
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

Nº DE INSCRIÇÃO ______________ 

   

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir: 

1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova; 

2. Assine o cartão resposta no verso; 

3. A prova terá 02hs30min de duração; 

4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova; 

5. Use caneta esferográfica azul ou preta; 

6. Cada questão possui somente uma resposta correta; 

7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas, deverá 

assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo; 

8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova; 

9. A prova conterá 25 (vinte e cinco) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 

10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse caso 

será anulada a questão; 

11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o material 

recebido no início da prova; 

12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho. 

 
 

Boa Prova! 
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DEBAIXO DA PONTE 
 
1º Moravam debaixo da ponte. Oficialmente, não é lugar onde se more, porém eles moravam. Ninguém lhes 
cobrava aluguel, imposto predial, taxa de condomínio: a ponte é de todos, na parte de cima; de ninguém, na parte de 
baixo. Não pagavam conta de luz e gás, porque luz e gás não consumiam. Não reclamavam contra falta d’água, 
raramente observada por baixo de pontes. Problema de lixo não tinham; podia ser atirado em qualquer parte, embora 
não conviesse atirá-lo em parte alguma, se dele vinham muitas vezes o vestuário, o alimento, objetos de casa. Viviam 
debaixo da ponte, podiam dar esse endereço a amigos, recebê-los, fazê-los desfrutar comodidades internas da ponte. 
2º ___ tarde surgiu precisamente um amigo que morava nem ele mesmo sabia onde, mas certamente morava: nem 
só a ponte é lugar de moradia para quem não dispõe de outro rancho. Há bancos confortáveis nos jardins, muito 
disputados; a calçada, um pouco menos propícia; a cavidade na pedra, o mato. Até o ar é uma casa, se soubermos 
habitá-lo, principalmente o ar da rua. O que morava não se sabe onde vinha visitar os de debaixo da ponte e trazer-lhes 
uma grande posta de carne. 
3º Nem todos os dias se pega uma posta de carne. Não basta procurá-la; é preciso que ela exista, o que costuma 
acontecer dentro de certas limitações de espaço e de lei. Aquela vinha até eles, debaixo da ponte, e não estavam 
sonhando, sentiam ___ presença física da ponte, o amigo rindo diante deles, a posta bem pegável, comível. Fora 
encontrada no vazadouro, supermercado para quem sabe freqüentá-lo, e aqueles três o sabiam, de longa e olfativa 
ciência. 
4º Comê-la crua ou sem tempero não teria o mesmo gosto. Um de debaixo da ponte saiu ___ caça de sal. E havia 
sal jogado a um canto de rua, dentro da lata. Também o sal existe sob determinadas regras, mas pode tornar-se acessível 
conforme as circunstâncias. E a lata foi trazida para debaixo da ponte. 
5º Debaixo da ponte os três preparavam comida. Debaixo da ponte a comeram. Não sendo operação diária, cada 
um saboreava duas vezes: a carne e a sensação de raridade da carne. E iriam aproveitar o resto do dia dormindo (pois 
não ___ coisa melhor, depois de um prazer, do que o prazer complementar do esquecimento), quando começaram a 
sentir dores. 
6º Dores que foram aumentando, mas podiam ser atribuídas ao espanto de alguma parte do organismo de cada 
um, vendo-se alimentado sem que lhe houvesse chegado notícia prévia de alimento. Dois morreram logo, o terceiro 
agoniza no hospital. Dizem uns que morreram da carne, dizem outros que do sal, pois era soda cáustica. Há duas vagas 
debaixo da ponte. 
 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Debaixo da ponte. In: Obra Completa, Rio de Janeiro: José Aguilar Editora, 1967, 
p. 896-897. 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) À – a – à – há. 
b) À – a – à – a. 
c) À – à – a – há. 
d) A – à – a – à. 
 
