
 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 
 

CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 03/2015 
 

ANALISTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS: PSICOLOGIA 
 

S Ó     A B R A     Q U A N D O     AUTORIZADO 

Este caderno contém as provas de Português (10 questões), Informática (5 questões), Direito Administrativo 
(5 questões), Direito Constitucional (5 questões), Gestão Pública (5 questões), Legislação Municipal Aplicada 
(10 questões) e Conhecimentos Específicos (40 questões) conforme o conteúdo programático estabelecido 
no Edital 03/2015, e o tema de redação, conforme estabelecido também no Edital 03/2015. 

Use como rascunho o Cartão-Resposta reproduzido ao final deste caderno. 

Ao receber a FOLHA DE RESPOSTAS: 

- Confira seu nome, número de inscrição e número do documento de identidade. 

- Assine, à tinta, no espaço próprio indicado. 

Atenção ao transferir as respostas para a FOLHA DE RESPOSTAS: 

- use apenas caneta esferográfica azul ou preta; 

- preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta 
solicitada de cada questão; 

- assinale somente uma alternativa em cada questão. 

Sua resposta não será computada, se houver marcação de mais de uma alternativa. Também não serão 
computadas questões não assinaladas ou rasuradas. 

 NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA. 

 A FOLHA DE RESPOSTAS não deve ser dobrada, amassada ou rasurada. CUIDE BEM 
DELA. ELA É A SUA PROVA. 

Para a REDAÇÃO, observe o seguinte: 

- leia atentamente o enunciado e as instruções específicas desta prova; 

- se você fizer o rascunho, transcreva-o para a folha definitiva de redação com LETRA BEM LEGÍVEL.  

O período previsto para a realização deste conjunto de provas inclui o tempo para a assinatura e transcrição 
das respostas do Caderno de Questões para a FOLHA DE RESPOSTAS e ainda a transcrição da Redação 
para a Folha de Resposta definitiva de Redação. 

O candidato somente poderá deixar o local de realização da prova, portando o CADERNO DE PROVAS,      
2 (duas) horas após o início da prova. 

Reserve os últimos 30 minutos para preencher sua FOLHA DE RESPOSTAS. 

Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar, obrigatoriamente, ao Fiscal de Sala a FOLHA DE 
RESPOSTAS e a Folha de Resposta definitiva de Redação, devidamente PREENCHIDAS e 
ASSINADAS. 

Havendo algum problema, informe-o imediatamente ao Aplicador de Provas, para que ele tome as 
providências necessárias. 

Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação posterior. 
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PORTUGUÊS 
 

Instrução: Leia o artigo de Contardo Calligaris, 
publicado no Jornal Folha de São Paulo em 16/04/2015, 
e responda às questões de 01 a 05.  

Maioridade penal? 

(1§)A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara 
dos Deputados aprovou a constitucionalidade da 
proposta de diminuição da maioridade penal de 18 para 
16 anos. Ela ainda será discutida em outra comissão 
especial antes de chegar ao plenário, mas já agita os 
espíritos. Se você conta com essa mudança para que a 
repressão e a prevenção da delinquência juvenil sejam 
mais eficientes, melhor esquecer. Neste caso, concordo 
com a Presidente da República: "Reduzir a maioridade 
penal não vai resolver o problema da delinquência 
juvenil". 

(2§)Em suma, a proposta é inócua. E é possível que ela 
seja nociva: como lembrou Drauzio Varella (na Folha de 
4 de abril), adolescentes encarcerados com adultos se 
tornarão rapidamente profissionais do crime, e serão 
arregimentados nas organizações que mandam na 
cadeia. 

(3§)Hélio Schwartsman (na Folha de 8 de abril) também 
é contra a diminuição da maioridade penal e observa 
que a proposta aprovada é justificada por citações  
bíblicas. Penso como ele: vamos deixar ao Estado 
Islâmico a iniciativa de políticas públicas decididas com 
base em textos sagrados. No fim de sua coluna, 
Schwartsman escreve que gostaria de ouvir "boas" 
argumentações a favor da diminuição da maioridade 
penal. Vou tentar. 

(4§)Antes disso: alguns opositores da proposta acham 
que a única (e verdadeira) razão para a redução da 
maioridade penal seria a vontade de punir os 
adolescentes infratores e de se vingar deles. Não vejo o 
problema: em geral, não acho que esta vontade seja 
necessariamente um sentimento vergonhoso. Enfim, 
sou contra a redução da maioridade penal ou a favor 
dela? E redução de 18 para que idade? Meu sentimento, 
desta vez, é radical: sou contra a existência de 
maioridades e menoridades penais, seja qual for a idade 
fixada. 

(5§)Aqui, um parêntese: claro, para que alguém seja 
imputável, é preciso que seja capaz de fazer uma 
diferença entre o certo e o errado. 

(6§)Também é lícito pedir que o amadurecimento 
cerebral (por exemplo, o desenvolvimento do córtex pré-
frontal) garanta um mínimo de autocontrole. Mas mesmo 
esse requisito básico mereceria um longo debate, que 
talvez só seja possível resolver caso a caso. 

(7§)Volto ao que me importa. A própria ideia de uma 
maioridade penal é um corolário da ideia de que a 

infância seja uma época diferenciada e merecedora de 
um tratamento especial, de modo que seja "mais feliz" 
do que a vida adulta. 

(8§)As duas ideias, aliás, são coevas: prosperam desde 
o século 19. 

(9§)No fim do século 18, quando perdemos a convicção 
absoluta de que a vida de nossa alma seria eterna, 
começamos a proteger e venerar as crianças, na 
esperança de que elas nos continuariam, seriam o 
remédio contra nossa mortalidade. 

(10§)Logo, descobrimos o prazer de vê-las sempre 
saltitantes e despreocupadas, e decidimos que não 
seriam imputáveis juridicamente: seu sorriso, por mais 
que fosse um pouco besta, seria a imagem da 
"felicidade" de nosso futuro. 

(11§)Essa mudança cultural poderia ter apenas 
melhorado a vida dos pequenos na nossa cultura. Mas 
não parou por aí: a partir da metade do século passado, 
a idealização da infância se tornou um desastre –para 
as próprias crianças, que não conseguem mais crescer, 
e para os adultos, que não param de regredir. 

(12§)B., 10, indigna-se por ter que fazer seu dever de 
casa (que é irrisório, como é habitual, para não 
comprometer o sagrado jogo infantil). Ele esperneia e, já 
chorando de raiva, grita: "Eu sou uma criança!". 

(13§)B. escolheu bem seu trunfo final. Sabe que os 
adultos não querem que ele cresça, mas desejam que 
continue brincando, numa caricatura repetitiva da 
infância encantada. Ou seja, descobriu que os adultos 
idealizam a vida na idade dele, não a adulta. O problema 
de B. (mas duvido que ele se importe com isso) é que, 
por esse caminho, ele não tem como querer 
amadurecer. 

(14§)As crianças ganharam uma relevância incrível por 
carregarem nosso futuro e resistirem contra nossa 
finitude. Por serem tudo o que nos sobra da nossa 
imortalidade (da qual duvidamos), as amamos como 
nunca na história foram amadas. 

(15§)Mas é bom desconfiar dos amores excessivos. No 
caso, se amamos as crianças como ectoplasmas que 
garantiriam nossa sobrevivência, também as odiamos 
por ser fadadas a sobreviver à gente. Esse ódio se 
expressa nas condutas que as condenam a viver numa 
infância sem fim, sem nunca se tornarem adultas. 

(16§)Detalhe: a leniência com os "menores" é uma 
dessas condutas. 

Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/216161-

maioridade-penal.shtml>. Acesso em 15 de set. 2015 
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QUESTÃO 01------------------------------------------------- 
 
Em todo texto argumentativo, há uma tese, um ponto de 
vista defendido pelo autor. Em “Maioridade Penal?”, a 
tese defendida por Contardo Calligaris é a de que devem 
ser responsabilizados 
 

A) aqueles conscientes sobre os seus atos, 

independentemente da idade. 

B) as crianças e os adolescentes, 

independentemente de qualquer fator. 

C) os adolescentes, desde que eles tenham a idade 

de pelo menos 16 anos. 

