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língua portuguesa

leia o texto a seguir e, depois, responda às questões 
de 01 a 15.

O QUE A FOLHA PENSA

Ação entre amigos

Governo poupa militares do ajuste fiscal e destina à 
área 28% dos investimentos

1. O balanço das contas do governo federal de 2019 
surpreendeu até mesmo os responsáveis pelo con-
trole do gasto público no Tesouro Nacional. De re-
pente, em dezembro, brotou uma despesa imprevis-
ta de cerca de R$ 10 bilhões. 

2. Era o dinheiro do aumento de capital de três em-
presas estatais, na maior parte para a Emgepron, fir-
ma ligada à Marinha e dedicada a construir navios, 
que recebeu R$ 7,6 bilhões em uma canetada.

3. O valor equivale a todo investimento federal em 
obras e equipamentos dos ministérios da Saúde e da 
Educação, por exemplo.

4. Dadas as peculiaridades da contabilidade pública, 
tal despesa não toma o lugar de outra, pois não se 
sujeita ao limite constitucional do chamado teto de 
gastos.

5. De qualquer modo, o déficit público acabou maior. déficit público acabou maior. déficit
Além do mais, essa decisão inopinada e em quase 
nada transparente desmoraliza a alardeada política 
de privatização do governo de Jair Bolsonaro, pífia 
em sua morosidade e inoperância.

6. O aumento do capital da Emgepron é, no entanto, 
coerente com uma das linhas de força do governo: o 
poder militar. Quase um terço dos ministérios é co-
mandado por oficiais da ativa ou da reserva das For-
ças Armadas, até porque, em sua carreira, Bolsonaro 
não cultivou relações com outros grupos de quadros 
técnicos ou profissionais, além de ter sido na prática 
um líder sindical da categoria. 

7. Governo e Congresso se acertaram a fim de permi-
tir que militares se aposentem em condições privile-
giadas (com o equivalente de salários e reajustes in-
tegrais da ativa). Este governo também se prontificou 
a conceder generosos reajustes para os soldos, em 
particular para o alto oficialato. 

8. O aumento de capital da Emgepron foi R$ 4 bilhões 
além do previsto para o ano, liberalidade facilitada 
pela entrada dos recursos do leilão dos campos de 
petróleo. 

9. Assim, o Ministério da Defesa ficou com mais de 
28% do total dos recursos federais destinados a in-
vestimentos. A despesa com pessoal militar, civil, 
aposentados e suas pensões vai aumentar; já conso-
mem pelo menos 26% do gasto total com servidores.

10. O esforço para o necessário ajuste das contas pú-
blicas não tem sido distribuído de modo mais equâ-
nime. Subsídios diversos continuam intocados, por 
exemplo. Não é aceitável que também a despesa mi-
litar seja poupada de contribuir para essa emergên-
cia nacional. 

11. É argumentável que o equipamento militar brasi-
leiro pode estar sendo sucateado. Mas também este 
é o caso da infraestrutura física e social, de estradas 
a hospitais. Ainda mais neste momento de escassez 
aguda de recursos, é preciso repensar e explicar com 
transparência as prioridades.

Referência: FOLHA DE S.PAULO.  Ação entre amigos. São Paulo, 5 fev. 2020. 
Disponível em: < https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/02/acao
-entre-amigos.shtml>. Acesso em: 5 fev. 2020.

QuestÃuestÃuest o 01

Sobre interpretação desse texto, é correto inferir que 
sua intenção em relação ao governo é a de

a) ridicularizá-lo.

b) encomiá-lo.

c) beatificá-lo.

d) criticá-lo. 
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QUESTÃO 02

Avalie o que se afirma a respeito de tipologia textual 
e gêneros de circulação social.

I – O tipo predominante no texto é argumentativo; o 
gênero dele é editorial.

II – O tipo predominante no texto é narrativo; o gêne-
ro dele é artigo de opinião.

III – Os tipos textuais são categorias reduzidas; os gê-
neros, extensos e variáveis.

IV – O tipo injuntivo encontra-se presente em várias 
partes do texto.

V – O tipo predominante no texto é descritivo; o gê-
nero dele é crônica jornalística. 

Está correto apenas o que se afirma em

a) I, III e IV.

b) III e V.

c) II, IV e V.

d) II e V.

