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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 
 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO - 08/2011 
 
 
 

Cód. 67 – Psicólogo 
 
 
 
1. Para os efeitos da Lei Maria da Penha, configura-se violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou 

omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 
patrimonial, EXCETO: 

 
A) em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, 

independentemente de coabitação. 
B) qualquer tipo de violência no âmbito doméstico desde que empregada por indivíduo do sexo masculino.  
C) no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram 

aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. 
D) no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou 

sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. 
 

2. De acordo com a Lei Maria da Penha, no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a 
autoridade policial deverá, entre outras providências: 

 
I - informar à ofendida os direitos a ela conferidos na Lei Maria da Penha e os serviços disponíveis. 
II - garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder 

Judiciário. 
III - se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do 

domicílio familiar. 
IV - encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal. 
V - fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro, quando houver risco de 

vida. 
 
Em relação às afirmativas acima é CORRETO afirmar que: 
 
A) Apenas três estão corretas. 
B) Apenas uma está incorreta. 
C) Apenas uma está correta. 
D) Todas estão corretas. 

 
3. O  Benefício Eventual deve atender, no âmbito do SUAS, aos seguintes princípios, EXCETO: 

 
A) ampla divulgação dos critérios para a sua concessão; e vinculação de comprovações complexas e vexatórias de 

pobreza, que estigmatizam os benefícios, os beneficiários e a política de assistência social. 
B) garantia de igualdade de condições no acesso às informações e à fruição do benefício eventual. 
C) adoção de critérios de elegibilidade em consonância com a Política Nacional de Assistência Social – PNAS. 
D) integração à rede de serviços socioassistenciais, com vistas ao atendimento das necessidades humanas 

básicas. 
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4. Consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou 
cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos pela Lei Orgânica de 
Assistência Social, bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos.  
 
I - São de atendimento as 

entidades que 
(  ) de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e executam 

programas e projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação 
dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da 
cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos 
públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da política de assistência 
social. 

II - São de assessoramento 
as entidades que 

(  ) de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços, executam 
programas ou projetos e concedem benefícios de prestação social básica ou 
especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade 
ou risco social e pessoal. 

III - São de defesa e garantia 
de direitos as que 

(  ) de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e executam 
programas ou projetos voltados prioritariamente para o fortalecimento dos 
movimentos sociais e das organizações de usuários, formação e 
capacitação de lideranças, dirigidos ao público da política de assistência 
social. 

 
Assinale a alternativa que preenche corretamente o quadro acima: 
 
A) I – II – III. 
B) II – I – III. 
C) III – I – II. 
D) I – III – II. 
 

5. Atualmente atende mais de 13 milhões de famílias em todo território nacional. Trata-se de um programa de 
transferência direta de renda com condicionalidades, que beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema 
pobreza. O programa integra o Fome Zero que tem como objetivo assegurar o direito humano à alimentação 
adequada, promovendo a segurança alimentar e nutricional e contribuindo para a conquista da cidadania pela 
população mais vulnerável à fome. 
O trecho acima refere-se ao programa do Governo Federal denominado: 
 
A) Farmácia Popular. 
B) Bolsa-Verde. 
C) Bolsa-Família. 
D) Rede-Cegonha. 
 

6. Para fins de identificação da pessoa com deficiência e do idoso e de comprovação da idade do idoso com o objetivo 
de recebimento do Benefício da Prestação Continuada, deverá o requerente apresentar um dos seguintes 
documentos: 
 

 Certidão de nascimento. 

 Certidão de casamento. 

 Títulos de clubes e associações a que pertence. 

 Certificado de reservista. 

 Carteira de identidade. 

 Carteira de trabalho e previdência social. 
 
Em relação às afirmativas acima é correto afirmar que: 
 
A) todas estão corretas. 
B) apenas duas estão incorretas. 
C) apenas três estão corretas. 
D) apenas uma está incorreta. 
 
 

7. “É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-
lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a 
______________________ da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os 
idosos”. 

 
De acordo com o Estatuto do Idoso, assinale a alternativa que preenche a lacuna:  
 
A) prevenção, promoção e recuperação. 
B) prevenção, promoção, proteção e recuperação. 
C) proteção e recuperação. 
D) Prevenção, recuperação e satisfação. 
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8. Na implementação da Política Nacional do Idoso, são competências dos órgãos e entidades públicos, na área de 
promoção e assistência social, dentre outros: 

 
A) prestar serviços e desenvolver ações voltadas para o atendimento das necessidades básicas do idoso, mediante 

a participação das famílias, da sociedade e de entidades governamentais e não-governamentais. 
B) desenvolver programas que adotem modalidades de ensino à distância, adequados às condições do idoso. 
C) incluir a Geriatria como especialidade clínica, para efeito de concursos públicos federais, estaduais, do Distrito 

Federal e municipais. 
D) adequar currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais destinados ao idoso. 