D) os adultos e os adolescentes que tenham a idade 

de no mínimo 18 anos. 

 
QUESTÃO 02------------------------------------------------- 
 
Sobre a infância e o tratamento dado às crianças, a 
afirmativa que traduz coerentemente o posicionamento 
do articulista é:  
 

A) A idealização da infância tem um efeito nocivo uma 

vez que impede as crianças de crescerem. 

B) A infância é, de fato, uma época diferenciada e 

merecedora de um tratamento especial por parte 

dos adultos. 

C) As crianças devem ser protegidas e veneradas, 

pois são o futuro e a esperança dos adultos, já 

corrompidos. 

D) As crianças devem ser tratadas, desde cedo, como 

adultos para que sejam responsáveis pelos seus 

atos. 

QUESTÃO 03----------------------------------------------- 
 
As palavras destacadas nos fragmentos foram 
substituídas de modo a não alterar o sentido 
estabelecido pelo seu uso no texto, EXCETO em: 
 

A) (2§) Em suma, a proposta é inócua./ Em suma, a 

proposta é ineficaz. 

B) (5§) Aqui, um parêntese: claro, para que alguém 

seja imputável.../ Aqui, um parêntese: claro, para 

que alguém seja responsável... 

C) (8§) As duas ideias, aliás, são coevas: prosperam 

desde o século 19. / As duas ideias, aliás, são 

contemporâneas: prosperam desde o século 19. 

D) (16§) Detalhe: a leniência com os "menores" é 

uma dessas condutas. / Detalhe: a omissão com 

os "menores" é uma dessas condutas. 

 

 

 

QUESTÃO 04------------------------------------------------- 
 
 “Ela ainda será discutida em outra comissão especial 
antes de chegar ao plenário, mas já agita os espíritos.” 
(1§) 
 
A relação originalmente estabelecida nesse fragmento, 
segundo o texto, é preservada em:  
 

A) Ela ainda será discutida em outra comissão 

especial antes de chegar ao plenário, pois já agita 

os espíritos. 

B) Ela ainda será discutida em outra comissão 

especial antes de chegar ao plenário, apesar de já 

agitar os espíritos. 

C) Ela ainda será discutida em outra comissão 

especial antes de chegar ao plenário, todavia já 

agita os espíritos. 

D) Ela ainda será discutida em outra comissão 

especial antes de chegar ao plenário, caso agite 

os espíritos. 

QUESTÃO 05------------------------------------------------- 
 

A seguir, trechos retirados do texto e suas respectivas 
análises: 
 

I. “A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara 

dos Deputados aprovou a constitucionalidade da 

proposta de diminuição da maioridade penal de 18 

para 16 anos. ” 

Análise: os termos em destaque são núcleos de 

mesma função sintática. 
 

II. “Logo, descobrimos o prazer de vê-las sempre 

saltitantes e despreocupadas, e decidimos que 

não seriam imputáveis juridicamente: seu sorriso, 

por mais que fosse um pouco besta, seria a 

imagem da ‘felicidade’ de nosso futuro. ” 

Análise: O uso da vírgula antes do “e” no trecho 

em destaque está equivocado, pois, nesse caso, 

as orações coordenadas possuem sujeitos iguais. 
 

III. “Esse ódio se expressa nas condutas que as 

condenam a viver numa infância sem fim, sem 

nunca se tornarem adultas. ” 

Análise: o termo em destaque é um pronome 

relativo que tem como referente a expressão “nas 

condutas”. Nesse sentido, poderia ser substituído 

corretamente pelo pronome relativo “onde”, que 

denota ideia de lugar.  

É CORRETO apenas o que se afirma em 
 

A) I. 

B) II. 

C) I e II. 

D) II e III. 
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QUESTÃO 06------------------------------------------------- 
 
O emprego do termo em destaque está CORRETO em: 
 

A) A criminalidade sempre encontrará lacunas nos 

contratos e leis aonde os legisladores pretendem 

garantir a ordem. 

B) É nítida a solução punitiva à que se refere a 

parcela da população a favor da diminuição da 

maioridade penal. 

C) Os legisladores, por quem devemos nos orientar, 

precisam legislar em prol de toda a sociedade. 

D) Os verdadeiros criminosos, cuja a 

responsabilidade é conhecida, continuam soltos 

enquanto os menores são responsabilizados. 

QUESTÃO 07------------------------------------------------- 
 
Sobre a classificação de formas verbais, analise os itens 
seguintes: 
 

I. Primeira pessoa do plural do presente do 

indicativo do verbo “vir” = vimos  

II. Terceira pessoa do singular do pretérito 

perfeito do indicativo do verbo “deter” = deteu  

III. Terceira pessoa do singular do pretérito 

perfeito do indicativo do verbo “requerer” = 

requis  

IV. Segunda pessoa do singular do modo 

imperativo afirmativo do verbo “ter”= tem  

V. Segunda pessoa do singular do modo 

imperativo afirmativo do verbo “trazer”= trazei 

É CORRETO apenas o que se afirma em 
 

A) I e IV. 

B) II e III. 

C) II, III e IV. 

D) I, IV e V. 

QUESTÃO 08------------------------------------------------- 
 

A alternativa que apresenta CORRETAMENTE apenas 
flexões do verbo PROVER é: 
 

A) Proveem – proveram – provias – provesse. 

B) Provejam – provêsseis – provieste – proveríeis. 

C) Provi – provirão – provemos – provesses. 

D) Provêm – provê – proveja – proveste. 
 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 09------------------------------------------------- 
 

Os preceitos da norma padrão foram inteiramente 
observados em: 
 
 

A) “A maioridade penal, durante o período colonial de 
1830, foi instaurado no Brasil com o advento do 
primeiro Código Criminal do Império, uma tradição 
Europeia a fim de que haja rigor na legislação 
brasileira. ” 

B) “Diante do contexto apresentado, o código 
Republicano determinava a inimputabilidade 
absoluta aos menores de nove anos completos 
onde o objetivo principal e primário estava 
centrado na garantia e proteção do menor. ” 

C) “É irrefutável que as Cláusulas Pétreas não se 
limitam a magna carta e que estão elencadas 
muitas dessas cláusulas em diversos artigos da 
Constituição Federal. ” 

D) “Decerto, o aumento do número de atos 
infracionais cometidos por esses jovens não 
significa que a proporção seja superior aos ilícitos 
cometidos por adultos. ”  

 

QUESTÃO 10------------------------------------------------- 
 

Segundo os preceitos da Gramática Normativa, o texto 
que apresenta a pontuação CORRETA é:  
 

A) “Apresentar propostas legislativas, para redução 
da menoridade penal constitui uma grande falácia, 
pois a Carta Magna não admite que sejam objeto 
de deliberação de emenda à Constituição os 
direitos e garantias individuais. ” 

B)  “Um passo importante para enfrentar o fenômeno 
– real e construído – da criminalidade violenta no 
mundo infanto-juvenil cabe, pois, ao campo 
midiático, que precisa cumprir sua missão de 
investir em seu potencial de construção de 
mentalidades. ” 

C) “Todo mundo sofre, porém, a juventude é a maior 
vítima da violência. Esta é a tragédia brasileira: um 
país que está matando sua juventude, sua energia 
e, com ela muitas possibilidades e sonhos de 
mudar a sociedade. ” 

D) “O Estatuto diz que todas as crianças e todos os 
adolescentes têm direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade, e à convivência familiar e 
comunitária. ” 
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INFORMÁTICA  
 

QUESTÃO 11------------------------------------------------- 
 
Observe a tabela seguinte para responder à questão: 
 

 
 
Considerando que a tabela está em uma planilha do 
Excel 2010 e que se deseja encontrar a soma do valor 
da 1ª revisão para os veículos com potência “1.0”, qual 
a sintaxe está CORRETA? 
 

