privado 
prestadoras de serviço público respondem 
pelos danos que seus agentes, nessa 
qualidade, causarem a terceiros, 
assegurado o direito de regresso contra o 
responsável, somente nos casos de dolo.  

(D) É permitido ao servidor desempenhar 
atividades que não sejam próprias do cargo 
de que for titular, desde que com a devida 
autorização do respectivo superior 
hierárquico.  

(E) O prazo de validade de concurso público é 
de até 2 (dois) anos, prorrogável uma vez, 
por igual período. 
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16. Em relação à Lei Municipal nº 884/1969, 
que dispõe acerca do Estatuto dos 
Funcionários da Prefeitura Municipal de 
Betim (MG), assinale a alternativa correta. 

(A) É vedado o exercício gratuito de cargos 
públicos, salvo mediante prévia autorização 
do Poder Judiciário.  

(B) Dentre outras hipóteses, os cargos públicos 
são providos por nomeação, promoção e 
aposentadoria.  

(C) Compete ao Prefeito prover, por lei 
complementar, os cargos públicos. 

(D) Reversão é o reingresso no serviço público 
da Prefeitura Municipal de Betim de 
funcionário em disponibilidade. 

(E) Somente depois de 12 (doze) meses de 
exercício o funcionário adquirirá direito a 
férias. 

  
17. Segundo o Estatuto dos Funcionários da 

Prefeitura Municipal de Betim (MG), Lei 
Municipal nº 884/1969, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

(A) No ato da posse, o candidato deverá 
declarar, por escrito, se é titular de outro 
cargo ou função pública. 

(B) O funcionário que não entrar em exercício 
dentro do prazo será demitido do cargo. 

(C) Ninguém pode ser efetivado ou adquirir 
estabilidade, como funcionário, se não for 
aprovado e classificado em concurso. 

(D) As férias serão reduzidas a 20 (vinte) dias 
quando o funcionário contar, no período 
aquisitivo anterior, mais de 09 (nove) faltas 
não justificadas ao trabalho. 

(E) É proibida a acumulação de férias, salvo por 
imperiosa necessidade do serviço e pelo 
máximo de dois períodos, atestada a 
necessidade de ofício pelo chefe do órgão 
em que servir o funcionário. 

 
18. Assinale a alternativa correta no que diz 

respeito à Lei Municipal nº 884/1969 –  
Estatuto dos Funcionários da Prefeitura 
Municipal de Betim (MG). 

(A) Salvo nos casos de reintegração e 
designação para função gratificada, o 
exercício do cargo terá início dentro do prazo 
de 15 (quinze) dias contados da data da 
posse.  

(B) Será considerado de efetivo exercício, para 
todos efeitos, o afastamento em virtude de 
casamento, até 10 (dez) dias, contados da 
realização do ato civil. 

(C) Não se concederão férias-prêmio, se houver 
o beneficiário, no período aquisitivo de 05 
(cinco) anos, faltado ao serviço, 

injustificavelmente, por mais de 05 (cinco) 
dias consecutivos ou não. 

(D) O pedido de férias-prêmio deverá ser 
protocolado com, no mínimo, 60 (sessenta) 
dias de antecedência da data de gozo, com 
a autorização da chefia imediata, sendo que 
o gozo deverá ser dividido em 02 (dois) 
períodos distintos e em anos subsequentes. 
Cada período de férias-prêmio será de 30 
(trinta) ou 60 (sessenta) dias. 

(E) O direito a férias-prêmio deve ser exercitado 
dentro dos 10 (dez) anos subsequentes à 
data em que foi completado o respectivo 
período aquisitivo, sob pena de decadência.  

  
19. De acordo com o Estatuto dos 

Funcionários da Prefeitura Municipal de 
Betim (MG), assinale a alternativa correta.  

(A) A licença concedida dentro de 60 (sessenta) 
dias contados do término da anterior será 
considerada prorrogação desta. 

(B) Quanto à licença para tratamento de saúde, 
é indispensável a inspeção médica, que 
deverá realizar-se, em todos os casos, no 
órgão municipal de saúde.  

(C) No curso da licença para tratamento de 
saúde, o funcionário abster-se-á de qualquer 
atividade remunerada, ou mesmo gratuita, 
sob pena de cassação imediata da licença, 
com perda total dos vencimentos 
correspondentes ao período já gozado e 
suspensão por abandono do cargo. 

(D) Será concedida licença paternidade ao 
servidor pai biológico ou pai adotante por um 
período de 15 (quinze) dias consecutivos, 
sem prejuízo da remuneração. 