 
9. De acordo com a Política Nacional de Integração da Pessoa com Deficiência; recusar, suspender, procrastinar, 

cancelar ou fazer cessar, sem justa causa, a inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou 
grau, público ou privado, por motivos derivados da deficiência que porta: 

 
A) Constitui aplicação de medida sócio educativa. 
B) Constitui crime punível com reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa. 
C) Não constitui crime. 
D) Constitui crime punível com reclusão de 03 (três) a 10 (dez) anos. 

 
10. São considerados brasileiros natos: 

 
A) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua 

portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. 
B) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a 

serviço de seu país. 
C) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles não esteja a serviço da 

República Federativa do Brasil. 
D) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos 

ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. 
 

11. “Um código de ética deve expressar, de um lado, a dinamicidade própria da liberdade, do risco e da criação e, de 
outro, mostrar um conjunto de ações ou de comportamentos que seja representativo da realidade do dia-a-dia, com 
os quais o homem se põe diariamente em contato”. Esta frase é incongruente com uma das sentenças abaixo 
descritas: 
 
A) O código de ética é um mapa norteador da ação profissional e da operacionalização dos desejos humanos. 
B) A ética, enquanto Filosofia Moral, é um referencial que permite ao profissional enxergar seu cliente como um ser 

em relação ao mundo. 
C) “A dinâmica da liberdade, do risco e da criação” sugere que, no espaço criativo formado pelo encontro entre 

profissionais e clientes, pode-se decidir pela solução mais eficaz e pela que traz satisfação. 
D) O código de ética apresenta a realidade e sugere normas que explicitam situações profissionais, indicando 

caminhos como soluções de problemas. 
 

12. Por Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, entende-se: 
 
A) Órgão superior de deliberação, colegiado, paritário, vinculado ao Ministério da Previdência e Assistência Social – 

MPAS. 
B) Órgão superior não deliberativo vinculado à Prefeitura. 
C) Órgão representante da sociedade civil, encarregado de zelar pelo cumprimento do LOAS. 
D) Órgão deliberativo vinculado à Secretaria Nacional da Assistência Social – SAS. 
 

13. A LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social, aprovada em 07/12/1993, propõe como diretrizes: 
 
I - Descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e comando único em 

cada esfera de governo. 
II - Primazia da responsabilidade do estado na condução política de assistência social em cada esfera de governo. 
III - Comando único das ações, respeitada a autonomia de cada esfera, na organização da Assistência Social. 
IV - Participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle 

das ações em todos os níveis.  
 
A) as alternativas I, III e IV estão corretas. 
B) as alternativas II, III e IV estão corretas. 
C) as alternativas I e III estão corretas. 
D) as alternativas I, II e IV estão corretas. 
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14. Caracterizam as políticas sociais consagradas na Constituição Brasileira de 1988 os seguintes princípios: 
 
A) Focalização / Descentralização. 
B) Universalidade / Descentralização. 
C) Universalidade / Privatização. 
D) Seletividade / Privatização. 
 

15. A legislação brasileira não permite o trabalho infanto-juvenil, salvo na condição de aprendiz a menores de: 
 
A) 12 anos. 
B) 18 anos. 
C) 14 anos. 
D) 16 anos. 
 

16. A estrutura organizacional do Programa Estadual DST / AIDS, além da diretoria técnica, é composta por seis áreas 
que trabalham no gerenciamento das ações programáticas, são elas: 
 
I - Gerência de Assistência: (  ) Publica o Boletim Epidemiológico do Estado de São Paulo e gerencia os 

dados epidemiológicos sobre HIV, DSTs e Aids; compila as informações do 
estado, realiza a capacitação técnica da rede estadual para as ações de  
vigilância e aloca também a área da biossegurança. 

II - Gerência de Prevenção : (  ) Além dos setores de finanças, compras, almoxarifado, manutenção e frota, 
conta ainda com equipe de gestão e administração de projetos. 

III - Gerência de Recursos 
Humanos: 

(  ) Composta pelos núcleos de populações mais vulneráveis, atenção básica, 
articulação institucional, Disque DST / Aids e logística de preservativos, além 
de pool de secretarias. 