A) =SOMASE(C3:C9;"1.0";D3:D9) 
B) =SOMASE(A3:C9;"1.0";D3:D9) 
C) =SOMASE("1.0";C3:D9) 
D) =SOMASE(C3:D9; "1.0") 

 
 
QUESTÃO 12------------------------------------------------- 
 
Para pesquisar, no sítio de busca google, páginas que 
apresentam a palavra “molho”, mas que não apresentam 
a palavra “tomate”, deve-se utilizar o comando: 

A) molho /tomate 
B) molho –tomate 
C) molho (tomate) 
D) molho :tomate 

 
QUESTÃO 13------------------------------------------------- 
 
São sítios de busca e navegadores de Internet, 
respectivamente, EXCETO: 

 

A) Bing, Safari 
B) Google, Internet Explorer 
C) Google, Opera 
D) Opera, Firefox 

 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 14------------------------------------------------- 
 

Sobre transferência de dados, analise as afirmativas a 
seguir: 
 

I. O protocolo de transferência de arquivos (FTP) 
permite a transferência de arquivos de um 
computador da Internet para o computador do 
usuário, desde que o usuário esteja identificado.  

II. O protocolo Hyper Text Transfer Protocol Secure 
(HTTPS) permite a transmissão de dados na Internet 
por meio de uma conexão segura.  

III. O protocolo Post Office Protocol (POP) é utilizado no 
sistema de correio eletrônico na arquitetura de 
Internet para a transmissão de mensagens 
eletrônicas.  

É CORRETO apenas o que se afirma em 
 

A) I. 

B) II. 

C) I e III. 

D) II e III. 

QUESTÃO 15------------------------------------------------- 
 
Sobre sistema operacional Windows e Linux, numere a 
segunda coluna de acordo com a primeira. 
 

1 - Central de 
ações 

(   ) Permite uma comunicação 
direta entre o usuário e o 
sistema operacional para criar 
pastas e manusear arquivos. 

2 - SNAP (__) Consolida todas as 
mensagens de segurança e 
manutenção do Windows. Os 
itens em Vermelho são 
rotulados como importante, e 
os itens em amarelo são 
tarefas sugeridas. 

3 - KDE (__) É um estado de economia 
de energia que permite que o 
computador reinicie 
rapidamente para ser 
utilizado. 

4 - Prompt de 
comando 

(__) É um recurso do Windows 
para organizar janelas lado a 
lado na área de trabalho.  

5 - Suspensão (__) É um programa de 
Interface gráfica para o 
sistema operacional Linux. 

 
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 
 

A) 1, 4, 5, 2, 3 

B) 1, 4, 3, 5, 2 

C) 4, 1, 5, 3, 2 

D) 4, 1, 5, 2, 3 
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DIREITO ADMINISTRATIVO  
 

QUESTÃO 16------------------------------------------------- 
 

 Relacione os princípios aos seus conceitos: 
 

(1) Princípio da Legalidade 
(2) Princípio da Impessoalidade 
(3) Princípio da Moralidade Administrativa 
(4) Princípio da Publicidade 
(5) Princípio da Eficiência 
 

(A) Tal princípio exige a ampla divulgação dos atos 
praticados pela Administração Pública, ressalvadas as 
hipóteses de sigilo previstas em lei. 

(B) É o princípio que impõe a todo agente público o dever 
de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e 
rendimento funcional. É o princípio que corresponde ao 
dever da boa administração. 

(C) Esse princípio constitui uma das principais garantias 
de respeito aos direitos individuais porque a lei define e 
estabelece os limites da atuação administrativa que 
tenha por objeto a restrição ao exercício de referidos 
direitos individuais em benefício da coletividade. 

(D) Princípio que exige da Administração Pública uma 
atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e 
boa-fé. 

(E) Princípio que exige objetividade no atendimento do 
interesse público, vedada a promoção pessoal de 
agentes ou autoridades. 
 

A correspondência CORRETA é: 
 

A) 1-A, 2-B, 3-C, 4-D, 5-E 

B) 1-C, 2-E, 3-D, 4-A, 5-B 

C) 1-E, 2-B, 3-D, 4-A, 5-C 

D) 1-E, 2-D, 3-C, 4-B, 5-A 

QUESTÃO 17------------------------------------------------- 
 

Assinale V para as alternativas VERDADEIRAS e F para 
as FALSAS: 
 

(__) Poder disciplinar é o que cabe à Administração 
Pública para apurar infrações e aplicar penalidades aos 
servidores públicos e demais pessoas sujeitas à 
disciplina administrativa. 
(__) Os poderes da Administração são faculdades da 
Administração Pública e são, portanto, renunciáveis. 
(__) Poder de polícia é a atividade do Estado consistente 
em limitar o exercício dos direitos individuais em 
benefício do interesse público. 
(__) O poder regulamentar pode ser definido como o que 
cabe ao Chefe do Poder Executivo – da União, dos 
Estados e dos Municípios – de editar normas 
complementares à lei, para sua fiel execução. 
 

A sequência CORRETA é: 
 

A) (V); (F); (V); (V) 

B) (V); (V); (V); (V) 

C) (V); (V); (F); (V) 

D) (V); (F); (F); (V) 

QUESTÃO 18------------------------------------------------- 
 

Assinale a alternativa INCORRETA: 
 

A) A Constituição Federal/88 só exige concurso 

público para a investidura em cargo ou emprego 

público. 

B) As funções de confiança, também chamados de 

cargos em comissão, de livre nomeação e 

exoneração, destinam-se apenas às atribuições de 

direção, chefia e assessoramento, nos termos do 

art. 37, V, da Constituição Federal/88. 

C) Cargo público é criado por lei que lhe confere 

denominação própria, define suas atribuições e 

fixa o padrão de vencimento. O ocupante de cargo 

tem vínculo estatutário com a Administração. 

D) O ocupante de emprego público vincula-se com a 

Administração através de contrato, sob a regência 

da CLT. 
 

QUESTÃO 19------------------------------------------------- 
 

 

Um determinado Município publica dois editais de 
licitação, nos termos da Lei 8.666, de 21 de junho de 
1993: 
 

1º) Para a escolha de uma pintura a ser colocada no 
saguão da prefeitura. 
 

2º) Para a venda de 200 cadeiras sem utilidade para a 
Administração Municipal. 
 

As modalidades de licitação devem ser, 
respectivamente, 
 

A) Concurso e Leilão. 

B) Concurso e Tomada de preços. 

C) Convite e Leilão.  

D) Convite e Tomada de preços. 

QUESTÃO 20------------------------------------------------- 
 

Assinale a alternativa INCORRETA: 
 

A) A Constituição Federal prevê o controle externo da 

Administração Pública, a cargo do Congresso 

Nacional com o auxílio do Tribunal de Contas. 

B) Constitucionalmente, são meios de provocar o 

controle jurisdicional da Administração Pública: 

habeas corpus, habeas data, mandado de 

injunção, mandado de segurança, ação popular. 

C) No direito brasileiro, o Poder Judiciário só pode 

examinar os atos da Administração Pública 

vinculados, ou seja, a legalidade dos atos. Assim, 

é vedado ao Poder Judiciário questionar os atos 

discricionários, sob pena de invasão do mérito 

administrativo. 

D) O controle interno da Administração Pública 

decorre do poder de autotutela, que permite à 

Administração Pública rever os próprios atos 

quando ilegais, inoportunos ou inconvenientes. 
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DIREITO CONSTITUCIONAL  
 

QUESTÃO 21------------------------------------------------- 
 

Beltrana é mãe de uma criança de 07 anos e vai 
matriculá-la no ensino fundamental na escola estadual 
perto de sua residência. Ao chegar lá, é impedida de 
fazer a matrícula pela diretora da escola. 
 

Qual ação constitucional Beltrana deve utilizar para 
possibilitar a matrícula de seu filho? 
 

A) Direito de petição 

B) Habeas data 

C) Mandado de injunção 

D) Mandado de segurança 

QUESTÃO 22------------------------------------------------- 
 

De acordo com a Constituição Federal/88, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 

A) A eleição do Governador e do Vice-Governador e 

dos Deputados Distritais coincidirá com a dos 

Governadores e Deputados Estaduais, para 

mandato de igual duração. 

B) Ao Distrito Federal são atribuídas as competências 

legislativas reservadas aos Estados e Municípios. 

C) Lei federal disporá sobre a utilização, pelo 

Governo do Distrito Federal, das polícias civil e 

militar e do corpo de bombeiros militar. 