(E) Será concedido ao pai, servidor público 
municipal, o direito de licença paternidade, 
nos moldes da licença maternidade, 
somente nos casos de falecimento da 
genitora ou da adotante durante o período 
de licença maternidade. 

  
20. Consoante à Lei Municipal nº 884/1969, o 

pedido de reconsideração deverá ser 
decidido dentro do prazo de  

(A) 10 (dez) dias, prorrogáveis por igual período, 
desde que devidamente fundamentado.  

(B) 15 (quinze) dias, prorrogáveis por igual 
período, desde que devidamente 
fundamentado. 

(C) 20 (vinte) dias improrrogáveis. 
(D) 30 (trinta) dias improrrogáveis. 
(E) 45 (quarenta e cinco) dias improrrogáveis. 
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21. Sobre a economia solidária, é correto 

afirmar que 
(A)   visa predominantemente ao lucro e à 

competição tecnológica, mas sem 
desconsiderar o respeito à natureza. 

(B)  é formada por empreendimentos públicos, 
familiares ou coletivos, nos quais há um 
estímulo à competição interindividual, 
visando ao benefício de todos. 

(C) tende a defender o meio ambiente e o bem-
estar dos consumidores, propondo a 
abolição dos mercados. 

(D)  é formada por empreendimentos familiares e 
individuais associados, moldados pelo livre 
funcionamento dos mercados e pela 
valorização do Estado mínimo.  

(E)  incentiva a criação de pequenas firmas 
associadas ou de cooperativas de 
trabalhadores, priorizando os valores da 
cooperação e ajuda mútua, mesmo quando 
há concorrência entre os empreendimentos. 

 
22. Em relação ao Código de Ética 

Profissional do Psicólogo, assinale a 
alternativa correta. 

(A) É permitido ao psicólogo induzir a 
convicções políticas, filosóficas, morais, 
ideológicas, religiosas ou de orientação 
sexual, quando julgar benéfico para a 
pessoa atendida. 

(B) Ao fixar a remuneração pelo seu trabalho, o 
psicólogo deve levar em conta a justa 
retribuição aos serviços prestados e a tabela 
de valores do CFP, sem considerar as 
condições do usuário. 

(C) O psicólogo, quando participar de greves ou 
paralisações, garantirá que haja prévia 
comunicação da paralisação aos usuários 
ou beneficiários dos serviços atingidos pela 
mesma. 

(D) No atendimento a crianças e adolescentes, 
deve ser comunicado aos responsáveis tudo 
o que foi falado durante os atendimentos. 

(E) Nos documentos que embasam as 
atividades em equipe multiprofissional, o 
psicólogo registrará o máximo de 
informações compartilhadas pela pessoa 
atendida, visando ao seu maior benefício. 

 
  
 
 
 
 

23. Em Psicologia Social, atitude é o conceito 
que engloba os sentimentos positivos, 
negativos ou neutros que 
desenvolvemos em relação a pessoas e 
objetos sociais em geral. Assinale a 
alternativa INCORRETA sobre o conceito 
de atitude. 

(A) O componente cognitivo da atitude se refere 
à representação cognitiva que uma pessoa 
tem em relação a um objeto, como as 
crenças, os conhecimentos e as formas de 
encarar o objeto social. 

(B) O componente afetivo da atitude se refere a 
um sentimento pró ou contra determinado 
objeto social. 

(C) Atitudes e opiniões são sinônimos, pois 
ambas possuem componentes cognitivos e 
afetivos. 

(D) Valores são categorias gerais também 
dotadas de componentes cognitivos, 
afetivos e predisponentes de 
comportamento. 

(E)  O componente comportamental da atitude é 
a combinação entre a cognição e o afeto, 
combinação esta que é instigadora de 
comportamentos frente a certas situações. 

 
24. Acerca da atuação do psicólogo no 

Centro de Referência de Assistência 
Social (CRAS) e dos serviços prestados 
por esse equipamento, assinale a 
alternativa correta. 

(A) A Proteção Social Especial tem como 
objetivo prevenir situações de risco nas 
populações que vivem em situação de 
vulnerabilidade social. 

(B) O psicólogo que atua no CRAS atende 
prioritariamente casos que implicam 
violação de direitos, como violência e abuso 
sexual, exploração do trabalho infantil e 
pessoas em situação de rua. 

(C) Para que o processo de 
exclusão/marginalização, assistencialismo e 
tutela das populações atendidas pelo CRAS 
seja rompido, é preciso que o psicólogo 
defenda a institucionalização do cuidado. 