IV - Gerência de Vigilância 
Epidemiológica: 

(  ) Centraliza toda parte de logística de insumos de medicamentos; laboratórios 
para testagens, que envolvem as diferentes etapas do tratamento; realiza 
compra e distribuição desses insumos para o estado de São Paulo.  

V - Gerência de Apoio 
Técnico: 

(  ) Composta pelos serviços de ambulatório de DSTs que funcionam integrados 
ao Centro de Orientação e Assistência Sorológica – COAS, ao Ambulatório de 
DST / Aids, hospital Dia e internação para pacientes de HIV / Aids e agravos. 

VI - Gerência Administrativa: (  ) Estão vinculadas a medicina do trabalho, treinamento e desenvolvimento, 
educação continuada e estágios. 

 
Assinale a alternativa que preenche corretamente o quadro acima: 
 
A) IV – II – VI – I – III – V. 
B) IV – VI – II – V – I – III. 
C) II – III – V – VI – IV – I. 
D) VI – I – III – IV – II – V. 
 

17. Segundo Ana M. Bahia Bock, algumas idéias sobre o trabalho profissional foram sendo desenvolvidas dos anos de 
experiência institucionalizada da Psicologia e se tornaram dominantes, acompanhando a maior parte das práticas 
profissionais. Três delas parecem ajudar-nos a compreender o caráter ideológico da Psicologia: a) A Psicologia tem 
naturalizado o fenômeno psicológico; b)Os psicólogos não têm concebido suas intervenções como trabalho; c) A 
Psicologia tem concebido os sujeitos  como responsáveis e capazes de promover seu próprio desenvolvimento. 

 
Em relação à idéia “c”destacada acima pode-se afirmar que: 

 
A) Essa concepção isola o sujeito e sua subjetividade do mundo social e isenta as instituições sociais e modos de 

produção da sobrevivência de qualquer responsabilidade pelos sofrimentos psicológicos. Os problemas e 
características do mundo psíquico são explicados pelo seu próprio funcionamento e movimento. 

B) O trabalho, intervenção direcionada e intencionada sobre o mundo, não existe para a maioria dos psicólogos. 
Não se pode nem mesmo cogitar a idéia de que o psicólogo direciona pessoas, de que influencia a partir de suas 
intervenções profissionais.  

C) As concepções neutralizantes nos afastam do mundo social e acobertam a construção social do psiquismo, 
tornado-se ideológicas. Ao contrário, os psicólogos devem buscar construir leituras que, ao falarem do mundo 
psíquico, falem do mundo social e, ao pensarem em transformações, psíquicas, exijam um projeto social.  

D) O psicólogo efetivamente trabalha, ou seja, emprega energia para transformar em determinada direção. Não 
fosse assim, não saberia quando dar alta e não saberia quando alguém precisa de seu trabalho. Isso mostra que 
ele tem sido modelo, um padrão do que considera certo, normal, esperado, desejável.  
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18. De acordo com o ECA, verificada a prática de ato infracional, serão aplicados medidas sócio-educativas ao 
adolescente, podendo ser: 
 
A) semiliberdade, internação e colocação em família substituta. 
B) colocação em abrigo, advertência e reparação moral. 
C) prestação de serviços educacionais, reparação de danos e internação em clinicas especializadas para 

tratamento. 
D) prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida e semiliberdade. 
 

19. O financiamento para a Gestão do Sistema Único de Saúde deverá apoiar iniciativas de fortalecimento da gestão, 
sendo composto pelos seguintes sub-blocos, EXCETO: 
 
A) Vigilância em Saúde. 
B) Gestão do Trabalho. 
C) Educação em Saúde. 
D)  Incentivo à Implementação de políticas específicas. 

 
20. De acordo com a Lei Maria da Penha, compete à equipe de atendimento multidisciplinar, entre outras atribuições que 

lhe forem reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por escrito ao juiz, ao Ministério Público e à Defensoria 
Pública, mediante, EXCETO: 
 
A) desenvolver trabalhos comunitários. 
B) encaminhamento, prevenção e outras medidas, voltados para a ofendida, o agressor e os familiares, com 

especial atenção às crianças e aos adolescentes. 
C) laudos ou verbalmente em audiência. 
D) desenvolver trabalhos de orientação. 
 

21. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, pode-se afirmar que:  
 

I - O artigo 5° da Constituição Federal traz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes do País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade. 

II - A relatividade do bem jurídico de proteção à vida pode ser exemplificada pelo instituto jurídico da legítima defesa, 
que permite, desde que enquadrado nas disposições do Código Penal, o ato atentatório contra a vida 

III - O artigo 5° da Constituição Federal Brasileira pode ser considerado um dos mais importantes constantes no 
arcabouço jurídico brasileiro, por apresentar em seu bojo a proteção dos bens jurídicos mais importantes para os 
cidadãos, quais sejam: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. 