QUESTÃO 03

Sobre coesão textual, no sexto parágrafo do texto, no 
primeiro período, a locução “no entanto” NÃO tem o 
valor semântico de

a) oposição.

b) causa.

c) contrariedade.

d) adversão.

QUESTÃO 04

Analise as asserções a seguir e a relação proposta en-
tre elas.

I – Sobre Fonética e Fonologia, o vocábulo balanço, 
constante do primeiro parágrafo do texto, possui 7 
letras, 6 fonemas, 3 sílabas e 1 ditongo

PORQUE

II – há a sequência de 7 letras seguintes: b-a-l-a-n-
ç-o; 6 fonemas: [b], [a], [l], [ã], [ç], [u], 3 sílabas: ba
-lan-ço e o dígrafo -an-.

A respeito das asserções, é correto afirmar que

a) as duas são falsas.

b) a primeira é verdadeira, e a segunda é falsa.

c) a primeira é falsa, e a segunda é verdadeira.

d) as duas são verdadeiras, e a segunda justifica a pri-
meira.

QUESTÃO 05

Acerca da acentuação gráfica e da crase, informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma.

(   ) No primeiro parágrafo, o vocábulo público foi acen-
tuado corretamente porque se trata de uma proparo-
xítona.

(   ) No segundo parágrafo, no trecho “[...] destinada 
a construir navios [...]”, faltou o acento indicativo da 
crase antes do verbo construir: destinada à construir, 
pois há a contração da preposição “a” com o artigo fe-
minino “a”: destinada à construção.  

(   ) No terceiro parágrafo, os vocábulos ministérios e 
Saúde foram corretamente grafados, pois o primeiro é 
uma paroxítona terminada em ditongo; o segundo por-
que se acentua a vogal -u- quando for tônica e em hiato.  

(   ) No sétimo parágrafo, no primeiro período, gra-
fou-se incorretamente a locução a fim de, a qual de-
veria ser escrita: afim de. 

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) F, V, F, F.

b) F, V, V, V.

c) V, F, V, F.

d) V, F, F, V.

QUESTÃO 06

Sobre semântica, é correto afirmar que, no décimo 
parágrafo, no primeiro período, o adjetivo equânime
pode ser substituído, sem prejuízo do sentido, pelo 
sinônimo 

a) parcial.

b) subjetivo.

c) moderado.

d) igualitário.
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QUESTÃO 07

A respeito dos sinais de pontuação, avalie as afirmações.

I – No primeiro parágrafo, segundo período, foram 
usadas adequadamente as vírgulas para separar o 
adjunto adverbial de tempo em dezembro.

II – No terceiro parágrafo, o uso da vírgula antes da 
expressão por exemplo é facultativo.

III – No quarto parágrafo, o uso da vírgula após o ad-
jetivo pública é facultativo. 

IV – No sétimo parágrafo, no primeiro período, em 
lugar dos dois parênteses empregados, também seria 
adequado à norma-padrão substituí-los por um único 
travessão, usado após a palavra privilegiadas. 

V – No nono parágrafo, no segundo período, o em-
prego das vírgulas no trecho: “[...] pessoal militar, ci-
vil, [...]” é facultativo.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I e IV.

b) III e V.

c) II, III e IV.

d) I, II e V.

QUESTÃO 08

Sobre sintaxe de regência, no nono parágrafo, segun-
do período, é correto afirmar que a locução verbal 
“vai aumentar” é classificada sintaticamente como 
verbo

a) transitivo direto.

b) intransitivo.

c) de ligação.

d) transitivo indireto.

QUESTÃO 09

Analise as asserções a seguir e a relação proposta en-
tre elas.

I – No décimo primeiro parágrafo, primeiro período, 
a oração “[...] que o equipamento militar brasileiro 
pode estar sendo sucateado.” é uma subordinada 
substantiva, subjetiva,

PORQUE

II – exerce a função sintática de objeto direto da ora-
ção principal “É argumentável [...]”.

A respeito das asserções, é correto afirmar que

a) as duas são falsas.

b) a primeira é verdadeira, e a segunda é falsa.

c) a primeira é falsa, e a segunda é verdadeira.

d) as duas são verdadeiras, e a segunda justifica a pri-
meira.

QUESTÃO 10

Sobre classes de palavras, informe se é verdadeiro (V) 
ou falso (F) o que se afirma a seguir.