D) O Distrito Federal, permitida sua divisão em 

Municípios, reger- se-á por lei orgânica, votada em 

dois turnos com interstício mínimo de dez dias, e 

aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, 

que a promulgará, atendidos os princípios 

estabelecidos na Constituição Federal. 

QUESTÃO 23------------------------------------------------- 
 

Com base no texto constitucional federal, analise os 
itens abaixo em relação à Administração Pública: 
 

I. A administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 
aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência. 

II. É permitida a vinculação ou equiparação de 
espécies remuneratórias para o efeito de 
remuneração de pessoal do serviço público. 

III. A administração fazendária e seus servidores 
fiscais terão, dentro de suas áreas de 
competência e jurisdição, precedência sobre os 
demais setores administrativos, na forma da lei. 

IV. As administrações tributárias da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
atividades essenciais ao funcionamento do 
Estado, exercidas por servidores de carreiras 
específicas, terão recursos prioritários para a 
realização de suas atividades e atuarão de 
forma integrada, inclusive com o 

compartilhamento de cadastros e de 
informações fiscais, na forma da lei ou 
convênio.  

 

Considerando que cada item correto vale 03 (três), o 
valor da soma dos itens CORRETOS é igual a 
 

A) 03. 

B) 06. 

C) 09. 

D) 12. 

QUESTÃO 24------------------------------------------------- 
 
Nos termos da Constituição Federal/88, a ordem 
econômica, fundada na valorização do trabalho humano 
e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos 
existência digna, conforme os ditames da justiça social, 
observados os seguintes princípios: 
 

I. soberania nacional; 

II. propriedade privada; 

III. função social da propriedade; 

IV. livre concorrência; 

V. busca do pleno emprego; 

VI. defesa do meio ambiente, inclusive mediante 

tratamento diferenciado conforme o impacto 

ambiental dos produtos e serviços e de seus 

processos de elaboração e prestação. 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) A defesa do consumidor também é princípio geral 
da ordem econômica. 

B) Os direitos dos usuários dos serviços públicos 
também é princípio geral da ordem econômica. 

C) O item VI não é princípio geral da ordem 
econômica. 

D) O rol elencado no enunciado contém todos os 
princípios gerais da ordem econômica. 

QUESTÃO 25------------------------------------------------- 
 

Nos temos da Constituição Federal/88, a assistência 
social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, 
e tem por objetivos, EXCETO: 
 

A) a cobertura dos eventos de doença, invalidez, 

morte e idade avançada. 

B) a garantia de um salário mínimo de benefício 

mensal à pessoa portadora de deficiência e ao 

idoso que comprovem não possuir meios de prover 

à própria manutenção ou de tê-la provida por sua 

família, conforme dispuser a lei. 

C) a habilitação e reabilitação das pessoas 

portadoras de deficiência e a promoção de sua 

integração à vida comunitária. 

D) a promoção da integração ao mercado de trabalho. 
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GESTÃO PÚBLICA  

 

QUESTÃO 26------------------------------------------------- 
 
Leia atentamente o texto abaixo: 
 
"As profundas transformações ocorridas no mundo após 
a Segunda Guerra Mundial contribuíram de forma 
decisiva para acelerar o nível de maturidade político-
econômico-social dos governos e das sociedades, 
especialmente a partir da década de 1970. [...] 
Cresceram as atribuições dos governos, a complexidade 
de suas ações e as demandas pelos seus serviços. O 
processo de globalização econômica, por sua vez, 
também foi impulsionado, tornando-se fator indutor de 
mudanças de toda ordem: tecnológicas, econômicas, 
sociais, culturais e políticas. Inúmeros países 
começaram a abrir as suas economias, o nível de 
educação elevou-se, assim como o acesso às 
informações." 
 

(PEREIRA, José Matias. Curso de administração pública: Foco nas 
Instituições e Ações Governamentais. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2010, 

p. 110. Adaptado) 

  
Esse texto faz referência a qual fenômeno histórico da 
administração pública? 
  

A) Ao patrimonialismo como ideal administrativo que 
se difunde entre os principais países do mundo. 
Tal modelo permitia que gestores tivessem total 
liberdade para lidar com o patrimônio público, a fim 
de lidar com a expansão das atribuições estatais 
no pós-guerra. 

B) Ao surgimento do modelo do Welfare State - 
Estado de Bem-Estar Social - que surge no final da 
década de 1970 com o intuito de lidar com a crise 
econômica gerada pela descoberta de que o 
petróleo era uma fonte de energia esgotável. 

C) À reforma gerencial da administração pública, que 
substituiu o modelo burocrático weberiano, pois 
ele não se demonstrava mais capaz de lidar com 
eficácia com as demandas sociais crescentes de 
uma sociedade plural e democrática. 

D) À renovação do autoritarismo burocrático como 
instrumento de eficácia administrativa, por 
promover decisões mais eficazes e conscientes ao 
aplicar a rigidez processual nas decisões 
administrativas. 

 
QUESTÃO 27------------------------------------------------- 
 
Leia com atenção o texto abaixo e faça o que se pede: 
 
Durante a vigência dos Estados Absolutistas, o modelo 
administrativo _________________ não fazia distinção 
entre os recursos do monarca e os recursos públicos. Os 
_________________ não eram distribuídos de acordo 
com competências, mas como uma espécie de 
recompensa ou moeda de troca que os monarcas 

concediam de acordo com sua vontade gerando 
ineficácia e nepotismo.  
A partir das conquistas políticas dos séculos XVIII e XIX, 
um novo modelo se fez necessário. O 
____________________ nasce na segunda metade do 
século XIX, pregando o princípio da profissionalização 
dos cargos administrativos, assim como a 
impessoalidade, o controle formal dos processos 
administrativos e a hierarquia formal. Ao longo do século 
XX, tal modelo se tornou inadequado por não mais 
corresponder aos interesses da população. A solução 
veio com a _______________________ , que introduz o 
modelo de ________________________________, 
orientada não mais por processos, mas por 
_________________. 
Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE 
as lacunas desse texto: 
 

A) patrimonialista - cargos públicos - modelo 

burocrático - reforma gerencial - administração 

gerencial – resultados. 

B) burocrático - recursos - patrimonialismo - reforma 

democrática - administração pública - cargos 

públicos. 

C) patrimonialista - patrimônios - estado de bem-estar 

social - reforma administrativa - administração 

burocrática – resultados. 

D) societal - cargos públicos - modelo democrático - 

reforma do estado - administração socialista - 

burocracias estatais. 

QUESTÃO 28------------------------------------------------- 
 
O modelo gerencial de administração pública adota a 
descentralização como instrumento de organização e 
execução de políticas públicas, em busca de melhor 
governança.  
 
Nesse contexto, analise as afirmativas a seguir: 
  
I. A administração gerencial adota forma de atuação 

descentralizada e baseada no controle por 

resultados. 

II. A administração pública gerencial adota um 

modelo rígido de processos com o intuito de 

combater o nepotismo e a corrupção. 

III. A descentralização administrativa se refere à 

transferência dos poderes de decisão a entes 

administrativos que não possuem personalidade 

jurídica própria. 

IV. A descentralização pode ser feita através da 

outorga, quando o Estado cria uma entidade e a 

ela transfere a execução de serviço público; ou 

delegação, quando, através de contrato ou ato 

unilateral, transfere a execução de determinado 

serviço a entidade particular. 
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V. A governança faz referência à capacidade de um 

governo de executar as decisões tomadas. O 

modelo gerencial tem a governança como 

referencial ao focar na avaliação de resultados 

das políticas públicas e não nos processos. 

Sobre o modelo gerencial de administração pública, 
governança e descentralização, é CORRETO apenas o 
que se afirma em 
 

A) I, III e V. 

B) I, IV e V. 

C) II, III e IV. 

D) II, III, IV e V. 