IV - Os bens jurídicos da vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade são taxados de violáveis, sendo 
passíveis de transação, possuindo caráter de disponibilidade, penhorabilidade e relatividade, mesmo sendo 
considerados como importantes direitos humanos. 
 

Acerca das afirmações acima, assinale a alternativa correta: 
 

A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
B) Apenas a afirmativa III está correta. 
C) Apenas a afirmativa IV está incorreta. 
D) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
22. Leia o parágrafo abaixo e marque a alternativa incorreta. 

 
No capítulo VII da Lei Orgânica de Assistência Social, encontram-se disposições referentes à proteção judicial dos 
interesses individuais, difusos e coletivos, sendo regidas ações de responsabilidade por ofensa aos direitos 
assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não-oferecimento ou oferta irregular de:  
 
A) Serviço de assistência social visando à proteção à família, à maternidade, à infância e à adolescência, bem como 

ao amparo às crianças e adolescentes que dele necessitem. 
B) Atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade e de atendimento educacional 

especializado aos portadores de deficiência. 
C) Ensino obrigatório, desde que não haja necessidade de horários especiais, sendo dever da família do estudante 

adequar sua rotina aos serviços oferecidos pelas instituições responsáveis pela educação formal. 
D) De programas suplementares de oferta de material didático-escolar, transporte e assistência à saúde do 

educando do ensino fundamental, facilitando o acesso às ações e serviços de saúde. 
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23. A respeito das diretrizes trazidas pela lei Federal n° 8.069/1990, também conhecida como Estatuto da Criança e do 
Adolescente, marque (V) para as alternativas verdadeiras e (F) para as falsas: 
 
(    ) A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em 

processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e 
nas leis. 

(    ) O direito ao respeito consiste na violabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do 
adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e 
crenças, dos espaços e objetos pessoais. 

(    ) É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento 
desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 

(    ) Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e, excepcionalmente, 
em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de 
pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. 

(    ) Os filhos, não havidos da relação do casamento, ou por adoção, não terão os mesmos direitos e qualificações, 
sendo permitidas quaisquer designações diferenciadas relativas à filiação. 

 
Aponte a sequência correta: 
 
A) V – V – F – V – F. 
B) F – F – V – V – F. 
C) V – F – V – V – F. 
D) V – F – V – V – V. 

 
24. A Política Nacional de Assistência Social, de 2004, traz que A Política Pública de Assistência Social deve realizar-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, objetivando, dentre outras ações, promover as proteções sociais básicas ou especiais. Sob essa 
perspectiva, assinale a medida que NÃO corresponde a serviço de proteção social básica: 
 
A) Programas de incentivo ao protagonismo juvenil e de fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. 
B) Medidas sócio-educativas restritivas e privativas de liberdade (Semi-liberdade, Internação provisória e 

sentenciada).  
C) Serviços para crianças de 0 a 6 anos,  que visem o fortalecimento dos vínculos familiares, o direito de brincar, 

ações de socialização e de sensibilização para a defesa dos direitos das crianças. 
D) Centros de informação e de educação para o trabalho, voltados para jovens e adultos, assim como Centros de 

Convivência para Idosos.  
 

25. Os números (1), (2) e (3), correspondem respectivamente aos Serviços de Proteção Social Básica, Serviços de 
Proteção Social Especial de Média Complexidade e Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade. 
Segundo a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, a sequência que relaciona o tipo de serviço de 
proteção social à sua complexidade é: 
 
(    ) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF). 
(    ) Serviço de acolhimento institucional. 
(    ) Serviço especializado para pessoas em situações de rua. 
(    ) Serviço de proteção em situações de emergências ou calamidades públicas. 
(    ) Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. 
(    ) Serviço de proteção especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias. 

 
Marque a alternativa correta: 

 
A) 1 – 3 – 2 – 3 – 1 – 2. 
B) 1 – 1 – 3 – 3 – 2 – 2. 
C) 1 – 3 – 1 – 1 – 2 – 3. 
D) 2 – 1 – 3 – 2 – 1 – 1. 
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26. Dentre as ações defendidas pela Política Nacional do Idoso, encontra-se o Plano de Ação para o Enfrentamento da 
Violência Contra a Pessoa Idosa, o qual pretende estabelecer estratégias sistêmicas de ação, planejamento, 
organização, coordenação, controle, acompanhamento e avaliação para as ações de prevenção e enfrentamento da 
violência contra a pessoa idosa. E para seu enfrentamento, foi feito um levantamento dos tipos mais freqüentes de 
violência contra a pessoa idosa que revelou como tais: 
 
I - Abuso psicológico, violência psicológica ou maus tratos psicológicos. Correspondem a agressões verbais ou 

gestuais com o objetivo de aterrorizar os idosos, humilhá-los, restringir sua liberdade ou isolá-los do convívio 
social. 