02 - Atente para as afirmativas relacionadas ao texto: 
I - A indeterminação das personagens cria o efeito de sentido de “anonimato” de uma miséria tão absoluta que os 
priva até mesmo de um nome próprio. 
II - Ao indefinir o momento da ação o autor eterniza a miséria e permite que o final do texto seja aberto em um 
movimento cíclico que retoma o início do texto. 
III - O texto apresenta certos valores que são antagônicos como o percurso da morte (a miséria absoluta) para a 
vida (quando os sujeitos conseguem alimentos) e para a morte (quando os sujeitos são envenenados pela comida). 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) apenas I e II. 
b) apenas I e III. 
c) apenas II e III. 
d) todas as alternativas. 
 
03 - Assinale a alternativa em que estão corretamente identificadas as relações de sentido estabelecidas pelas 
palavras destacadas no primeiro parágrafo (porém, porque e embora): 
a) consequência – causa – conclusão. 
b) oposição – explicação – concessão. 
c) conclusão – causa – tempo. 
d) concessão – finalidade – conformidade. 
 
04 - Assinale a alternativa em que a analise morfológica dos termos destacados está correta: 
 Debaixo da ponte os três preparavam a comida. Debaixo a comeram. Não sendo operação diária, cada um 

saboreava duas vezes: a carne e a raridade da carne. E iriam aproveitar o resto do dia dormindo (pois não há nada 

melhor, depois de um prazer, do que complementar do esquecimento)... quando começaram a sentir dores... 

a) pronome pessoal do caso oblíquo – artigo definido – artigo definido – preposição. 
b) advérbio – artigo definido – artigo definido – artigo definido. 



 3

c) artigo – pronome demonstrativo – pronome demonstrativo – preposição. 
d) preposição – artigo indefinido – artigo definido – preposição. 
 
05 - Analise as frases extraídas do texto e as afirmações feitas sobre cada uma, em seguida assinale a alternativa 
que contém afirmação incorreta: 
a) “Dores que foram aumentando, mas podiam ser atribuídas ao espanto de alguma parte do organismo de cada um,...”  
Afirmação: a locução verbal destacada dá ideia de gradação. 
b) “Fora encontrada no vazadouro, supermercado para quem sabe freqüentá-lo, e aqueles três o sabiam de longa e 
olfativa ciência.” 
Afirmação: O pronome destacado substitui a expressão “freqüentar o vazadouro”. 
c) “Mas pode tornar-se acessível.”  
Afirmação: o termo destacado poderia ser substituído por conquanto sem prejuízo algum para a frase. 
d) “Há duas vagas debaixo da ponte.”  
Afirmação: o verbo “haver” apresenta duas formas de igual valor e função: “havemos” e “hemos”. 
 
06 - As artes marciais estão em alta na mídia atualmente. Em 2011, algumas emissoras de televisão transmitiram 
ao vivo, eventos de artes marciais do UFC® (Ultimate Fighting Championship), no qual os lutadores se 
enfrentam em um ringue no formato de octógono. Considere que em um campeonato não oficial de artes 
marciais, será utilizado como ringue de lutas, um octógono regular de arestas medindo 3 m. A área de luta será: 
Dado:  = 1,4. 
a) maior que 40 m2 e menor que 45 m2. 
b) maior que 45 m2 e menor que 50 m2. 
c) maior que 50 m2 e menor que 55 m2. 
d) maior que 55 m2 e menor que 60 m2. 
 
07 - O quadrado de um número, menos o seu quíntuplo é igual a – 6. Esse número é: 
a) 2. 
b) 3. 
c) 4. 
d) 5. 
 
08 - Uma montadora de automóveis fabrica determinado modelo de veículo em três cores (branco, preto e cinza), 
e com três configurações de opcionais diferentes (básico, luxo e gran luxo). A tabela 1 que segue é representativa 
das vendas da primeira semana do mês de dezembro, e a tabela 2 é referente ao valor de venda de cada modelo, 
de acordo com sua configuração de opcionais. 

 
No que se refere aos carros vendidos na cor preta, o montante, em reais, faturado nessas vendas foi de: 
a) menos de 1/2 milhão. 
b) pouco mais de 1/2 milhão. 
c) 3/4 de milhão. 
d) mais de 4/5 de milhão. 
 