 
QUESTÃO 29------------------------------------------------- 
 
Usualmente conflito é definido como um tipo de 
divergência, desentendimento ou incoerência que 
envolve opções incompatíveis. Ele tende a deixar os 
envolvidos estressados e chega a provocar problemas 
de saúde, dependendo da sua extensão. Os conflitos 
não resolvidos tendem a causar problemas às 
organizações. o que não é diferente na administração 
pública. Conflitos prejudicam a eficácia e a eficiência, 
princípios básicos da gestão pública contemporânea. 
Dessa forma, uma gestão de conflitos eficaz deve  
 

A) estimular a competição entre os envolvidos, 

esperando que eles, por serem culpados pela 

situação, resolvam os problemas criados a partir 

do princípio da responsabilização. 

B) utilizar da estratégia de colaboração, buscando 

atender os anseios dos envolvidos em busca de 

solução e não de culpados. O gestor deve buscar 

uma resposta que represente ganho mútuo, tanto 

para os envolvidos quanto para o setor. 

C) instituir a solução para os envolvidos com intuito 

de cessar o conflito tendo em vista a posição 

hierárquica superior que o gestor ocupa, evitando 

discutir com a equipe aspectos relativos apenas a 

seu cargo, neste caso a gestão de conflitos.  

D) evitar a identificação dos possíveis ou prováveis 

conflitos, pois tal procedimento desgasta o gestor 

e concentra forças em situações que podem não 

ocorrer. O gestor deve apenas se envolver em 

conflitos que dizem respeito ao exercício do seu 

cargo, evitando desgastar sua imagem frente à 

equipe de trabalho. 

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 30------------------------------------------------- 
 
A Lei 4.320, de 17 de março de 1964, instituiu a 
contabilidade aplicada à administração pública no Brasil. 
O texto da Lei 4.320 contempla normas gerais do direito 
financeiro para a elaboração de orçamentos, além de 
controle de gasto e balanços de gastos para os entes 
federados. A Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 
2000, chamada de Lei de Responsabilidade Fiscal, 
complementou aspectos relativos às normas das 
finanças públicas. Sobre a Lei nº 4320, é CORRETO 
afirmar: 
 

A) Através da lei orçamentária, o Executivo não pode, 
em hipótese alguma, abrir crédito suplementar, 
independentemente da importância. 

B) Unidades orçamentárias se referem a 
agrupamentos de serviços subordinados ao 
mesmo órgão ou repartição. 

C) O quadro de Recursos e Aplicações de Capital é 
fixo, não havendo variações relativas a variações 
anuais. 

D) As entidades autárquicas ou paraestatais terão 
seus orçamentos discutidos e aprovados 
exclusivamente pelo Poder Legislativo. 

 

 

 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL APLICADA 

 

 
QUESTÃO 31------------------------------------------------- 
 

De acordo com a Lei Municipal nº 7.169, de 30 de agosto 
de 1996, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

A) Readaptação é a atribuição de atividades 
especiais ao servidor, observada a exigência de 
atribuições compatíveis com a limitação que tenha 
sofrido em sua capacidade física ou mental, 
verificada em inspeção médica pelo órgão 
municipal competente, que deverá, para tanto, 
emitir laudo circunstanciado. 

B) Recondução é o retorno do servidor ao cargo 
anteriormente ocupado, correlato ou transformado, 
em razão da reintegração de servidor demitido. 

C) Reintegração é a reinvestidura do servidor estável 
no cargo anteriormente ocupado, ou no resultante 
de sua transformação, quando invalidada a sua 
demissão por decisão administrativa ou judicial, 
com ressarcimento do vencimento e das demais 
vantagens do cargo. 

D) Reversão é o retorno à atividade do servidor 
aposentado por invalidez quando, por junta médica 
do órgão municipal competente, forem declarados 
insubsistentes os motivos determinantes da 
aposentadoria e atestada sua capacidade para o 
exercício das atribuições do cargo. A reversão far-
se-á somente de ofício. 
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QUESTÃO 32------------------------------------------------- 
 
De acordo com a Lei Municipal nº 7.169, de 30 de agosto 
de 1996, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

A) É considerada penosa a atividade que acarrete 

acentuado desgaste físico ou psíquico aos que a 

exerçam de forma continuada. 

B) Os servidores que habitualmente trabalhem em 

locais insalubres ou em contato permanente com 

substâncias tóxicas, radioativas, ou com risco de 

vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento 

do cargo efetivo. 

C) O servidor que fizer jus às gratificações de 

insalubridade, de periculosidade e de atividade 

penosa receberá por todas elas. 

D) São consideradas atividades ou operações 

insalubres aquelas que, pela natureza, pelas 

condições ou pelo método de trabalho, exponham 

os servidores a agentes nocivos à saúde, em nível 

superior ao da tolerância fixada, em razão da 

natureza e do tempo de exposição aos seus 

efeitos. 

 
QUESTÃO 33------------------------------------------------- 
 
Além do vencimento e das vantagens previstas na Lei 
Municipal nº 7.169, de 30 de agosto de 1996, serão 
deferidos aos servidores as seguintes gratificações e 
adicionais, EXCETO: 
 

A) adicional de férias 

B) décimo terceiro salário 

C) diárias 

D) gratificação por serviço noturno 

QUESTÃO 34------------------------------------------------- 
 
Nos termos da Lei Orgânica do Município de Belo 
Horizonte – 1990, é objetivo prioritário do Município: 
 

A) assegurar o exercício, pelos vereadores, dos 

mecanismos de controle da legalidade e da 

legitimidade dos atos do Poder Público e da 

eficácia dos serviços públicos. 

B) garantir a efetividade dos direitos públicos 

objetivos. 

C) preservar os interesses gerais e individuais. 

D) proporcionar aos seus habitantes condições de 

vida compatíveis com a dignidade humana, a 

justiça social e o bem comum. 

 

 

 

QUESTÃO 35------------------------------------------------- 
 
Nos termos da Lei Orgânica do Município de Belo 
Horizonte – 1990, analise as afirmativas abaixo: 
 
 
I. São Poderes do Município, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo, o Judiciário e o 

Executivo. 

II. São símbolos do Município a bandeira, o hino e o 

brasão. 

III. Constituem bens municipais todas as coisas 

móveis e imóveis, direitos e ações que, a qualquer 

título, pertençam ao Município. 

 
Estão CORRETAS as afirmativas 
 

A) II e III, apenas. 

B) I e III, apenas. 

C) III, apenas. 

D) I, II e III. 

 
QUESTÃO 36------------------------------------------------- 
 
Nos termos da Lei Orgânica do Município de Belo 
Horizonte - 1990. Compete privativamente ao Prefeito 
Municipal, EXCETO 
 

A) celebrar convênios, ajustes e contratos de 

interesse municipal 

B) comparecer à Câmara, nos casos e para os fins 

previstos na Lei Orgânica do Município de Belo 

Horizonte 

C) exercer, com o auxílio dos Secretários Municipais, 

a direção superior do Poder Executivo 

D) sancionar, promulgar e fazer publicar as leis e, 

para sua fiel execução, expedir decretos e 

regulamentos. 

 
QUESTÃO 37------------------------------------------------- 
 
Nos termos da Lei nº 9.011, de 01 janeiro de 2005, NÃO 
integra a Administração Direta do Poder Executivo o 
seguinte órgão: 
 

A) Assessoria Policial Militar 

B) Auditoria do Município 

C) Procuradoria Geral do Município 

D) Gabinete do Secretário Municipal de Governo 
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QUESTÃO 38------------------------------------------------- 
 
Está disponível no site da Prefeitura de Belo Horizonte a 
“Cartilha – Lei de acesso à informação”. Sobre o tema, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 

A) Informações pessoais (aquelas relacionadas à 

pessoa natural identificada ou identificável) não 

serão divulgadas. 

B) Negado o acesso integral à informação por ser ela 

parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à 

parte não sigilosa, por meio de certidão, extrato ou 

cópia, com ocultação da parte sob sigilo. 

C) O prazo para resposta ao cidadão é de 20 dias, 

prorrogável por igual período. 

D) O serviço de busca e fornecimento da informação 

é gratuito, salvo nas hipóteses de reprodução de 

documentos, inclusive por meio digital, situação na 

qual poderá ser cobrado o valor necessário ao 

ressarcimento do custo, observando-se as 

ressalvas previstas na Lei Federal nº 7.115, de 29 

de agosto de 1983. 