II - Abuso sexual, violência sexual. Referem-se ao ato ou ao jogo sexual de caráter homossexual, utilizando pessoas 
idosas. Esses agravos visam a obter excitação, relação sexual ou práticas eróticas por meio de aliciamento, 
violência física ou ameaças. 

III - Negligência. Refere-se à recusa ou à omissão de cuidados devidos e necessários aos idosos, por parte dos 
responsáveis familiares ou institucionais. Se manifesta, freqüentemente, associada a outros abusos que geram 
lesões e traumas físicos, emocionais e sociais, em particular, para as que se encontram em situação de múltipla 
dependência ou incapacidade. 

IV - Abuso financeiro e econômico. Consiste na exploração imprópria ou ilegal dos idosos ou ao uso não consentido 
por eles de seus recursos financeiros e patrimoniais. Esse tipo de violência ocorre, sobretudo, no âmbito 
profissional. 

V - Autonegligência. Diz respeito à conduta da pessoa idosa que ameaça sua própria saúde ou segurança, pela 
recusa de prover cuidados necessários a si mesma. 
 

A alternativa correta é: 
 
A) Apenas as afirmativas II e IV estão incorretas. 
B) Todas as afirmativas estão corretas. 
C) Apenas as afirmativas I, II e V estão corretas. 
D) Todas as afirmativas estão incorretas. 

 
27. De acordo com a Lei Federal 10.741/2003, também conhecida como Estatuto do Idoso é assegurada a atenção 

integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e 
igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e 
recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. 
Assim, a prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas através dos meios abaixo, EXCETO: 
 
A) Atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios. 
B) Unidades geriátricas de referência, com pessoal especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social. 
C) Atendimento domiciliar para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, excluindo 

idosos abrigados ou acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins, nos meios rurais. 
D) Reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde. 

 
28. A Política Nacional de Integração da Pessoa com Deficiência traz que deve protagonizar na área da saúde a 

(promoção) de ações (preventivas), como as referentes ao (planejamento familiar), ao aconselhamento (genético), ao 
acompanhamento da gravidez, do parto e do puerpério, à (nutrição) da mulher e da criança, à identificação e ao 
controle da gestante e do feto de (alto risco), à (imunização), às doenças do metabolismo e seu (diagnóstico) e ao 
encaminhamento precoce de outras doenças causadoras de (deficiência). 

 
A alternativa que completa corretamente o parágrafo acima é: 

 
A) Minimização, profiláticas, planejamento familiar, sexual, nutrição, baixo risco, imunização, tratamento, 

diagnóstico, debilidades. 
B) Subestimação, preventivas, planejamento familiar, psicológico, educação, alto risco, defesa, diagnóstico, 

deficiência. 
C) Desvalorização, motivadoras, planejamento familiar, terapêutico, sexualidade, baixo risco, imunização, 

tratamento, deficiência. 
D) Promoção, preventivas, planejamento familiar, genético, nutrição, alto risco, imunização, diagnóstico e 

deficiência. 
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29. Dentre as ações de Políticas Públicas voltadas à pessoa portadora de deficiência executadas pelo município de 
Santo André, encontra-se: 
 
A) O CRPD (Centro de Referência a Pessoa com Deficiência), que desenvolve atividades voltadas à inclusão social 

de pessoas com deficiência, de seus familiares e pessoas interessadas, sendo um espaço de convivência, 
cursos, troca de experiências e fortalecimento coletivo e priorizando a orientação, discussão e encaminhamentos 
relativos à ampliação de direitos e acesso dessas pessoas ao conjunto das políticas e programas sociais a elas 
voltados. 

B) O CAPD (Centro de Acolhimento à Pessoa com Deficiência), o qual desenvolve um trabalho de acolhimento com 
as pessoas portadoras de deficiências, sejam físicas ou mentais, para que estas, sintam-se inclusas em um meio 
social, e que possam interagir e trocar experiências de vida de acordo com suas dificuldades e aprendizados. 

C) O CRPD (Centro de Recreação de Pessoas Deficientes), que oferece um espaço para distração e recreação de 
pessoas deficientes economicamente inativas, para que estas possam desenvolver atividades criativas e, assim, 
elaborar seus conflitos relacionados às limitações e condições especiais impostas pela situação da deficiência. 