09 - Um grupo de amigas está se preparando para uma confraternização. No que se refere às jóias que estão 
usando, observe o diagrama de Venn abaixo, e assinale a alternativa correta: 

 
a) O número de pessoas que usam brincos é o dobro do número de pessoas que usam colares. 
b) Apenas 15 pessoas estão usando pulseiras. 
c) O número de pessoas que usam pulseiras excede em 2 o número de pessoas que usam colares. 
d) O número de pessoas que usam brincos e pulseiras é igual a 12. 
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10 - Um artista projetou uma escultura, com suas medidas em metros, no formato de parábola que satisfaz a 
função x2 + 2x + 2 = 0, sendo fixada por um suporte lateral, na vertical, como ilustra a figura que segue. 

 
Desconsiderando-se o suporte, a menor distância entre a escultura (em destaque na figura) e o solo será de: 
a) 0,5 m. 
b) 1 m. 
c) 1,5 m. 
d) 2 m. 
 
11 - Em relação ao compromisso ético-político do psicólogo que atua no campo da assistência social, é 
CORRETO afirmar: 
a) É difícil romper com o caráter assistencialista e tutelar impregnado no cenário da política de assistência social do 
Brasil. Portanto, a ideia de compromisso ético-político do psicólogo tem relação ainda com a cura de traumas 
resultantes da violência e marginalização. 
b) Não existe ainda uma política estruturada que possa delinear o papel do psicólogo dentro dos serviços da assistência 
social. Isso dificulta a associação da teoria estudada, com as demandas da população brasileira usuárias da política de 
assistência social. 
c) As ações do psicólogo devem passar pelas desigualdades e violências vivenciadas pela população, visando o 
enfrentamento e superação das vulnerabilidades, a conquista dos direitos e a autonomia dos sujeitos na resolução dos 
problemas. 
d) O processo de exclusão/marginalização deve sempre atravessar o olhar do psicólogo, dentro de uma intervenção 
ético-política, no sentido de conscientizar a população da realidade que está posta e que o enfrentamento desta depende 
exclusivamente do auxílio do Estado. 
 
12 - “A natureza do trabalho possível de ser exercido na economia global é essencial ao entendimento da questão 
da exclusão (Dupas, 1999, p.34)”. Sobre os fenômenos Pobreza e Exclusão Social, afirma-se que: 
I - A concepção de Exclusão Social costuma ser relacionada a um plano de causalidade simples e 
multidimensional, diferenciando-se da concepção de pobreza, sobretudo porque aquela é uma condição 
produzida na emergência do Estado de Bem Estar-Social. 
II - A Pobreza é um desdobramento das relações históricas e estruturais de oposição entre os interesses de 
classes, portanto, um fenômeno econômico que se configura na questão social derivada das relações capital x 
trabalho.  
III - A Exclusão Social se caracteriza por um conjunto de fenômenos que se configuram no campo alargado das 
relações sociais contemporâneas: o desemprego estrutural, a precarização do trabalho, a desqualificação social, a 
desagregação identitária, a desumanização do outro, a anulação da alteridade, a população de rua, a fome, a 
violência, a falta de acesso a bens e serviços, à segurança, à justiça e à cidadania, entre outras. 
Está(ão) CORRETA(S): 
a) As afirmativas I, II e III apenas. 
b) A afirmativa II apenas. 
c) As afirmativas II e III apenas. 
d) Nenhuma das afirmativas. 
 
13 - Sobre as implicações da Exclusão do campo subjetivo, marque a opção CORRETA: 
a) A Exclusão, juntamente com a Pobreza, propicia sofrimento ético-político-moral nos indivíduos, produzindo medo, 
tristeza, impotência perante os problemas, sensação de inevitabilidade e falta de alternativa. 
b) Embora o sofrimento seja vivenciado em grupo, entre os membros familiares, sua gênese é individual e está na 
subjetividade de cada sujeito, permitindo a cada um experienciar a exclusão de forma diferenciada. 
c) A vulnerabilidade em que o indivíduo se encontra produz sentimento de não pertencimento, pois não compartilha dos 
direitos sociais previstos na constituição. 
d) O imediatismo é uma das causas do sofrimento psíquico da população em vulnerabilidade social, pois o que ganham 
hoje destina-se a suprir suas necessidades mais atuais. Assim, tais indivíduos são tolhidos da capacidade de planejar o 
futuro. 
 