(   ) No primeiro parágrafo, primeiro período, o verbo 
surpreendeu está na terceira pessoa do singular do 
pretérito perfeito do modo indicativo e pertence à 
segunda conjugação.

(   ) No segundo parágrafo, a palavra que é um pro-
nome relativo e se refere ao antecedente Emgepron. 

(   ) No sétimo parágrafo, primeiro período, a expres-
são a fim de é uma locução conjuntiva. 

(   ) No décimo parágrafo, terceiro período, a palavra 
que é um pronome relativo e introduz uma oração 
subordinada adjetiva. 

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) F, V, V, F.

b) F, F, V, V.

c) V, V, F, F.

d) V, F, F, V.
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QUESTÃO 11

A respeito de funções sintáticas dos termos, é corre-
to afirmar que, no período “[...] é preciso repensar e 
explicar com transparência as prioridadesas prioridades.”, o termo 
destacado é

a) aposto.

b) complemento nominal.

c) sujeito simples.

d) objeto direto.

QUESTÃO 12

Sobre ortografia oficial, avalie as afirmações.

I – No décimo primeiro parágrafo, segundo período, 
o vocábulo infraestrutura foi grafado corretamente, 
sem o uso do hífen.

II – Tal qual o vocábulo infraestrutura, também é cor-
reta a grafia de antiinflamatório. 

III – No décimo primeiro parágrafo, terceiro período, 
o vocábulo escassez, derivado do adjetivo escasso, 
foi corretamente grafado, com -z, a exemplo de frigi-
dez (< frígido), palidez (< pálido), entre outros.

IV – O vocábulo Emgepron foi grafado corretamen-
te com letra inicial maiúscula, pois se trata de nome 
próprio de empresa. 

V – No primeiro parágrafo, segundo período, o vocá-
bulo dezembro foi grafado incorretamente, pois os 
nomes dos meses, na língua portuguesa, devem ser 
escritos com inicial maiúscula. 

Está correto apenas o que se afirma em

a) I, III e IV.

b) III e V.

c) I, II e IV.

d) II e V.

QUESTÃO 13

Sobre relações lógico-semânticas, no quarto parágra-
fo, o conectivo “pois” NÃO tem o valor semântico de

a) adversão.

b) explicação.

c) razão.

d) justificação.

QUESTÃO 14

Analise as asserções a seguir e a relação proposta 
entre elas. 

I – No sétimo parágrafo, no primeiro período, a pala-
vra que introduz uma oração subordinada, substanti-
va, adverbial

PORQUE

II – as conjunções integrantes introduzem orações su-
bordinadas, substantivas.

A respeito das asserções, é correto afirmar que

a) as duas são falsas.

b) a primeira é verdadeira, e a segunda é falsa.

c) a primeira é falsa, e a segunda é verdadeira.

d) as duas são verdadeiras, e a segunda justifica a pri-
meira.

QUESTÃO 15

Sobre classes de palavras e sinonímia, informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma.

(   ) No primeiro parágrafo, primeiro período, a pala-
vra até foi usada como preposição para denotar um 
limite posterior de tempo .

(   ) No primeiro parágrafo, segundo período, a locu-
ção de repente pode ser substituída, sem prejuízo de 
alteração do sentido, por de esguelha.  

(   ) No quinto parágrafo, segundo período, o adjeti-
vo inopinada significa “inesperada, imprevista”.

(   ) No terceiro parágrafo, o verbo equivale está na ter-
ceira pessoa do singular do presente do indicativo e per-
tence à segunda conjugação. 

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) F, V, V, F.

b) F, F, V, V.

c) V, V, F, F.

d) V, F, F, V.
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INFORMÁTICA

QUESTÃO 16

Por padrão, no Explorador de Arquivos do Windows
10, é correto afirmar que a combinação de teclas 
Ctrl+Shift+N é utilizada para criar um(a) novo(a)

a) pasta.

b) atalho.

c) programa.

d) arquivo texto.

QUESTÃO 17

A respeito dos componentes de um computador, é 
correto afirmar que o termo Core i7 da Intel refere-se 
a um tipo de

a) SSD.

b) disco rígido.

c) processador.

d) memória RAM.