D) O CAFPD (Centro de Apoio à Família da Pessoa com Deficiência), o qual consiste em um ambiente para troca 
de experiências, atividades terapêuticas e orientações profissionais aos familiares de pessoas portadoras de 
deficiências, para que estes possam acolher e acompanhar de forma saudável a pessoa deficiente, atendendo 
as suas necessidades de maneira correta e saudável. 
 

30. O Código de Ética do Psicólogo traz diretrizes da boa atuação profissional do psicólogo, e as transgressões dos 
preceitos deste Código constituem infração disciplinar com a aplicação das seguintes penalidades respectivamente: 
 
A) Multa, Advertência, Censura Pública, Suspensão do exercício profissional por até 30 (trinta) dias e Cassação do 

exercício profissional. 
B) Censura Pública, Advertência, Multa, Cassação do exercício profissional e Suspensão do exercício profissional 

por até 30 (trinta) dias. 
C) Advertência, Multa, Censura pública, Suspensão do exercício profissional por até 30 (trinta) dias e Cassação do 

exercício profissional. 
D) Advertência, Censura pública, Suspensão do exercício profissional por até 30 (trinta) dias, Multa, Cassação do 

exercício profissional. 
 

31. O Decreto Federal n° 6.214/2007 regulamenta o benefício de prestação continuada da assistência social à pessoa 
com deficiência e ao idoso, sobre o qual é correto afirmar que: 

 
I - O Benefício de Prestação Continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao 

idoso, com idade de sessenta e cinco anos ou mais, que comprovem não possuir meios para prover a própria 
manutenção e nem de tê-la provida por sua família. 

II - O Benefício de Prestação Continuada integra a proteção social básica no âmbito do Sistema Único de Assistência 
Social - SUAS, instituído pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em consonância com o 
estabelecido pela Política Nacional de Assistência Social - PNAS. 

III - O Benefício de Prestação Continuada é constitutivo da PNAS e integrado às demais políticas setoriais, e visa ao 
enfrentamento da pobreza, à garantia da proteção social, ao provimento de condições para atender 
contingências sociais e à universalização dos direitos sociais. 

IV - A plena atenção à pessoa com deficiência e ao idoso beneficiário do Benefício de Prestação Continuada exige 
que os gestores da assistência social mantenham ação integrada às demais ações das políticas setoriais 
nacional, estaduais, municipais e do Distrito Federal, principalmente no campo da saúde, segurança alimentar, 
habitação e educação. 

 
A alternativa correta é: 

 
A) Apenas os parágrafos I e III se referem corretamente ao Benefício da Prestação Continuada da Assistência 

Social. 
B) Todos os parágrafos acima se referem corretamente ao Benefício da Prestação Continuada da Assistência 

Social. 
C) Nenhum dos parágrafos acima se refere corretamente ao Benefício da Prestação Continuada da Assistência 

Social. 
D) Apenas o parágrafo IV não se refere corretamente ao Benefício da Prestação Continuada da Assistência Social. 

 
32. A Lei Federal n° 11.340/2006, também conhecida como “Lei Maria da Penha” traz em seu bojo o artigo 5 °, o qual dita 

que: “Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão 
baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”. 
Desta maneira, entende-se que qualquer violência praticada contra a mulher, independentemente de a ocorrência ter 
sido dentro ou fora do ambiente familiar, ou relações afetivas, pode ser enquadrada na referida lei. 
 
A respeito da asserção e da razão acima, responda: 

 
A) A asserção está correta, e a razão está incorreta. 
B) A asserção e a razão estão corretas. 
C) A asserção está incorreta e a razão está correta. 
D) A asserção e a razão estão incorretas. 
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33. A Lei “Maria da Penha” abarca em seu texto as diferentes formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, 
dentre as quais se encontram: 

 

 A violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. 

 A violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da auto-
estima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, 
comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, 
isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e 
limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à 
autodeterminação. 

 A violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de 
relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a 
comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método 
contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, 
chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. 

 A violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial 
ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos 
econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. 

 A violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. 
 

Assinale a alternativa INCORRETA: 
 

A) A violência sexual sofre grande dificuldade em ser denunciada, pelo fato de ocorrer em grande parte, dentro do 
convívio familiar e afetivo, fazendo com que a vítima sinta-se confusa, constrangida e culpada diante de uma 
punição penal. 