14 - Atualmente, existe um cenário de recursos públicos caracterizado por alta demanda de serviços destinados à 
população, aumento das exigências por uma gestão eficaz, eficiente e efetiva, mas em contrapartida, os recursos 
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são escassos para cumprir tais metas. Nesse sentido, a elaboração, o monitoramento e a avaliação de programas e 
projetos sociais tornam-se etapas fundamentais na gestão da política de assistência social. Assinale a alternativa 
INCORRETA sobre o tema: 
a) Na elaboração de um projeto, eficácia é a capacidade de produzir o efeito desejado. Eficiência é a capacidade de 
utilizar os insumos ou recursos adequadamente, de forma racional e econômica. Efetividade é a capacidade de produzir 
uma diferença positiva num dado contexto, de forma permanente. 
b) A efetividade de toda e qualquer ação transformadora no campo social está atrelada a uma “dimensão teórica”, dada 
pelas competências exigidas não só no planejamento, quanto na implementação e na avaliação dos projetos sociais. 
c) Embora cada projeto tenha características diferentes, pode-se pensar no seu ciclo de vida como tendo quatro fases 
distintas: elaboração, estruturação, realização e encerramento. 
d) Ao término do projeto é preciso analisar seus resultados e impactos, comparando-se o que se pretendia originalmente 
com o realmente alcançado. Também é o momento de cuidar da desmobilização do projeto, caso não haja 
prosseguimento. 
 
15 - A expressão “Psicologia Social Comunitária” designa um conjunto de saberes e práticas da psicologia que 
visam contribuir para a melhoria na qualidade de vida das pessoas e grupos distribuídos nas inúmeras 
aglomerações humanas que compõem a grande cidade. Nesta perspectiva, é CORRETO afirmar: 
a) As intervenções do psicólogo que atua no âmbito sócio-comunitário são restritas aos grupos populares, aqueles que 
vivem em condições precárias ou inviabilizadas de trabalho, saúde, saneamento básico, educação escolar, lazer, dentre 
outras. 
b) Ao desenvolver estratégias de intervenções, as aproximações do psicólogo estão pautadas no trabalho 
assistencialista-paternalista, que objetiva a implementação de melhorias nas condições de vida do grupo sem a 
participação ativa desse grupo. 
c) A atuação do psicólogo comunitário coloca o grupo-cliente no lugar daquele que precisa ser assistido e ajudado, 
desconsiderando possibilidades de mobilização para a autogestão e autonomia. 
d) Numa perspectiva crítico-transformadora, o psicólogo caminha para a possibilidade de fomentar autonomia dos 
grupos. Ao propor ações compartilhadas, cria dispositivos emancipatórios, não apenas para a comunidade, mas para ele 
mesmo enquanto profissional.  
 
16 - Incluir socialmente as pessoas com deficiência significa respeitar as necessidades próprias da sua condição e 
possibilitar acesso aos serviços públicos, aos bens culturais e artísticos e aos produtos decorrentes do avanço 
social, político, econômico, científico e tecnológico da sociedade contemporânea. Sobre o papel do psicólogo na 
orientação das famílias que possuem membro com algum tipo de deficiência, pode-se dizer que: 
I - No processo de acompanhamento da pessoa com deficiência, o psicólogo ajudará a família a apropriar-se de 
conhecimentos como: o direito à informação médica sobre a deficiência do familiar e suas especificidades; 
conhecimento acerca de oportunidades educacionais para essa pessoa; acesso a recursos disponíveis na 
comunicação para assistência intelectual, emocional e financeira; orientação sobre existência de grupos 
terapêuticos para interação com outras famílias de pessoas com deficiência. 
II - O psicólogo deve ter compreensão e entendimento sobre os afetos vivenciados pela família e pela pessoa com 
deficiência: sentimento de rejeição, medo, culpa, incertezas, ressentimentos, estresse e ansiedade.  
III - Deve esclarecer a família quanto ao seu papel no processo de formação da pessoa com deficiência como 
sujeito do mundo, indivíduo com capacidade para exercer um papel social e exercer também uma atividade 
profissional, que lhe confira recursos financeiros, mas respeite também sua limitação, seja ela qual for. 
IV - É atribuição do psicólogo conduzir a família de forma que ela encontre suas próprias soluções, e defina 
escolhas e condutas a partir de suas próprias deduções, assim como propiciar troca de experiências entre as 
famílias, afim de que haja o crescimento de seus membros, possibilitando-lhes a descoberta de soluções mais 
práticas. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
 