(D) O foco de atuação do CRAS é a prevenção 
e a promoção da vida, por isso a atuação do 
psicólogo deve buscar a valorização das 
potencialidades dos sujeitos, das famílias e 
da comunidade. 

(E) O CRAS atende às demandas da Proteção 
Social Especial. 

 
 
 

Conhecimentos Específicos 
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25. O trabalho dos psicólogos na Política de 
Assistência Social cresceu a partir da 
implantação do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS). Considerando 
o exposto, assinale a alternativa correta 
no que se refere à atuação do psicólogo 
no SUAS. 

(A) O campo de atuação profissional do 
psicólogo no SUAS consiste na Política 
Pública de Assistência Social, sendo que a 
psicoterapia não é uma oferta de serviços. 

(B) A prática do psicólogo no SUAS deve ser 
neutra, evitando basear-se em campos 
teóricos que possuam uma visão crítica da 
realidade social e que considerem as 
relações de poder. 

(C) Os profissionais de psicologia atuantes no 
SUAS devem priorizar, durante o 
atendimento psicoterápico, intervenções 
crítico-reflexivas frente às condições de vida 
dos usuários.  

(D) O psicólogo deve conhecer e atuar de 
acordo com as legislações e normativas 
técnicas que embasam sua prática, evitando 
o debate crítico. 

(E) As diferenças culturais, geográficas e 
políticas não devem ser consideradas no 
planejamento do trabalho do psicólogo, pois 
todo cidadão tem direito a um atendimento 
igualitário e universal. 

 
26. Analise as assertivas e assinale a 

alternativa que aponta a(s) correta(s). 
Constitui(em) prática(s) do psicólogo do 
SUAS com relação à população jovem: 

 
I.  priorizar, no trabalho com os 

adolescentes e jovens aos quais se 
atribua a prática do ato infracional, um 
olhar de vitimização, pois muitas vezes o 
sujeito é vítima de seu contexto social. 

II.  contextualizar o ato infracional, 
atentando-se aos fatores sociais, 
culturais, econômicos, assim como aos 
vínculos comunitários e familiares. 

III.  realizar suas intervenções considerando 
a singularidade e a condição de 
desenvolvimento dos adolescentes no 
cumprimento da medida socioeducativa, 
evitando a responsabilização.  

IV.  propor trabalhos em grupo com os 
adolescentes em cumprimento de medida 
socioeducativa, mas realizar também o 
atendimento psicoterápico individual, 
quando julgar necessário.  

 
 

(A) Apenas I, II e III. 
(B) Apenas II e IV. 
(C) Apenas II e III. 
(D) Apenas IV. 
(E) Apenas II. 
 
27. No que se refere ao trabalho social com 

famílias, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

(A) Uma família acompanhada por um serviço 
deve, preferencialmente, ser atendida por 
diferentes serviços de diferentes equipes de 
referência, evitando sobreposição. 

(B) O serviço de acompanhamento sociofamiliar 
deve articular os demais serviços e 
atendimentos socioassistenciais e 
intersetoriais, garantindo ações 
coordenadas e evitando fragmentação. 

(C) O Serviço de Proteção e Atendimento 
Integral à Família (PAIF) busca uma atuação 
preventiva e não restrita a atendimentos 
particularizados. 

(D) As atividades desenvolvidas com famílias do 
PAIF devem ser planejadas e avaliadas com 
a participação das famílias usuárias, 
fortalecendo o seu protagonismo. 

(E) O Serviço de Proteção e Atendimento 
Especializado a Famílias e Indivíduos 
(PAEFI) faz parte da Proteção Social 
Especial de Assistência Social. 
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28. Considerando a Psicologia nas 
instituições, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

(A) Psicologia Institucional é um termo cunhado 
por J. Bleger, psiquiatra argentino que aliava 
psicanálise e marxismo. Nessa abordagem, 
o alvo da intervenção é a instituição como 
um todo. 

(B) Trabalhar com Psicologia Institucional, 
também conhecida como Análise 
Institucional, significa tomar, ao mesmo 
tempo, a instituição e suas relações, a partir 
de uma perspectiva psicanalítica.  

(C) Na Análise Institucional, o psicólogo exerce 
um papel de favorecedor da revelação dos 
níveis institucionais, desconhecidos e 
determinantes do que se passa nos grupos 
nas organizações. 

(D) A Organização corresponde ao nível da 
realidade social em que as ações são 
regidas por estatutos e ocorrem em espaços 
físicos determinados, enquanto a Instituição 
se refere ao nível da lei que rege uma 
formação social, estando acima dos 
estatutos das organizações. 