QUESTÃO 39------------------------------------------------- 
 

Com base no Decreto Municipal nº 14.635, de 10 de 
novembro de 2011, constituem deveres dos Agentes 
Públicos municipais: 
 

I. ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e 

atenção, respeitando a capacidade e as limitações 

individuais de todos os usuários do serviço público, 

sem qualquer espécie de preconceito ou distinção 

de raça, sexo, orientação sexual, nacionalidade, 

cor, idade, religião, tendência política, posição 

social e quaisquer outras formas de discriminação; 

II. não ceder a pressões de superiores hierárquicos, 

de contratantes, interessados e outros que visem 

a obter quaisquer favores, benesses ou vantagens 

indevidas em decorrência de ações ou omissões 

imorais, ilegais ou antiéticas, e denunciá-las; 

III. assegurar transparência e publicidade à atividade 

administrativa, com processos céleres e 

previsíveis, com fundamento nos princípios da 

segurança jurídica e da confiança legítima; 

IV. abster-se, de forma absoluta, de exercer sua 

função, poder ou autoridade com finalidade 

estranha ao interesse público, mesmo que 

observando as formalidades legais e não 

cometendo qualquer violação expressa à lei. 

Está INCORRETO o que se afirma em 
 

A) I e IV. 

B) II e IV. 

C) III apenas. 

D) IV apenas. 

QUESTÃO 40------------------------------------------------- 
 
Nos termos do Decreto Municipal nº 14.635, de 10 de 
novembro de 2011, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

A) A autoridade pública não poderá receber salário ou 

qualquer outra remuneração de fonte privada, nem 

receber transporte, hospedagem ou quaisquer 

favores de particulares em desacordo com os 

princípios e normas de conduta ética expressos no 

Código de Ética do Agente Público Municipal e da 

Alta Administração Municipal. 

B) As divergências entre autoridades públicas serão 

resolvidas internamente, mediante coordenação 

administrativa, podendo manifestar-se 

publicamente sobre matéria que não seja afeta a 

sua área de competência. 

C) No exercício de suas funções, as autoridades 

públicas deverão pautar-se pelos padrões da ética, 

submetendo-se especialmente aos deveres de 

honestidade, boa-fé, transparência, 

impessoalidade, probidade, decoro e submissão 

ao interesse público. 

D) No relacionamento com outros órgãos e agentes 

da Administração Pública, a autoridade pública 

deverá esclarecer a existência de eventual conflito 

de interesses, bem como comunicar qualquer 

circunstância ou fato impeditivo de sua 

participação em decisão coletiva ou em órgão 

colegiado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 

CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 03/2015 

ANALISTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS: PSICOLOGIA 
 

 

13 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 41---------------------------------------------------- 

 
De acordo com o Código de Ética Profissional do 
Psicólogo, é dever fundamental do psicólogo 
 
A) prestar serviços profissionais em situações de 

calamidade pública ou de emergência, sem visar 
a benefício pessoal. 

B) trabalhar visando promover a saúde e a qualidade 
de vida das pessoas e das coletividades e 
contribuir para a eliminação de quaisquer formas 
de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão. 

C) zelar para que o exercício profissional seja 
efetuado com dignidade, rejeitando situações em 
que a Psicologia esteja sendo aviltada. 

D) pleitear ou receber comissões, empréstimos, 
doações ou vantagens outras de qualquer 
espécie, além dos honorários contratados, assim 
como intermediar transações financeiras. 

 
QUESTÃO 42---------------------------------------------------- 

 
Considerando a Tipificação Nacional dos Serviços 
Socioassistenciais (Resolução 109 de 11 de 
novembro de 2009), assinale a alternativa que 
apresenta um serviço da Proteção Social Especial de 
Média Complexidade:  
 
A) Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos. 
B) Serviço Especializado em Abordagem Social. 
C) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 

Família – PAIF. 
D) Serviço de Acolhimento Institucional. 
 
 
QUESTÃO 43---------------------------------------------------- 

 
Entre as ações abaixo, assinale aquela que NÃO é 
uma ação de gestão territorial da Proteção Social 
Básica, de acordo com as Orientações Técnicas dos 
Centros de Referência de Assistência Social – CRAS 
(2009): 
 
A) Articulação da rede socioassistencial de Proteção 

Social Básica referenciada no CRAS. 
B) Busca Ativa. 
C) Promoção da articulação intersetorial. 
D) Reconstrução de vínculos familiares e 

comunitários. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 44---------------------------------------------------- 

 
As Orientações Técnicas do Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social – CREAS (2011) 
dispõem que é papel dos CREAS 
 
A) ocupar lacunas provenientes da ausência de 

atendimentos que devem ser ofertados na rede 
pelas outras políticas públicas e/ou órgãos de 
defesa de direito.  

B) ter seu papel institucional confundido com o de 
outras políticas ou órgãos, e, por conseguinte, as 
funções de sua equipe com as de equipes 
interprofissionais de outros atores da rede, como 
da segurança pública (Delegacias 
Especializadas, unidades do sistema prisional, 
etc), órgãos de defesa e responsabilização 
(Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria 
Pública e Conselho Tutelar) ou de outras políticas 
(saúde mental, etc.). 

C) ofertar e referenciar serviços especializados de 
caráter continuado para famílias e indivíduos em 
situação de risco pessoal e social, por violação de 
direitos. 

D) assumir a atribuição de investigação para a 
responsabilização dos autores de violência, tendo 
em vista que seu papel institucional é definido 
pelo papel e escopo de competências do SUAS. 

 
QUESTÃO 45---------------------------------------------------- 

 
Sobre os benefícios eventuais, no âmbito do Sistema 
Único de Assistência Social – SUAS, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
A) O benefício eventual, na forma de auxílio-

natalidade, constitui-se em uma prestação 
definitiva, contributiva da assistência social, em 
pecúnia ou em bens de consumo, para reduzir 
vulnerabilidade provocada por nascimento de 
membro da família. 

B) O requerimento do benefício natalidade deve ser 
realizado até sessenta dias após o nascimento. 

C) A morte da criança inabilita a família a receber o 
benefício natalidade. 

D) O benefício, requerido em caso de morte, deve 
ser pago imediatamente, em pecúnia ou em 
serviço, sendo de pronto atendimento, em 
unidade de plantão 24 horas. 
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QUESTÃO 46---------------------------------------------------- 

 
São princípios éticos que orientam a intervenção dos 
profissionais da área de assistência social (NOB-RH), 
EXCETO: 
 
A) Proteção à privacidade dos usuários, observado 

o sigilo profissional, preservando sua privacidade 
e opção e resgatando sua história de vida. 

B) Capacitação dos trabalhadores da área da 
Assistência Social para produzir e difundir 
conhecimentos que devem ser direcionados ao 
desenvolvimento de habilidades e capacidades 
técnicas e gerenciais, ao efetivo exercício do 
controle social e ao empoderamento dos usuários 
para o aprimoramento da política pública. 

C)  Compromisso em garantir atenção profissional 
direcionada para construção de projetos pessoais 
e sociais para autonomia e sustentabilidade. 

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

 
 
QUESTÃO 47---------------------------------------------------- 

 
Leia as afirmativas a seguir: 
 

I. O Estatuto do Idoso é destinado a regular os 
direitos assegurados às pessoas com idade igual 
ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos. 

II. É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, 
colocando-o a salvo de qualquer tratamento 
desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou 
constrangedor. 

III. O Dia Mundial do Trabalho, 1o de Maio, é a data-
base dos aposentados e pensionistas. 

IV. Aos idosos, a partir de 60 (sessenta) anos, que 
não possuam meios para prover sua 
subsistência, nem de tê-la provida por sua 
família, é assegurado o benefício mensal de 2 
(dois) saláriosmínimos, nos termos da Lei 
Orgânica da Assistência Social – Loas.  

V. Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica 
assegurada a gratuidade dos transportes 
coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, 
exceto nos serviços seletivos e especiais, 
quando prestados paralelamente aos serviços 
regulares. 

 
Considerando o disposto no Estatuto do Idoso, estão 
CORRETAS apenas as afirmativas: 
 
A) I, II e IV. 
B) I, III e IV. 
C) II, III e IV. 
D) II, III e V. 