17 - Sobre a profissão de Psicólogo, uma de suas funções é utilizar métodos e técnicas psicológicas para 
diagnosticar aspectos psicológicos, orientar e selecionar sobre aspectos profissionais, orientação psicopedagógica, 
dentre outras intervenções. Sobre os conceitos, finalidades e estruturas dos documentos, é CORRETO afirmar: 
a) A Declaração visa informar situações objetivas relacionadas ao atendimento psicológico: comparecimento do 
atendido e acompanhante, tempo, datas, horários, etc. Pode ser registrada alguma nota sobre o conteúdo do 
atendimento. 
b) O Relatório ou Laudo Psicológico deve conter: identificação, descrição da demanda, procedimento, análise e 
conclusão. Não tem caráter de investigação científica, mas deve ser subsidiado por instrumental técnico e referencial 
teórico e científico adotado pelo profissional. 
c) O Parecer Psicológico é um documento fundamentado e resumido sobre a questão focal. Deve conter: identificação, 
exposição dos motivos, análise e conclusão.  
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d) O Atestado Psicológico tem a mesma estrutura da Declaração, mas certifica uma determinada situação ou estado 
psicológico, afirmando sobre condições psicológicas de quem é requerido. Pode justificar faltas ou impedimentos. 
 
18 - Sobre o acompanhamento familiar realizado pelo psicólogo e demais profissionais que compõem a equipe 
técnica do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, marque a alternativa INCORRETA: 
a) O acompanhamento familiar consiste na oferta de serviços planejados e continuados, em especial serviços 
socioeducativos para as famílias, que valorizam o convívio, protagonismo, autonomia, fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários e o desenvolvimento de projetos coletivos. 
b) A abordagem interdisciplinar e a utilização de espaços fora do CRAS, nas comunidades onde moram as famílias, são 
fundamentais para a garantia do atendimento integral às famílias, de modo a traduzir essa ação como direito. 
c) Para atingir seus objetivos, o acompanhamento familiar deve ser predominantemente coletivo, sendo que as formas 
individualizadas devem ser empregadas somente em situações específicas, tais como impossibilidade de deslocamento 
do responsável pela família, resistência da família para se integrar em atividades coletivas, situações que demandam 
sigilo, entre outras. 
d) Destaca-se que as formas individualizadas de atendimento também devem ser planejadas de forma a possuir início, 
meio e fim, sendo que a inserção da família em atividades coletivas deve ser priorizada. 
 
19 - Com a Política Nacional de Assistência Social – PNAS, evidenciou-se os direitos de crianças, adolescentes, 
idosos, pessoas com deficiência e a importância da família no processo de protagonismo dos indivíduos. Tal 
mudança caminha com impactos relevantes na redução da pobreza no País, significando que o Estado, nos 
últimos anos, passou a reconhecer e ampliar suas responsabilidades em relação aos direitos dos cidadãos. Sobre a 
política de assistência social, pode-se AFIRMAR que: 
a) A assistência social já está consolidada enquanto política pública e direito social, pois o Sistema Único da Assistência 
Social foi implantado e implementado em 2003, com a NOB-RH. 
b) Junto ao processo de descentralização, a Política Nacional de Assistência Social traz sua marca no reconhecimento 
de que para além das demandas setoriais e segmentadas, o chão onde se encontram e se movimentam setores e 
segmentos, faz diferença no manejo da própria política, significando considerar as desigualdades socioterritoriais na sua 
configuração. 
c) A assistência social, juntamente com a saúde e a previdência, forma a seguridade social do País. A previdência tem 
caráter contributivo, enquanto a assistência social e a saúde são universais, ou seja, é direito de todos, independente de 
critérios de renda ou contribuição. 
d) A Política Nacional de Assistência Social ressalta o campo da informação, monitoramento e avaliação, salientando 
que as novas tecnologias da informação e a ampliação das possibilidades de comunicação em nada diferenciam o campo 
de atuação descentralizado previsto na política. 
 