QUESTÃO 18

A figura a seguir destaca um dos botões do grupo 
Parágrafo da guia Página Inicial do Microsoft Word 
2016.

É correto afirmar que o botão destacado tem a 
função de

a) sublinhar o texto selecionado.

b) alterar a cor atrás do texto selecionado.

c) copiar a cor da fonte do texto selecionado.

d) inserir a imagem de um retângulo abaixo do texto 
selecionado.

QUESTÃO 19

No Microsoft Word 2016, o botão por meio do qual Microsoft Word 2016, o botão por meio do qual Microsoft Word
uma pessoa pode ocultar ou exibir as réguas nas late-
rais do documento encontra-se na guia

a) Exibir.

b) Layout.

c) Design.

d) Formatar.

QUESTÃO 20

Considere que a seguinte planilha foi elaborada no 
Microsoft Excel 2016 instalado em um computador Microsoft Excel 2016 instalado em um computador Microsoft Excel
com Windows 10.

As colunas da planilha estão identificadas pelas letras 
A e B no topo da imagem e as linhas pelos números 1 
e 2 no canto esquerdo da imagem.

O conteúdo exibido na célula B2 pode ter sido gerado 
pela fórmula

a) =MÉDIA(A1:A2)-MAIOR(A1;B1)

b) =MÉDIA(A1:A2)-MAIOR(A1;A2)

c) =MAIOR(A1:A2;MÁXIMO(A1;B1))-1

d) =MÁXIMO(A1:A2;MAIOR(A1;B1))-1
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noções de administração pública

QUestão 21

Avalie o que se afirma sobre as características da ad-

ministração pública, conforme Paludo (2012). 

I - A competência da administração pública é ilimitada, 

ou seja, transcende os limites dos órgãos e agentes. 

II - Sua atividade é de natureza executora, isto é, exe-

cuta as atividades desejadas pelo Estado visando o 

alcance do bem comum. 

III - É neutra e, portanto, deve tratar todos igualmen-

te, não podendo, pois, favorecer ou discriminar pes-

soas por quaisquer razões. 

IV - Além da prestação de serviços públicos e da práti-

ca de atos administrativos, cabe à administração pú-

blica o exercício de atos políticos e de governo. 

Está correto apenas o que se afirma em

a) I.

b) I e IV.

c) II e III.

d) II; III e IV. 

QUestão 22

O princípio da eficiência aplicado à administração pú-

blica passou a fazer parte da Constituição Brasileira a 

partir do ano de 1998, com a Emenda Constitucional 

nº 19 (Art. 37 da CF/1988).  

Sobre esse princípio, é correto afirmar que

a) direciona-se à busca constante por resultados eco-

nômicos superiores. 

b) tem como efeito a superação definitiva dos demais 

princípios constitucionais: impessoalidade, moralida-

de, legalidade e publicidade. 

c) coloca como prioridade os resultados de natureza 

quantitativa em detrimento dos qualitativos, como a 

rentabilidade social. 

d) pressupõe a realização das atividades e serviços pú-

blicos com maior presteza, qualidade e proficiência, 

evitando desperdícios de qualquer natureza. 

QUestão 23

A administração pública se divide entre a adminis-

tração direta e a indireta. Dentre as entidades que 

compõem a administração indireta destacam-se as 

autarquias, pessoas jurídicas administrativas que rea-

lizam serviços públicos e executam atividades típicas 

do Estado de forma descentralizada. 

Sobre as autarquias, é correto afirmar que 

a) possuem autonomia administrativa para realizar 

suas atividades. 

b) caracterizam-se pela sua capacidade genérica, ou 

seja, atuam em múltiplas áreas simultaneamente. 

c) passam a ser consideradas parte da administração 

direta quando desempenham atividades específicas 

como controle e governança. 

d) estão diretamente subordinadas aos ministérios e 

órgãos da administração direta localizando-se, por-

tanto, em posição hierarquicamente inferior. 
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QUestão 24

Associe corretamente o modelo de administração 
pública às suas respectivas características.

modelos

(1) Patrimonialista

(2) Burocrático

(3) Gerencial

caracterÍsticas

(   ) Prevalece o descaso pelo cidadão e pelas deman-
das sociais. 

(   ) Identifica o cidadão como contribuinte e como 
cliente dos serviços públicos. 