B) A violência psicológica encontra consideráveis obstáculos na percepção de sua ocorrência por ser, muitas vezes, 
mascarada de boas intenções por parte do agressor, sendo aparentemente sutil, mas, no entanto, causando 
sérios danos à vítima. 

C) Apesar de ser considerada um tipo de violência, a violência patrimonial não é passível de aplicação da Lei Maria 
da Penha, pelo fato de não se encontrar descrita dentre os diferentes tipos de violência elencados no texto desta 
lei. 

D) A violência física é o tipo mais conhecido de violência doméstica contra a mulher, sendo as marcas visíveis um 
dos fatores responsáveis pelo incentivo à denúncia por parte de outras pessoas exteriores ao convívio familiar. 

 
34. No dia 09 de janeiro, do ano de 2004, o então atual presidente da república decreta a Lei Federal de n° 10.836, 

popularmente conhecida como “Programa Bolsa Família”. 
Sobre este programa é correto afirmar que: 

 
I - O Programa Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda sem condicionalidades, que beneficia 

famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza, integrando o Fome Zero e atendendo mais de 13 
milhões da famílias em todo o território nacional. 

II - A depender da renda familiar por pessoa, e do número dos filhos, o valor do benefício recebido pela família pode 
variar entre R$ 32,00 à R$ 306,00. 

III - O Programa Bolsa Família possui três eixos principais: transferência de renda, condicionalidades e programas 
complementares.  

IV - A transferência de renda promove alívio imediato da pobreza; as condicionalidades reforçam a acesso a direitos 
básicos nas áreas da educação, saúde e assistência social; e os programas complementares objetivam o 
desenvolvimento das famílias, de modo que os beneficiários consigam superar a situação de vulnerabilidade 
social. 

V - A gestão do Bolsa Família é centralizada pela União, cabendo a esta realizar a triagem do público alvo, assim 
como o envio do benefício a cada cidadão brasileiro, os quais, encontram-se em uma lista pública acessível a 
qualquer um para fins de fiscalização. 

 
A alternativa correta é: 
 
A) Apenas as afirmativas II, III, e IV estão corretas. 
B) Todas as afirmativas estão corretas. 
C) Apenas as afirmativas III, IV e V estão corretas. 
D) Todas as afirmativas estão incorretas. 
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35. Sobre o Programa do Governo Federal “Bolsa Família”, é INCORRETO afirmar: 
 

A) O pagamento dos benefícios previstos nesta Lei será feito preferencialmente à mulher, na forma do regulamento. 
B) A concessão dos benefícios dependerá do cumprimento, no que couber, de condicionalidades relativas ao 

exame pré-natal, ao acompanhamento nutricional, ao acompanhamento de saúde, à freqüência escolar de 85% 
(oitenta e cinco por cento) em estabelecimento de ensino regular, sem prejuízo de outras previstas em 
regulamento. 

C) Sem prejuízo da sanção penal, será obrigado a efetuar o ressarcimento da importância recebida o beneficiário 
que dolosamente tenha prestado informações falsas ou utilizado qualquer outro meio ilícito, a fim de 
indevidamente ingressar ou se manter como beneficiário do Programa Bolsa Família.  

D) No caso de créditos de benefícios disponibilizados indevidamente ou com prescrição do prazo de movimentação 
definido em regulamento, os créditos reverterão ao Programa Bolsa Família, após avaliação e fiscalização. 

 
36. A Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social abrange diretrizes operacionais para 

exequibilidade do SUAS, disciplinando a gestão pública da Política de Assistência Social no território brasileiro, 
exercida de modo sistêmico pelos entes federativos, em consonância com a Constituição da República de 1988, a 
LOAS e as legislações complementares a ela aplicáveis. Seu conteúdo estabelece: 

 
I - Caráter do SUAS. 
II - Funções da política pública de Assistência Social para extensão da proteção social brasileira. 
III - Níveis de gestão do SUAS. 
IV - Instâncias de articulação, pactuação e deliberação que compõem o processo democrático de gestão do SUAS. 
V - Financiamento. 
VI - Regras de transição. 

 
Sobre as informações acima acerca da NOB/SUAS responda: 

 
A) Apenas uma está incorreta. 
B) Estão todas corretas. 
C) Estão todas incorretas. 
D) Apenas duas estão corretas. 
 

37. Os parágrafos abaixo dizem respeito ao Decreto Federal n° 6.307, de 14 de dezembro de 2004, que trata dos 
Benefícios Eventuais. Assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso. 

 
(    ) Os Benefícios Eventuais são provisões suplementares permanentes, prestadas aos cidadãos e às famílias em 

virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. 
(    ) A concessão e o valor dos auxílios por natalidade e por morte serão regulados pelos Conselhos de Assistência 

Social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante critérios e prazos definidos pelo Conselho 
Nacional de Assistência Social - CNAS. 