20 - De acordo com o que está descrito na LOAS, capítulo II, seção I, artigo 4º, a Política Nacional de Assistência 
Social rege-se pelos seguintes princípios democráticos: 
I - Supremacia do atendimento às necessidades sociais em detrimento de outras vulnerabilidades (emocionais, 
afetivas e familiares). 
II - Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas 
demais políticas públicas. 
III - Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem 
como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade. 
IV - Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, garantindo que as populações rurais terão prioridade em 
atendimentos, nas situações onde não houver equipamentos da assistência social em tais áreas. 
V - Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos 
oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Somente os princípios I, II e III estão corretos. 
b) Somente os princípios II, III e IV estão corretos. 
c) Somente os princípios II, III e V estão corretos. 
d) Somente os princípios I, III, IV e V estão corretos. 
 
21 - Sobre a atuação do psicólogo no Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, marque a alternativa 
CORRETA: 
a) A base da prática diária do psicólogo no CRAS deve ser a clínica tradicional, pois entende-se que os problemas 
sociais passam, antes, pelo indivíduo e suas idiossincrasias, isto é, a forma como cada sujeito percebe e reage as 
situações externas. 
b) Os grupos operativos devem ser a constante de atuação do psicólogo, pois a política de assistência preza pela 
matricialidade da família e sua inserção em grupos. 
c) O psicólogo deve ter a apropriação da teoria motivacional para o trabalho com as famílias, pois o cerne da 
problemática social está na ausência do trabalho decente.  
d) Inserir e acompanhar a família em projetos de convivência, encontros socioeducativos e cursos de inclusão produtiva 
e geração de renda constitui atuações do psicólogo no centro de referência da assistência social. 
 



 7

22 - Famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade; 
identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante de deficiências; 
exclusão pela pobreza e, ou, no acesso às demais políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes 
formas de violência advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos, constituem o público usuário da política de 
Assistência Social. Sobre as proteções afiançadas por esta política, marque o que for CORRETO: 
a) A Proteção Social Especial pode ser dividida em Média Complexidade e Alta Complexidade. A primeira envolve o 
Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS, que promove atendimentos às pessoas vítimas de 
violência ou indivíduos com seus direitos violados, mas cujos vínculos familiar e comunitário não foram rompidos.  
b) A Proteção Social Especial de Alta Complexidade envolve atuação nos âmbitos: abordagem de rua, plantão social, 
serviços de reabilitação na comunidade e medidas socioeducativas para aqueles em situação de liberdade assistida. 
c) A Proteção Social Básica tem sua representação no CRAS, e envolve os primeiros atendimentos aos idosos cujos 
direitos são violados, sendo de competência deste equipamento fazer o encaminhamento à Casa Lar ou Família 
Acolhedora. 
d) Cabe ao CRAS, enquanto porta de entrada da família, acompanhar o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – 
PETI e o Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. 
 