(E) O idealizador da Análise Institucional, 
Georges Lapassade, definiu o Instituinte 
como o momento do processo de 
institucionalização em que as ações estão 
em constituição, e o Instituído como a 
cristalização desse processo. 

 
29. O jovem em situação de vulnerabilidade 

social é aquele que não possui acesso às 
políticas públicas disponíveis à 
sociedade civil, em um processo que leva 
à exclusão social. Acerca do 
Protagonismo Juvenil, assinale a 
alternativa correta. 

(A) O jovem deve ser retirado da comunidade 
onde vive, pois as carências desta podem 
fazer com que o adolescente assuma um 
Protagonismo Negativo. 

(B) A elaboração do Estatuto da Criança e do 
Adolescente reconhece as crianças e os 
adolescentes como cidadãos e pessoas em 
desenvolvimento, priorizando aqueles que 
apresentam uma situação de marginalidade 
e delinquência.  

(C) Baseia-se nas políticas assistencialistas da 
década de 80. 

(D) O movimento hip-hop é um exemplo de 
expressão do Protagonismo Juvenil contra a 
violência urbana, favorecendo a mobilização 
social e política dos jovens. 

(E) Representa um contraponto à exclusão 
social, representando um método de 

educação para a cidadania, em que a família 
do jovem ocupa a posição central, visto que 
o adolescente ainda não possui condições 
para tomar suas próprias decisões. 

 
30. Acerca das concepções sobre grupos e 

instituições, assinale a alternativa 
correta. 

(A) Um grupo consiste em pessoas que se 
uniram por diferentes razões, e não 
necessita ser organizado para uma 
finalidade. 

(B) Instituições são grupos sociais oficiais ou 
sistemas de regras que conduzem esses 
grupos. 

(C) Quanto mais fraca for a motivação do grupo, 
mais forte é a tendência a rejeitar aquele 
membro que se desvia dos seus valores, 
normas e finalidades. 

(D) A pertinência das finalidades escolhidas pelo 
grupo, e sua aceitação pelos membros, não 
influencia na coesão grupal.  

(E) O termo Instituição refere-se exclusivamente 
ao espaço físico de uma organização. 

 
31. A Clínica ampliada surge como uma 

possibilidade de humanização da 
atenção e da gestão no SUS. Acerca 
desse tema, assinale a alternativa 
correta. 

(A) A proposta da clínica ampliada entende que 
não são apenas os médicos que fazem a 
clínica, mas todos os profissionais de saúde, 
embora o diagnóstico médico já seja 
suficiente para a proposição de 
intervenções. 

(B) O profissional de saúde na clínica ampliada 
deve ter como foco combater as doenças, 
priorizando o diagnóstico médico enquanto 
norteador de sua prática. 

(C) Mesmo na situação de atenção à 
emergência e durante procedimentos em 
que o sujeito está sedado, é imprescindível 
dialogar com o usuário para um melhor 
planejamento da intervenção. 

(D) Devem ser priorizados a responsabilização 
e o compartilhamento entre os serviços, em 
detrimento do encaminhamento de 
pacientes. 

(E) Problemas como a baixa adesão aos 
tratamentos podem ser resolvidos pela 
prática clínica centrada na doença. 

 
 
 
 



________________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

   

 

 

PSICÓLOGO 
13 

32. O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é 
um conjunto de propostas de condutas 
terapêuticas articuladas, resultado da 
discussão coletiva de uma equipe 
interdisciplinar. Sobre o PTS, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

(A) Pode ser proposto para um sujeito individual 
ou coletivo, como grupos ou famílias. 

(B) O PTS contém quatro momentos: 
diagnóstico, definição de metas, divisão de 
responsabilidades e reavaliação. 

(C) As reuniões de PTS devem ser dirigidas a 
todos os usuários de uma equipe. 

(D)  Durante a definição das metas, a equipe faz 
propostas de curto, médio e longo prazo e as 
negocia com o sujeito doente. 

(E) Recomenda-se que os profissionais que 
possuam vínculo mais estreito com o sujeito 
assumam mais responsabilidade na 
coordenação do PTS. 

 
33. Acerca dos princípios presentes no 

trabalho do Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS), preencha as lacunas e 
assinale a alternativa correta.  

 A ________________ da proteção 
socioassistencial remete à articulação 
entre serviços e benefícios e entre níveis 
de complexidade do SUAS. A 
_________________ busca compartilhar 
responsabilidades e ações concretas de 
forma integrada e complementar na 
educação, assistência social, trabalho e 
renda, cultura, habitação. Na 
________________, os profissionais 
trabalham de forma interativa e dialógica 
para resolver uma situação, por meio da 
troca e cooperação entre diferentes 
saberes. 