 
 
 

QUESTÃO 48---------------------------------------------------- 

 
A seguir, há duas colunas relativas aos nomes dos 
benefícios dispostos na Norma Operacional Básica do 
Sistema Único de Assistência Social – NOB SUAS 
(2005) e suas respectivas definições. Numere a 
segunda coluna de acordo com a primeira: 
 

 
1ª. coluna 

 
2ª. Coluna 

 

1- 1 - Benefício de 
Prestação 
Continuada 

( ) visam ao pagamento 
de auxílio por natalidade ou 
morte, ou para atender 
necessidades advindas de 
situações de vulnerabilidade 
temporária, com prioridade 
para a criança, a família, o 
idoso, a pessoa com 
deficiência, a gestante, a nutriz 
e nos casos de calamidade 
pública. 

2- 2 - Benefícios 
Eventuais 

( ) visa ao repasse direto 
de recursos dos fundos de 
Assistência Social aos 
beneficiários, como forma de 
acesso à renda, visando ao 
combate à fome, à pobreza e a 
outras formas de privação de 
direitos, que levem à situação 
de vulnerabilidade social, 
criando possibilidades para a 
emancipação, o exercício da 
autonomia das famílias e 
indivíduos atendidos e o 
desenvolvimento local. 

3- 3 - Transferência 
de Renda 

( ) é provido pelo 
Governo Federal, consistindo 
no repasse de 1 (um) salário 
mínimo mensal ao idoso (com 
65 anos ou mais) e à pessoa 
com deficiência que 
comprovem não ter meios para 
suprir sua subsistência ou de 
tê-la suprida por sua família.  

 
A alternativa que apresenta a sequência CORRETA, 
de cima para baixo, é: 
 
A) 1, 3, 2. 
B) 2, 1, 3. 
C) 2, 3, 1. 
D) 3, 2, 1. 
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QUESTÃO 49---------------------------------------------------- 

 
De acordo com a Norma Operacional Básica do 
Sistema Único de Assistência Social – NOB SUAS 
(2005), a Proteção Social Básica será operada por 
intermédio de, EXCETO: 
 
A) Centros de Referência de Assistência Social 

(CRAS), territorializados de acordo com o porte 
do município. 

B) Rede de serviços socioeducativos direcionados 
para grupos geracionais, intergeracionais, grupos 
de interesse, entre outros. 

C) Benefícios eventuais e Benefícios de Prestação 
Continuada. 

D) Serviços especiais de referência para pessoas 
com deficiência, abandono, vítimas de 
negligência, abusos e formas de violência. 

 
QUESTÃO 50---------------------------------------------------- 

 
São objetivos da Política Nacional para a Integração 
da Pessoa Portadora de Deficiência, EXCETO: 
 
A) Articulação entre entidades governamentais e 

não governamentais que tenham 
responsabilidades quanto ao atendimento da 
pessoa portadora de deficiência, em nível federal, 
estadual, do Distrito Federal e municipal.  

B) Acesso, ingresso e permanência da pessoa 
portadora de deficiência em todos os serviços 
oferecidos à comunidade. 

C) Integração das ações dos órgãos e das entidades 
públicos e privados nas áreas de saúde, 
educação, trabalho, transporte, assistência 
social, edificação pública, previdência social, 
habitação, cultura, desporto e lazer, visando à 
prevenção das deficiências, à eliminação de suas 
múltiplas causas e à inclusão social. 

D) Desenvolvimento de programas setoriais 
destinados ao atendimento das necessidades 
especiais da pessoa portadora de deficiência. 

 
QUESTÃO 51---------------------------------------------------- 

 
Segundo o Código de Ética Profissional do Psicólogo, 
constituem infração disciplinar, EXCETO:  
 
A) Censura Pública. 
B) Suspensão do exercício profissional, por até 30 

(trinta) dias, ad referendum do Conselho Federal 
de Psicologia. 

C) Interdição temporária de direitos. 
D)  Cassação do exercício profissional, ad 

referendum do Conselho Federal de Psicologia. 
 

 

 

 

QUESTÃO 52---------------------------------------------------- 

 
 Leia os enunciados a seguir sobre os conceitos 
elencados na Norma Operacional Básica do Sistema 
Único de Assistência Social – NOB SUAS (2005). 
 

I. __________: consiste no desenvolvimento da 
capacidade e de meios de gestão assumidos 
pelo órgão público gestor da Assistência Social 
para conhecer a presença das formas de 
vulnerabilidade social da população e do 
território pelo qual é responsável. 

II. __________: conjunto integrado de ações de 
iniciativa pública e da sociedade, que ofertam e 
operam benefícios, serviços, programas e 
projetos, o que supõe a articulação entre todas 
estas unidades de provisão de proteção social, 
sob a hierarquia de básica e especial e ainda por 
níveis de complexidade. 

III. __________: atividades continuadas que visam 
à melhoria da vida da população e cujas ações 
estejam voltadas para as necessidades básicas 
da população, observando os objetivos, 
princípios e diretrizes estabelecidas nessa lei. A 
Política Nacional de Assistência Social prevê seu 
ordenamento em rede, de acordo com os níveis 
de proteção social: básica e especial, de média 
e alta complexidade.  

IV. __________: compreendem ações integradas e 
complementares com objetivos, tempo e área de 
abrangência, definidos para qualificar, incentivar, 
potencializar e melhorar os benefícios e os 
serviços assistenciais, não se caracterizando 
como ações continuadas. 

 
Assinale a alternativa com os termos que preenchem 
CORRETAMENTE as lacunas existentes, de cima 
para baixo: 
 
A) Rede socioassistencial – Programas – Projetos - 

Vigilância socioassistencial 
B) Vigilância socioassistencial – Rede 

socioassistencial – Serviços – Programas 
C) Serviços - Vigilância socioassistencial – Projetos– 

Serviços 
D) Serviços – Programas - Rede socioassistencial – 

Projetos 
 
QUESTÃO 53---------------------------------------------------- 
 

Por volta de 1920, os conceitos de consciente e 
inconsciente, de Freud, abrem espaço para três 
outros conceitos que constituirão o modelo dinâmico 
da estruturação da personalidade. Os três conceitos 
a que se refere o texto são 
 
A) oral, anal e fálica. 

B) repressão, cisão, projeção.  

C) pulsão, libido e sintoma. 

D) ego, id, superego. 
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QUESTÃO 54---------------------------------------------------- 

 
De acordo com a lei 8742, de 07 de dezembro de 
1993, que dispõe sobre a organização da assistência 
social, analise os itens seguintes 
 

I. Supremacia do atendimento às necessidades 
sociais sobre as exigências de rentabilidade 
econômica.  

II. Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, 
sem discriminação de qualquer natureza, 
garantindo-se a equivalência às populações 
urbanas e rurais.  

III. Primazia da responsabilidade do Estado na 
condução da política de assistência social em 
cada esfera de governo.  

IV. Participação da população, por meio de 
organizações representativas, na formulação 
das políticas e no controle das ações em todos 
os níveis.  

 
Apresentam diretrizes da Política de Assistência 
Social apenas 
 
A) I e II. 
B) I e III. 
C) I e IV. 
D) III e IV. 

 
QUESTÃO 55---------------------------------------------------- 

 
A Lei 8742, de 07 de dezembro de 1993, que dispõe 
sobre a organização da política de assistência social, 
descreve as ações das três esferas de governo no 
âmbito da assistência social.  
 
I. Cofinanciar, por meio de transferência 

automática, o aprimoramento da gestão, os 
serviços, os programas e os projetos de 
assistência social em âmbito local.  

II. Efetuar os pagamentos referentes ao auxílio 
natalidade e funeral.  

III. Executar os projetos de enfrentamento da 
pobreza, incluindo a parceria com organizações 
da sociedade civil.  

IV. Atender as ações assistenciais de caráter de 
emergência.  

No que se refere à execução da política de assistência 
social, qual dessas ações compete ao munícipio 
realizar?  
 
A) I e II, apenas. 
B) II e III, apenas. 
C) II, III e IV, apenas. 
D) I, II, III e IV. 
 