(   ) Os cargos públicos são considerados proprieda-
des particulares, de caráter hereditário. 

(   ) Baseia-se na profissionalização, na implantação 
de carreiras e da hierarquia funcional. 

(   ) Deslocamento da ênfase dos procedimentos utili-
zados (meios) para os resultados (fins). 

(   ) Enfoque na eficiência, na redução de custos 
e no aumento da qualidade dos serviços públicos.

(   ) Ênfase no caráter racional/legal, visando mitigar 
práticas como a informalidade e a pessoalidade nas re-
lações. 

A sequência correta dessa associação é

a) 1, 2, 1, 3, 3, 2, 2. 

b) 1, 3, 1, 2, 3, 3, 2. 

c) 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3.

d) 3, 3, 2, 2, 1, 3, 1.

QUestão 25

De Paula (2005) analisa a vertente da Administração 
Pública Societal (APS) comparando-a ao modelo da 
Administração Pública Gerencial (APG). 

Avalie o que se afirma sobre esses dois modelos de 
administração pública. 

I - A APG tem como abordagem de gestão a aplicação 
do gerencialismo no âmbito das instituições públicas.  

II - A APS tem como origem os movimentos sociais 
brasileiros iniciados na década de 1960, baseados na 
visão de democracia participativa. 

III - A APG surgiu como resultado da reforma estatal 
brasileira, ainda na década de 1980, influenciando os 
modelos aplicados na Inglaterra e nos EUA. 

IV - A APS caracteriza-se por buscar substituir a gestão 
tecnoburocrática por um modelo de gestão mais parti-
cipativo e democraticamente deliberativo, com inicia-
tivas como o orçamento participativo, os fóruns temá-
ticos e os conselhos gestores de políticas públicas. 

Está correto apenas o que se afirma em

a) I e IV.

b) I e III.

c) II e III.

d) I, II e IV. 
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QUESTÃO 26

A Lei de Licitações (Lei nº 8.666/1993) normatiza o 
processo de compras na administração pública e, 
portanto, deve orientar quaisquer organizações pú-
blicas que desejam adquirir bens ou contratar servi-
ços e obras. 

Associe corretamente a modalidade licitatória à sua 
respectiva definição. 

MODALIDADES

1 - Concorrência

2 - Tomada de preços

3 - Convite

4 - Concurso

5 - Leilão

6 - Pregão

DEFINIÇÕES

(   ) Aplica-se no caso de seleção para trabalho técni-
co, científico ou artístico, tendo como contrapartida 
prêmios ou remuneração aos vencedores; a partici-
pação é aberta aos interessados. 

(   ) Destina-se a contratações envolvendo altos valo-
res (grande vulto), aquisição ou alienação de imóveis 
e também para aquisições internacionais; qualquer 
interessado pode participar desde que atenda aos re-
quisitos mínimos especificados no edital. 

(   ) Adequado para contratações de valores mais bai-
xos (menor vulto), não sendo necessária a publicação 
de edital; a participação é aberta aos fornecedores 
interessados, escolhidos ou convidados, os quais de-
vem ser em número mínimo de 3. 

A sequência correta dessa associação é

a) 1, 4, 3.

b) 2, 5, 4.

c) 3, 6, 1.

d) 4, 1, 3.

QUESTÃO 27

De acordo com Torres (2012, p. 235), “o ambiente em 
que são implementadas as políticas públicas em geral 
é muito complexo, com forte interação de grupos so-
ciais e instituições”. 

A esse respeito, NÃO é exemplo de fator que contribui 
para aumentar o grau de complexidade e de imprevisi-
bilidade na implantação de políticas públicas

a) a inospitalidade do ambiente externo comumente 
encontrada pelos gestores públicos.

b) o fato desse ambiente externo não ser plenamente 
controlável pelos gestores públicos.

c) a prática da construção de um planejamento estra-
tégico, com etapas e indicadores a serem seguidos. 

d) a amplitude do público-alvo das políticas, que im-
plica em múltiplas necessidades a serem atendidas.

QUESTÃO 28

No âmbito da nova administração pública, uma das 
questões basilares foi a adoção da perspectiva da 
orientação pública para o cidadão. Isso significou 
uma mudança expressiva na própria concepção de 
cidadão: de financiador à usuário e principal destina-
tário das ações e serviços públicos. 