23 - Maria de Oliveira foi ao CRAS de referência do seu território solicitar atendimento psicológico à filha Ana, 
08 anos de idade. Queixou-se que esta apresenta dificuldades de convívio com a irmã Camila, 06 anos, além de 
apresentar comportamentos agressivos e problemas de socialização na escola. Diante da situação, qual seria o 
processo mais adequado no acompanhamento psicológico fornecido a esta família no CRAS: 
a) Acolhida no CRAS, entrevista com o responsável familiar e aplicação de algum teste psicológico, como Bender ou 
WIS-III. 
b) Acolhida no CRAS, entrevista com os pais e/ou responsáveis pela criança, realização de 4 a 5 atendimentos 
psicológicos e encaminhamento à Unidade Básica de Saúde mais próxima do território onde a família reside. 
c) Acolhida no CRAS, atendimentos psicológicos à criança com base em Ludoterapia, atividades gráficas e outros 
processos informais, como contação de histórias e, concomitante ao processo, orientação aos pais e/ou responsáveis 
pela criança com objetivo de concluir o processo em tempo breve. 
d) Acolhida no CRAS, entrevista com os pais e/ou responsáveis pela criança, desenvolvimento de psicoterapia breve 
com a criança, e encaminhamento à psicoterapia em longo prazo com profissionais na área da saúde se houver 
necessidade. 
 
24 - A oferta de Benefícios Eventuais da Política Nacional de Assistência Social pode ocorrer mediante 
apresentação de demandas por parte de indivíduos e familiares em situação de vulnerabilidade, ou por 
identificação dessas situações no atendimento dos usuários nos serviços socioassistenciais e do acompanhamento 
sociofamiliar no âmbito da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial. As modalidades de benefícios 
eventuais encontram-se elencadas a seguir: 
I - Natalidade - para atender preferencialmente necessidades do bebê que vai nascer; apoio à mãe nos casos em 
que o bebê nasce morto  ou morre  logo após o nascimento; apoio à família no caso de morte da mãe. 
II - Funeral - para atender preferencialmente despesas de urna funerária, velório e sepultamento; necessidades 
urgentes da família advindas da morte de um de seus provedores ou membros; ressarcimento, no caso da 
ausência do Benefício Eventual no momento necessário. 
III - Vulnerabilidade Temporária – para o enfrentamento de situações de riscos, perdas e danos à integridade da 
pessoa e/ou de sua família decorrentes da falta de domicílio ou de desastres ambientais. 
IV - Calamidade Pública - para o atendimento das vítimas de calamidade pública, de modo a garantir a 
sobrevivência e a reconstrução da autonomia destas. É o reconhecimento pelo poder público de situação 
anormal, advinda de baixas ou altas temperaturas, tempestades, enchentes, inversão térmica, desabamentos, 
incêndios e/ou epidemias, causando sérios danos à comunidade afetada, inclusive à segurança ou à vida de seus 
integrantes. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as modalidades I, II e IV estão corretas. 
b) Apenas as modalidades I e II estão corretas. 
c) Apenas as modalidades II, III e IV estão corretas. 
d) Todas as modalidades estão corretas.  
 
25 - Toda profissão define-se a partir de um corpo de práticas que busca atender demandas sociais, norteado por 
elevados padrões técnicos e pela existência de normas éticas que garantam a adequada relação de cada 
profissional com seus pares e com a sociedade como um todo. Sobre o Código de Ética Profissional do Psicólogo, 
assinale a alternativa CORRETA: 
a) Ao estabelecer padrões esperados quanto às práticas referendadas pela respectiva categoria profissional e pela 
sociedade, procura fomentar a auto-reflexão exigida de cada indivíduo acerca da sua práxis, de modo a responsabilizá-
lo, pessoal e coletivamente, por ações e suas consequências no exercício profissional. 
b) Sempre parte do princípio dialético das situações, e não do conhecimento de senso comum de ação e reação que sana 
as expectativas de justiça da maior parte da população. Compromete cada indivíduo em sua práxis, não 
responsabilizando a coletividade. 
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c) Preza pelo princípio do sigilo em toda e qualquer situação demandada, tendo como missão primordial normatizar a 
natureza técnica do trabalho do psicólogo.  
d) Não tem como prioridade assegurar, dentro de valores relevantes para a sociedade e para as práticas desenvolvidas, 
um padrão de conduta que fortaleça o reconhecimento social da categoria. Devido a esse princípio, nota-se a dificuldade 
de fortalecer e unir os psicólogos em movimentos de melhorias para a classe. 
 

 
 

  
 