(A) interinstitucionalidade / integralidade / 
intersetorialidade 

(B) integralidade / interdisciplinaridade / 
interinstitucionalidade 

(C) interinstitucionalidade / integralidade / 
interdisciplinaridade 

(D)  intersetorialidade / integralidade / 
interdisciplinaridade 

(E)  integralidade / intersetorialidade / 
interdisciplinaridade 

 
34. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o 

que se afirma a seguir e assinale a 
alternativa com a sequência correta. 

 
(   )  A centralização familiar do atendimento 

implica em considerar a família como 

sujeito da atenção, e não apenas o 
indivíduo isolado. 

(   )  A orientação familiar ocorre quando a 
avaliação das necessidades para a 
atenção integral considera o contexto 
familiar e sua exposição a ameaças à 
saúde. 

(   )  A orientação familiar pressupõe o 
reconhecimento das necessidades 
familiares em função do contexto em que 
vivem, entretanto o serviço de 
assistência social não atua nessas 
necessidades, caso a queixa seja no 
âmbito da saúde mental. 

 
(A) V – V – F. 
(B) V – F – V.  
(C) V – V – V. 
(D) V – F – F. 
(E) F – V – V. 
 
35. O relatório psicossocial pode ser 

solicitado pelo juiz após a decretação de 
uma medida socioeducativa, como prevê 
o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA). Sobre a elaboração desse 
relatório, assinale a alternativa correta. 

(A) Os estudos para a elaboração do documento 
podem ser realizados por profissionais 
psicossociais, como psicólogos e 
assistentes sociais, entretanto o relatório 
deve ser assinado apenas pelo psicólogo. 

(B) É preciso atentar para as condições de 
direitos violados, baixa escolaridade e 
vulnerabilidade social, de modo que o 
relatório deve ser um instrumento de 
enriquecimento do processo, e não de mera 
avaliação, controle e classificação. 

(C) O histórico do adolescente infrator e da sua 
família não deve ser descrito, pois o relatório 
deve focar na situação atual do sujeito.  

(D)  O relatório serve para compor uma 
avaliação, portanto deve se abster de 
orientar e oferecer oportunidades de 
intervenção, pois esse papel cabe ao juiz. 

(E)  A resolução do Conselho Federal de 
Psicologia - CFP 06/2019, que trata da 
elaboração de documentos escritos, define 
impedimento para que seja utilizada a 
denominação Relatório Psicossocial, 
orientando que seja usado o termo Relatório 
Multiprofissional. 
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36. Sobre o desenvolvimento da Psicologia 
Social e da Psicologia Social 
Comunitária, é correto afirmar que 

(A) a Psicologia Social no Brasil foi influenciada 
pela Psicologia Social Psicológica, vinda dos 
EUA, que tratava os fenômenos sociais 
como naturais por meio de métodos 
experimentais. 

(B) a Psicologia Social Comunitária compreende 
o homem enquanto sujeito a-histórico e em 
contínua elaboração dos conceitos de si, do 
outro e do seu contexto. 

(C) a inserção assistencialista, assinalada por 
ideais de caridade, é a principal ideologia de 
atuação do Psicólogo Social Comunitário. 

(D)  a intervenção do Psicólogo Social 
Comunitário que busca a transformação 
social é um processo unidirecional, em que 
o profissional dita o seu saber. 

(E)  a inserção do psicólogo na comunidade 
deve ocorrer a priori, ou seja, antes do 
profissional conhecer a realidade em que irá 
atuar. 

 
37. A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) 

é formada por unidades com finalidades 
distintas que atendem, de forma integral 
e gratuita, pela rede pública de saúde. 
Assinale a alternativa correta no que se 
refere ao atendimento oferecido pela 
RAPS. 

(A) Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) 
oferecem atendimento ao usuário sem a 
necessidade de afastamento da sua família, 
substituindo os serviços de urgência e 
emergência. 

(B) O CAPS I pode atender a todas as faixas 
etárias, em casos de transtornos mentais 
graves e persistentes, mas não prevê 
atendimento pelo uso de substâncias 
psicoativas. 

(C) O CAPS II pode atender a todas as faixas 
etárias, em casos de transtornos mentais 
graves e persistentes, e dispõe de vagas de 
acolhimento noturno. 

(D) O CAPSi oferece atendimento a crianças e 
adolescentes que apresentam transtornos 
mentais graves e persistentes, inclusive pelo 
uso de substâncias psicoativas. 