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afir-
ma sobre o conceito de cliente-cidadão e a busca 
pela excelência no serviço público. 

(   ) O conceito de qualidade no serviço público rela-
ciona-se à satisfação do cidadão e das suas necessi-
dades.

(   ) A excelência no serviço público está atrelada à 
satisfação do cidadão e nada tem a ver com o desem-
penho dos servidores públicos. 

(   ) Quando a excelência no serviço público é alcan-
çada não se faz necessário realizar a avaliação e o 
acompanhamento dos níveis de qualidade, uma vez 
que estes já foram cumpridos.

(   ) A ideia de cliente-cidadão reforça a posição do 
cidadão como a razão de existir do ente público, cuja 
participação deve ser facilitada e sua voz ouvida (su-
gestões, queixas e elogios). 

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) V, F, F, V.

b) V, V, V, F.

c) F, V, V, F.

d) F, F, F, V.
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COnhECimEnTOS ESpECífiCOS

QUESTÃO 31

Sobre o Código de Éti ca do Psicólogo (2005), é corre-

to afi rmar que esse profi ssional

a) não deverá considerar as relações de poder nos 

contextos em que atua e os impactos dessas relações 

sobre as suas ati vidades profi ssionais, posicionando-

se de forma críti ca e em consonância com seu Código 

de Éti ca.

b) deverá sugerir serviços de outros psicólogos, sem-

pre que, por moti vos justi fi cáveis, não puderem ser 

conti nuados pelo profi ssional que os assumiu inicial-

mente, fornecendo ao seu substi tuto as informações 

necessárias à conti nuidade do trabalho. 

c) baseará o seu trabalho no respeito e na promoção 

da liberdade, da dignidade, da igualdade e da inte-

gridade do ser humano, apoiado-se nos valores que 

embasam a Consti tuição Federal de 1988.

d) deverá informar, a quem de direito, os resultados 

decorrentes da prestação de serviços psicológicos, 

transmiti ndo tudo o que for necessário para as to-

madas de decisões que afetem o usuário ou o bene-

fi ciário.

QUESTÃO 29

Chiavenato (2014) argumenta que as pessoas são 
elementos-chave para uma organização, na medida 
em que são determinantes para o alcance (ou não) 
dos objetivos organizacionais. Tal afirmação, segun-
do o autor, aplica-se tanto às organizações públicas 
quanto às privadas.  Considerando-se a importância 
das pessoas para as organizações, NÃO é objetivo da 
área de gestão de pessoas

a) motivar e qualificar continuamente as pessoas.

b) manter políticas éticas e socialmente responsáveis.

c) identificar corretamente o público-alvo da organi-
zação. 

d) desenvolver programas de qualidade de vida do 
trabalho (QVT).

QUESTÃO 30

Analise as asserções a seguir e a relação proposta en-
tre elas.

I - Diversas são as falhas que ocorrem cotidianamen-
te na gestão de projetos como, por exemplo: falhas 
no dimensionamento dos riscos envolvidos, falhas 
nas adaptações técnicas que envolvem a escolha de 
ferramentas e técnicas utilizadas, falhas nos proces-
sos de comunicação, entre outras, essas falhas ocor-
rem com frequência, mas não afetam a qualidade e a 
eficiência dos projetos em si 

PORQUE

II - o principal objetivo do gerenciamento de projetos 
é garantir que a execução do projeto ocorra de acor-
do com o que foi planejado, principalmente no que 
tange às dimensões: tempo, recursos e escopo.

Sobre essas asserções, é correto afirmar que

a) a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. 

b) a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. 

c) as duas são verdadeiras e a segunda é uma justifi-
cativa correta da primeira.

d) as duas são verdadeiras, mas a segunda não é uma 
justificativa correta da primeira.
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QUESTÃO 32

Avalie as afirmações sobre as ações interventivas no 
âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 
com indivíduos e famílias em situação de vulnerabi-
lidade e risco por violação de direitos, associada ao 
consumo de álcool e de outras drogas.
 

I – É necessário considerar a intersetorialidade no 
território para a atenção integral das condições apre-
sentadas pelos indivíduos e famílias usuários de ál-
cool e outras drogas bem como entender como se 
organizam seus laços familiares e comunitários. 
 