(    ) A situação de vulnerabilidade permanente caracteriza-se pelo advento de riscos, perdas e danos à integridade 
pessoal e familiar. 

(    ) Cabe ao Distrito Federal e aos Municípios, destinar recursos para o custeio do pagamento dos auxílios 
natalidade e funeral, mediante critérios estabelecidos pelo Conselho de Assistência Social do Distrito Federal e 
pelos Conselhos Municipais de Assistência Social, respectivamente. 

 
A sequência correta é: 

 
A) V – F – V – V. 
B) F – V – V – F. 
C) F – V – F – V. 
D) V – V – F – V. 
 

38. Os Benefícios Eventuais devem atender, no âmbito do SUAS – Sistema Único de Assistência Social -  aos seguintes 
princípios, EXCETO: 

 
A) Garantia de qualidade e prontidão de respostas aos usuários, bem como de espaços para manifestação e defesa 

de seus direitos. 
B) Integração à rede de serviços socioassistenciais, com vistas ao atendimento das necessidades humanas 

básicas. 
C) Justiça na prestação dos serviços, exigindo comprovantes de baixa renda e real necessidade dos benefícios 

pleiteados. 
D) Garantia de igualdade de condições no acesso às informações e à fruição do benefício eventual e afirmação dos 

benefícios eventuais como direito relativo à cidadania. 
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39. De acordo com a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social, ”A 
Assistência Social deve ofertar seus serviços com o conhecimento e compromisso ético e político de profissionais 
que operam técnicas e procedimentos impulsionadores das potencialidades e da emancipação de seus usuários, os 
quais deverão ser considerados ao se elaborar, implantar e implementar padrões, rotinas e protocolos específicos, 
para normatizar e regulamentar a atuação profissional por tipo de serviço socioassistencial.” 

 
Alguns dos princípios éticos trazidos por esta norma são: 

 
I - Garantia do acesso da população a política de assistência social através de avaliação de necessidade 

relacionada à condição social ligada a gênero, raça/etnia, credo, orientação sexual, classe social, ou outras, 
resguardados os critérios de elegibilidade dos diferentes programas, projetos, serviços e benefícios.  

II - Contribuição para a criação de mecanismos que venham desburocratizar a relação com os usuários, no sentido 
de agilizar e melhorar os serviços prestados. 

III - Proteção à privacidade dos usuários, observado o sigilo profissional, preservando sua privacidade e opção e 
resgatando sua historia de vida.  

IV - Reconhecimento do direito dos usuários a ter acesso a benefícios e renda e a programas de oportunidades para 
inserção profissional e social.  

V - Compromisso em ofertar serviços, programas, projetos e benefícios de qualidade que garantam a oportunidade 
de convívio para o fortalecimento de laços familiares e sociais.  

 
Marque a alternativa correta: 

 
A) Apenas as informações III e IV estão corretas. 
B) Apenas a informação I está incorreta. 
C) Apenas as informações I e II estão incorretas. 
D) Todas as informações estão corretas. 
 

40. A Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social traz que Equipes de 
Referência são aquelas constituídas por servidores efetivos responsáveis pela organização e oferta de serviços, 
programas, projetos e benefícios de proteção social básica e especial, levando-se em consideração o número de 
famílias e indivíduos referenciados, o tipo de atendimento e as aquisições que devem ser garantidas aos usuários. 
A Família Acolhedora é uma Equipe de Referência de proteção social de alta complexidade e deve ser formada pelo 

seguinte quadro: 
 

PROFISSIONAL/FUNÇÃO ESCOLARIDADE QUANTIDADE 

Coordenador ( _______ ) 
1 profissional referenciado para até 45 usuários 
acolhidos.    

Assistente Social Nível Superior 

1 profissional para acompanhamento de até      
( _______ ) e atendimento a até 15 famílias de 
origem dos usuários atendidos nesta 
modalidade.    

Psicólogo Nível Superior 

( _______ ) para acompanhamento de até 15 
famílias acolhedoras e atendimento a até 15 
famílias de origem dos usuários atendidos 
nesta modalidade.   

 
Complete o quadro acima: 
 
A) Nível Médio, 25 famílias acolhedoras, 2 profissionais. 
B) Nível Superior, 20 famílias acolhedoras, 2 profissionais. 
C) Nível Superior, 15 famílias acolhedoras, 1 profissional. 
D) Nível Médio, 15 famílias acolhedoras, 1 profissional. 

 