(E) O CAPSad atende apenas adultos em 
situação de uso de substâncias psicoativas. 

 
38. Assinale a alternativa correta acerca da 

Reabilitação Psicossocial e da 
Reinserção Psicossocial.  

(A) O Programa de Volta para Casa contribui 
para a reinserção social de pessoas que 

passaram longos períodos hospitalizadas 
em instituições psiquiátricas ou em CAPS. 

(B) O auxílio-reabilitação, previsto no Programa 
de Volta para Casa, deve ser pago a um 
membro da família, e não diretamente ao 
beneficiário, devido ao seu transtorno 
mental. 

(C) Egressos de tratamentos em hospital-dia 
também podem receber o auxílio-
reabilitação.  

(D) A Reabilitação Psicossocial prevê 
articulação com recursos do território nas 
áreas do trabalho, habitação, educação, 
cultura, segurança e direitos humanos. 

(E) Os hospitais psiquiátricos possuem um 
importante papel no âmbito da 
desinstitucionalização do paciente com 
transtorno mental. 

 
39. A intersetorialidade busca superar a 

fragmentação presente no setor público, 
por meio de ações que visam 
compartilhar responsabilidades e 
práticas concretas com diversos setores 
das políticas públicas. Acerca das ações 
e práticas intersetoriais do psicólogo na 
Assistência Social, assinale a alternativa 
correta. 

(A) Na ação intersetorial, os serviços devem 
atuar para além dos seus limites, a fim de 
garantir os direitos das pessoas e/ou 
famílias atendidas.   

(B) A população em situação de rua pode 
apresentar transtornos psíquicos em 
comorbidade com a dependência de drogas. 
Entretanto a ausência de endereço fixo do 
sujeito impossibilita a realização de qualquer 
prática intersetorial. 

(C) O estudo de caso é um exemplo de prática 
intersetorial no qual o psicólogo da 
assistência social pode realizar um trabalho 
com famílias vulneráveis em situação de 
risco e violação de direitos, buscando 
resgatar sua autonomia e protagonismo 
social. 

(D) A pactuação da intersetorialidade é 
responsabilidade do próprio profissional de 
psicologia, não sendo necessária a 
participação da gestão da política ou do 
equipamento. 

(E) O compartilhamento de informações e fluxos 
entre os setores das políticas públicas busca 
maior integralidade das ações oferecidas 
pelos serviços, por isso o psicólogo deve 
expor todos os fatos e falas do usuário, 
visando a um melhor planejamento das 
ações. 
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40. A atuação cotidiana do psicólogo deve 
ser pautada na ética profissional. Nesse 
sentido, assinale a alternativa que está de 
acordo com Código de Ética do 
Psicólogo. 

(A) Mesmo que não esteja capacitado pessoal, 
teórica e tecnicamente, o psicólogo não 
deve se negar a assumir responsabilidades 
profissionais, caso esteja realizando 
trabalho em equipe multidisciplinar. 

(B) O psicólogo não deve fornecer informações 
concernentes ao seu objetivo profissional, 
tampouco aos resultados decorrentes da 
prestação de serviços psicológicos. 

(C) Ao encaminhar o usuário do serviço público 
para um serviço particular, o psicólogo pode 
receber porcentagem. 

(D) É permitido ao psicólogo realizar 
diagnósticos e divulgar procedimentos de 
serviços psicológicos em meios de 
comunicação, com a finalidade de socializar 
os conhecimentos da ciência psicológica. 

(E) O psicólogo poderá intervir na prestação de 
serviços psicológicos que estejam sendo 
efetuados por outro profissional, quando se 
tratar de trabalho multiprofissional e a 
intervenção fizer parte da metodologia 
adotada.  

 
41. A técnica dos grupos operativos 

começou a ser sistematizada pelo médico 
psiquiatra Pichon-Rivière, que observou 
a influência do grupo familiar em seus 
pacientes. Acerca dessa modalidade de 
grupo, assinale a alternativa correta. 

(A) Os grupos operativos são técnicas grupais 
centradas no indivíduo, sendo também 
chamados de grupos de terapia. 

(B) Grupos operativos são técnicas grupais 
centradas no grupo, focando a análise da 
própria dinâmica deste. 

(C) O grupo operativo não se centra no grupo 
enquanto totalidade, mas na relação que os 
integrantes mantêm com a tarefa.  

(D) O vínculo fundamental dos grupos 
operativos é a relação entre um grupo e os 
membros de sua família. 

(E) A técnica busca trabalhar apenas os 
aspectos manifestos do grupo. 