II – Os gestores da política pública de assistência so-
cial devem construir diagnósticos das situações pre-
sentes no território para a estruturação dos serviços 
conforme definições do Ministério da Saúde.
 

III – É importante que os profissionais possam realizar 
a oferta de atendimento ao usuário para incentivar a 
sua assiduidade, visando a sua abstinência, respeitan-
do sempre o sujeito e evitando juízos de valor moral.
 

IV – Os serviços do SUAS deverão estar em constante 
articulação com a área da saúde no território no que 
se refere às situações de consumo de álcool e outras 
drogas atreladas a agravos de saúde. É importante 
que seja garantido ao usuário acesso a medicamen-
tos, tratamento e cuidados próprios da rede SUS.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I e III.

b) II e IV.

c) II e III.

d) I e IV. 

QUESTÃO 33

Preencha corretamente as lacunas do texto a seguir, 
segundo Viganó (2010).

 

“A construção do caso clínico é uma construção 
____________ na qual cada um dos protagonistas do 
caso traz a sua contribuição; (...) trata-se de juntar 
as narrativas dos protagonistas dessa rede social e 
de encontrar o seu ponto cego, encontrar aquilo que 
eles não viram, cegos pelo seu saber e pelo medo da 
ignorância. Este ponto comum, ____________, é o 

lugar do sujeito e da doença que o acometeu. A cons-
trução do caso consiste, portanto, em um movimento 
dialético em que as partes se invertem: a rede social 
coloca-se em posição ____________ e o paciente na 
posição de _____________.” (VIGANÓ, 2010. p. 2).

A sequência que preenche corretamente as lacunas 
do texto é

a) democrática / o saber /docente/ discente.

b) autocrática/ a falta de saber /discente/docente. 

c) democrática/ a falta de saber/discente/ docente. 

d) autocrática/ o saber / docente/ discente.

QUESTÃO 34

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afir-
ma no texto "Do Direito de família ao direito das fa-
mílias." (SOUSA; WAQUIM, 2015).

(  ) Na Antiguidade o modelo familiar constituía-se 
pelo casamento, garantidor da função maior de 
transmissão de patrimônio e de reprodução; decorria 
também a distinção da natureza de filhos legítimos e 
ilegítimos. 

(  ) A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) foi a 
primeira lei brasileira que admitiu a existência de 
uma família homoafetiva.

(  ) A Constituição de 1988 inaugurou o princípio da 
pluralidade das formas familiares, segundo o qual 
qualquer grupamento humano baseado no afeto, no 
respeito e na consideração mútuos poderia ser reco-
nhecido como família, mesmo que o casal não fosse 
casado entre si.

(  ) A superação dos paradigmas da família tradicional 
brasileira e, principalmente, do seu modelo único de 
legitimação é fruto de um longo processo sociocultu-
ral, econômico e histórico. 

(  ) A família tem seu quadro evolutivo atrelado ao 
próprio avanço do homem e da sociedade, imutável 
de acordo com as novas conquistas da humanidade e 
as descobertas científicas.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é  

a) F, V, V, V, F.
b) F, F, V, V, F.
c) V, V, F, F, V.
d) V, F, F, F, V.
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QUESTÃO 35

O serviço de apoio, orientação e acompanhamento a 
famílias com um ou mais de seus membros em situ-
ação de ameaça ou violação de direitos, cujo atendi-
mento fundamenta-se no respeito à heterogeneidade, 
potencialidades, valores, crenças e identidades das fa-
mílias, desenvolvido nos Centros de Referência Espe-
cializado em Assistência Social (CREAS), é denominado  

a) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

b) Serviço Especializado em Abordagem Social.

c) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 
Famílias e Indivíduos (PAEFI).

d) Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas 
com Deficiência, Idosas e suas Famílias.

QUESTÃO 36

A garantia de prioridade à população idosa com ida-
de igual ou superior a 60 (sessenta) anos se aplica às 
seguintes situações, EXCETO

a) à prioridade no recebimento da restituição do Im-
posto de Renda.  

b) à destinação privilegiada de recursos públicos nas 
áreas relacionadas com a proteção ao idoso.

c) à priorização do atendimento asilar em detrimento 
do atendimento do idoso por sua própria família.

d) ao atendimento preferencial imediato e individua-
lizado junto aos órgãos públicos e privados prestado-
res de serviços à população.