 
 
 
 
 
 
 

42. O envelhecimento pode ser definido 
como um processo em que ocorrem 
transformações biológicas, psicológicas 
e sociais no sujeito. Acerca da 
intervenção psicossocial na velhice, é 
correto afirmar que 

(A) deve ser centralizada no aspecto biológico, 
pois este é o principal fator de mudança no 
sujeito nesta fase da vida. 

(B) deve considerar que o abandono das 
atividades do trabalho pode levar à 
diminuição da autoestima e sentimento de 
exclusão. 

(C) deve resgatar o valor social do idoso, 
enfatizando sua situação de dependência e 
fragilidade. 

(D) as atividades não devem incluir temas como 
solidão e morte, de modo a evitar piora no 
quadro psicológico do idoso. 

(E) a família do idoso deve estar sempre 
presente nos atendimentos para receber as 
orientações necessárias. 

 
43. A família é um todo articulado no qual 

existem relações de gênero e geração 
que implicam hierarquia e poder. Com 
base no exposto, assinale a alternativa 
correta em relação ao atendimento a esse 
grupo. 

(A) As práticas de intervenção devem 
considerar como família aqueles indivíduos 
que possuem relações de consanguinidade 
e que vivem juntos, pois a consanguinidade 
se sobrepõe à afinidade. 

(B) O trabalho deve ser programado levando-se 
em conta que as relações de gênero são 
assimétricas dentro da família. 

(C) As práticas devem ser planejadas levando-
se em conta apenas as relações familiares 
em si.  

(D) A organização dos serviços, como reuniões 
ou atividades, deve ocorrer em função das 
necessidades das organizações, e a família 
deve se adequar ao que lhe é oferecido, 
demonstrando comprometimento. 

(E) Nos dias atuais, a condição de autonomia da 
mulher já está consolidada e esse fato deve 
ser considerado nas práticas de intervenção. 
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44. A escuta e o diálogo são habilidades 
próprias dos seres humanos, mas escuta, 
no atendimento psicossocial, não é 
apenas ouvir. A respeito do exposto, 
assinale a alternativa correta. 

(A) A capacidade de escuta da equipe é uma 
ferramenta que pode auxiliar a evitar o uso 
excessivo de medicamentos pelos usuários 
dos serviços. 

(B) Escutar siginifica, em um primeiro momento, 
acolher toda queixa ou relato do usuário, 
caso interesse diretamente para o 
diagnóstico e tratamento. 

(C) Durante a escuta, não se deve fazer 
perguntas. Deve-se deixar o sujeito falar 
livremente. 

(D)  A escuta deve valorizar o protagonismo do 
sujeito, mas o profissional deve emitir 
julgamentos acerca do que ouve, a fim de 
orientar o usuário do serviço. 

(E) A ação da escuta não impede que o 
profissional submeta o usuário a 
procedimentos e práticas que o serviço 
julgar melhor, visto que é ele quem detém o 
conhecimento. 

 
45. No serviço de assistência social, existem 

formas distintas de articulação entre os 
profissionais de diferentes áreas. Acerca 
dessas estratégias de integração, 
assinale a alternativa correta. 

(A) Multidisciplinaridade: nessa abordagem, um 
problema não resolvido em uma área é 
levado para uma área vizinha, em busca de 
alternativas para intervenção em conjunto. 

(B) Interdisciplinaridade: nessa perspectiva, as 
disciplinas envolvidas mantêm sua 
metodologia e teoria e a equipe trabalha de 
maneira independente. 

(C) Multidisciplinaridade: promove integração 
dos resultados obtidos, buscando solucionar 
os problemas por meio da articulação das 
disciplinas. Os interesses próprios de cada 
disciplina são preservados. 

(D) Transdisciplinaridade: vai além da 
interdisciplinaridade, pois não há fronteira 
entre as disciplinas. Propõe que os 
profissionais estejam reciprocamente 
situados em sua área de origem e na área 
de cada um dos colegas. 

(E) Transdisciplinaridade: promove integração 
dos resultados obtidos, buscando solucionar 
os problemas por meio da articulação das 
disciplinas. Os interesses próprios de cada 
disciplina são preservados. 

 

46. Considere as duas situações 
apresentadas a seguir e assinale a 
alternativa que corresponde ao tipo de 
perspectiva utilizado em cada caso, 
respectivamente. 

 Situação 1: atendimento ambulatorial de 
gestantes adolescentes. Equipe 
composta por pediatra, psicólogo, 
assistente social, psicopedagogo e 
enfermeira. Há colaboração entre as 
especialidades, o médico dirige e orienta 
a equipe em seu trabalho, cabendo a ele 
a coordenação. 

 Situação  2: atendimento de pacientes 
com transtornos mentais em Centro de 
Atenção Psicossocial. Equipe composta 
por psicólogo, psiquiatra, enfermeiro, 
assistente social e terapeuta 
ocupacional. O psicólogo se introduz na 
área do assistente social e do psiquiatra, 
e vice-versa, em busca de um novo 
entendimento do problema. 

(A) Interdisciplinaridade e Transdisciplinaridade. 
(B) Multidiscipliaridade e Transdisciplinaridade. 
(C) Multidisciplinaridade e Interdisciplinaridade. 
(D) Interdisciplinaridade e Interdisciplinaridade. 
(E) Transdisciplinaridade e Transdisciplinaridade. 
 
47. Assinale a alternativa correta no que se 

refere ao método de pesquisa 
participante. 

(A) O pesquisador não deve deixar claro o seu 
papel de pessoa externa ao grupo. 

(B) Consiste em um método de pesquisa de 
caráter aplicado e quantitativo, com 
possibilidade de análise qualitativa dos 
dados. 

(C) Implica a participação no contexto tanto por 
parte do pesquisador quanto dos sujeitos 
envolvidos no processo da pesquisa, mas 
não deve haver envolvimento entre 
pesquisador e pesquisado. 

(D) Como todo método científico, busca 
neutralidade e distanciamento entre sujeito e 
objeto. 

(E) O observador participante deve se relacionar 
com os participantes da pesquisa de forma 
horizontal e igualitária. 
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48. A família possui papel central no âmbito 
das ações da política de assistência 
social, enquanto espaço privilegiado de 
proteção e socialização primárias. 
Referente a esse assunto, assinale a 
alternativa correta. 

(A) A família não possui condição de sujeito de 
direitos, pois, de acordo com a Constituição 
Federal de 1988, essa condição é dada 
apenas aos indivíduos considerados em sua 
singularidade. 

(B) Na proteção básica, o trabalho com famílias 
deve considerar o modelo de família nuclear 
como ideal, sendo este o único capaz de se 
constituir como referências morais, de 
vínculos afetivos e sociais. 

(C) Promover a integração das famílias ao 
mercado de trabalho é uma das 
possibilidades de atuação do Centro de 
Referência de Assistência Social (CRAS). 

(D) Os serviços de proteção básica da 
assistência social oferecem um conjunto de 
serviços locais que visam à convivência, à 
socialização e ao acolhimento de famílias 
cujos vínculos familiar e comunitário foram 
rompidos.  

(E) A Abordagem de Rua constitui um tipo de 
serviço de proteção básica de média 
complexidade. 

 
49. A Psicologia Social estuda o Preconceito 

com relação a diversos grupos. Sobre 
esse assunto, assinale a alternativa 
INCORRETA.  

(A) Em Psicologia Social, o preconceito consiste 
em uma atitude negativa dirigida a um grupo 
e aos seus membros. 

(B) Os estereótipos são a base cognitiva do 
preconceito. 

(C) O componente afetivo do prenconceito é a 
discriminação. 

(D) As crenças sobre características pessoais 
que um indivíduo atribui a pessoas ou 
grupos são chamadas de estereótipos. 

(E) A discriminação constitui o componente 
comportamental do preconceito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50. Nas ações da Psicologia Comunitária 
com os grupos institucionais e 
comunitários, algumas categorias podem 
contribuir para o trabalho. Assinale a 
alternativa em que a categoria está 
descrita corretamente. 

(A) Identidade Individual: características do 
indivíduo produzidas nas relações 
estabelecidas socialmente. A Psicologia 
Social Comunitária considera como algo que 
já está pronto no adulto. 

(B) Consciência Crítica: categoria trabalhada 
pela psicanálise, importante nos estudos 
sobre movimentos sociais.  

(C) Diversidade Cultural: descreve práticas 
específicas de determinadas populações, 
bem como os significados que seus 
membros compartilham em relação a essas 
práticas. Nas ações da Psicologia 
Comunitária, a diversidade não deve ser 
considerada, pois todos os grupos devem 
ser tratados com igualdade.  

(D) Relações de poder: relações de autoridade 
entre os componentes dos grupos, as quais 
a Psicolgia Comunitária e os movimentos 
sociais buscam extinguir. 

(E) Cidadania Emancipatória: cidadania que 
produz emancipação dos participantes em 
um processo que possibilita a transformação 
do indivíduo em sujeito. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