QUESTÃO 37

As representações sociais “nos orientam em direção 
ao que é visível, como àquilo a que nós temos de res-
ponder; ou que relacionam a aparência à realidade; ou 
[...] àquilo que define essa realidade” ou “àquilo a que 
nossos sistemas perceptivos, como cognitivos, estão 
ajustados” (MOSCOVICI; DUVEEN, 2005, p. 31-32).  

Para os autores, as representações detêm a dupla 
função de

a) criar convenções sobre objetos, indivíduos e 
acontecimentos, construindo modelos típicos, dis-
tintos e compartilhados por coletividades / pres-

crever nossos pensamento através das estruturas e 
tradições prévias.

b) definir os fundamentos teóricos da psicologia so-
cial / estruturar as áreas de pesquisa sobre o compor-
tamento e a psique humana.

c) criar convenções éticas sobre os indivíduos / es-
truturar os procedimentos e técnicas de trabalho do 
psicólogo social com base nessas convenções. 

d) definir quem deve participar dos serviços presta-
dos pelo Estado / prescrever os métodos e técnicas 
psicoterápicas a serem utilizadas com os participan-
tes dos serviços. 

QUESTÃO 38

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afir-
ma sobre a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

(   ) O juiz poderá determinar, por prazo certo, a in-
clusão da mulher em situação de violência doméstica 
e familiar no cadastro de programas assistenciais do 
governo federal, estadual ou municipal.

(   ) A autoridade policial adotará as providências le-
gais cabíveis apenas quando o ato de violência contra 
a mulher for confirmado e sempre que houver teste-
munhas.

(   ) Em todos os casos de violência doméstica e fami-
liar contra a mulher, a autoridade policial deverá re-
meter, no prazo de 7 dias a contar do fato, expediente 
ao juiz para concessão de medidas protetivas.

(   ) Quando a complexidade do caso exigir avaliação 
mais aprofundada, o juiz poderá determinar a ma-
nifestação de profissional especializado mediante a 
indicação da equipe de atendimento multidisciplinar.

(   ) Os municípios poderão criar programas e campa-
nhas de enfrentamento da violência contra a mulher 
e centros de educação e reabilitação para agressores. 

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) V, V, V, F, F.

b) F, V, F, V, F.

c) V, F, F, V, V.

d) F, F, V, F, V.



14 ConCurso PúbliCo da Prefeitura muniCiPal de timóteo | Cargo de nível suPerior | PsiCólogo

QUESTÃO 39

Guimarães e Almeida (2015) propõem uma forma de 
trabalho social com famílias baseada em encontros 
coletivos. 

Segundo essas autoras, é correto afirmar que, para 
que a metodologia funcione, torna-se importante

a) criar grupos variáveis em termos de famílias parti-
cipantes e que uma mesma configuração de grupo de 
famílias não se repita por mais de 1 mês.

b) evitar debates sobre violência social e violência in-
trafamiliar para não afastar dos encontros membros 
da família que podem ser causadores de violência.

c) estabelecer uma espécie de contrato entre os par-
ticipantes; esse contrato deve ser revisto periodica-
mente e que nele constem discussões sobre o funcio-
namento e os objetivos do grupo.

d) que dela participem, ao mesmo tempo, todos os 
membros da família e que os grupos sejam compos-
tos por, no máximo, 5 famílias. 

QUESTÃO 40

Sarti (2015) discute sobre as concepções e arranjos 
familiares contemporâneos com foco nos contextos 
das famílias pobres e visando contribuir para a cons-
trução de novas técnicas de abordagem social. 

Segundo essa autora, é correto afirmar que

a) o surgimento do teste de DNA é um exemplo de tec-
nologia que reforça o papel tradicional, patriarcal e de 
irresponsabilidade masculina dentro das famílias.

b) houve no Brasil uma redução drástica do número 
de filhos em todas as camadas sociais, exceto entre 
os mais pobres. 

c) a casa é identificada com a mulher e a família com 
o homem; essas duas dimensões constituem um par 
complementar, horizontal e não-hierárquico.

d) como a rede familiar pode, muitas vezes, ultrapas-
sar os limites da casa, papéis masculinos e femininos 
podem ser deslocados do pai e/ou da mãe para ou-
tros homens e/ou mulheres de fora ou de dentro da 
unidade doméstica. 
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