 

QUESTÃO 56---------------------------------------------------- 
 

Segundo a Lei 8742, de 07 de dezembro de 1993, que 
dispõe sobre a organização da assistência social, as 
instâncias deliberativas do SUAS, de caráter 
permanente e composição paritária entre governo e 
sociedade civil são: Conselho Nacional de Assistência 
Social, Conselhos Estaduais de Assistência Social, 
Conselho de Assistência Social do Distrito Federal e 
Conselhos Municipais de Assistência Social.   
Em relação às atribuições do Conselho Nacional de 
Assistência Social, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
A) Aprovar a Política Nacional de Assistência Social. 
B) Normatizar as ações e regular a prestação de 

serviços de natureza pública e privada no campo 
da assistência social.  

C) Prestar assessoramento técnico aos Estados, ao 
Distrito Federal, aos munícipios e às entidades e 
organizações da assistência social.  

D) Aprovar critérios de transferência de recursos 
para os Estados, Municípios e Distrito Federal, 
além de disciplinar os procedimentos de repasse 
de recursos para as entidades e organizações de 
assistência social, sem prejuízo das disposições 
da lei de Diretrizes Orçamentárias.  

QUESTÃO 57---------------------------------------------------- 

 
De acordo com o decreto nº 3298, de 20 de dezembro 
de 1999, que regulamenta a Lei nº 7.853, de 24 de 
outubro de 1989, a Política Nacional da Pessoa 
Portadora de Deficiência dispõe de alguns princípios 
e diretrizes que a regulamentam. 
 
Assinale a alternativa que apresenta um dos 
princípios dessa política. 
 
A) Incluir a pessoa portadora de deficiência, 

respeitadas as suas peculiaridades, em todas as 
iniciativas governamentais relacionadas à 
educação, à saúde, ao trabalho, à edificação 
pública, à previdência social, à assistência social, 
ao transporte, à habitação, a cultura, ao esporte e 
ao lazer.  

B) Garantir o efetivo atendimento das necessidades 

da pessoa portadora de deficiência, sem o cunho 

assistencialista.  

C) Estabelecer mecanismos e instrumentos legais e 

operacionais que assegurem à pessoa portadora 

de deficiência o pleno exercício de seus direitos 

básicos que, decorrentes da Constituição e das 

leis, propiciam o seu bem-estar pessoal, social e 

econômico.  

D) Viabilizar a participação da pessoa portadora de 

deficiência em todas as fases de implementação 

dessa política, por intermédio de suas entidades 

representativas.   
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QUESTÃO 58---------------------------------------------------- 

 

No Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069 de 
13 de julho de 1990, estão previstas as Medidas 
Socioeducativas aplicadas pelo juiz da Vara da 
Infância e Juventude para os adolescentes de 12 a 18 
anos que cometeram um ato infracional, após a 
verificação dos fatos.  
 
Sobre as Medidas Socioeducativas de Prestação de 
Serviço à Comunidade e Internação, analise as 
seguintes afirmativas 
 
I. A Prestação de Serviço à Comunidade consiste na 

realização de tarefas gratuitas de interesse geral, 
pelo prazo mínimo de seis meses, em entidades 
assistenciais, bem como em programas 
comunitários ou governamentais.  

II. As tarefas que o jovem irá executar, durante a 
prestação de serviço à comunidade, devem ser 
cumpridas durante jornada mínima de 8 horas 
semanais, aos sábados, domingos e feriados ou 
em dias úteis, de modo a não prejudicar a 
frequência escolar ou a jornada normal de 
trabalho.  

III. A medida de internação não comporta prazo 
determinado pelo juiz, devendo ser reavaliada, 
mediante relatório técnico, no máximo a cada seis 
meses, não devendo exceder, em hipótese 
alguma, ao período máximo de três anos.  

IV. A medida de internação constitui medida privativa 
de liberdade, sendo permitido ao adolescente 
realizar atividades externas, a critério da equipe 
técnica da entidade, salvo expressa determinação 
judicial em contrário.  

É CORRETO apenas o que se afirma em 
 
A) I e II. 
B) I e IV. 
C) II e III. 
D) III e IV. 

QUESTÃO 59---------------------------------------------------- 

 
Jurema Alcides Cunha (1993) classifica as entrevistas 
psicológicas, segundo a estrutura, em 
 
A) diagnóstica, psicoterápica, de encaminhamento, 

de desligamento, de pesquisa. 

B) perspectiva psicanalítica, perspectiva existencial-

humanista, perspectiva fenomenológica. 

C) livre ou não estruturada, fechada ou estruturada, 

semiestruturada ou semidirigida.  

D) inicial, subsequente, de devolução. 

 

 

 

QUESTÃO 60---------------------------------------------------- 

 
Segundo a Lei Orgânica da Assistência Social que 
dispõe sobre a organização da assistência social e dá 
outras providências, são objetivos da assistência 
social, EXCETO: 
 
A) Ampla divulgação dos benefícios, serviços, 

programas e projetos assistenciais, bem como 

dos recursos oferecidos pelo poder público e dos 

critérios para sua concessão.  

B) A promoção da integração ao mercado de 

trabalho.  

C) A proteção à família, à maternidade, à infância, à 

adolescência e à velhice.  

D) A garantia de um salário mínimo de benefício 

mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que 

comprovem não possuir meios de prover a própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família.   

QUESTÃO 61---------------------------------------------------- 

 
As afirmativas seguintes se referem às medidas 
socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do 
Adolescente.  
 
A medida de _________ só poderá ser aplicada 
quando: tratar-se de ato infracional cometido 
mediante grave ameaça ou violência à pessoa, por 
reiteração no cometimento de outras infrações 
graves, por descumprimento reiterado e injustificável 
da medida anteriormente imposta.  
A medida de _________ será fixada pelo prazo 
mínimo de seis meses, podendo a qualquer tempo ser 
prorrogada, revogada ou substituída por outra 
medida, ouvidos o orientador, o Ministério Público e o 
defensor.  
A medida de _________ pode ser determinada desde 
o início, ou como forma de transição para o meio 
aberto, possibilitada a realização de atividades 
externas, independentemente de autorização judicial.  
Na medida de _________ a autoridade poderá 
determinar, se for o caso, que o adolescente restitua 
a coisa, promova o ressarcimento do dano, ou, por 
outra forma, compense o prejuízo da vítima.  
 
Assinale a alternativa com os termos que preenchem 
CORRETAMENTE as lacunas, de cima para baixo.  
 
A) Internação, liberdade assistida, semi-liberdade, 

obrigação de reparar o dano. 
B) Semi-liberdade, internação, liberdade assistida, 

obrigação de reparar o dano.  
C) Semi-liberdade, prestação de serviço à 

comunidade, internação, obrigação de reparar o 
dano.  

D) Internação prestação de serviço à comunidade, 
semi-liberdade, obrigação de reparar o dano.  
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QUESTÃO 62---------------------------------------------------- 
 

Segundo a Lei nº 12010, de 03 de agosto de 2009, 
que dispõe e regulamenta a adoção de crianças e 
adolescentes no Brasil, é INCORRETO afirmar: 
 

A) A permanência da criança e do adolescente em 
programa de acolhimento institucional não se 
prolongará por mais de 2 anos, salvo comprovada 
necessidade que atenda ao seu superior 
interesse, devidamente fundamentada pela 
autoridade judiciária.  

B) A manutenção ou reintegração da criança ou do 
adolescente à sua família terá preferência em 
relação a qualquer outra providência.  

C) Por ser a criança e o adolescente indivíduo em 
situação peculiar de desenvolvimento, a sua 
opinião acerca da adoção ou permanência em 
sua família de origem não será levada em 
consideração pela equipe interprofissional 
responsável pela avaliação do caso.  

D) Os grupos de irmãos serão colocados sob 
adoção, tutela ou guarda da mesma família 
substituta, ressalvada a comprovada existência 
de risco de abuso ou outra situação que justifique 
plenamente a excepcionalidade de solução 
diversa, procurando-se, em qualquer caso, evitar 
o rompimento definitivo dos vínculos fraternais. 

QUESTÃO 63---------------------------------------------------- 
 

O Conselho tutelar é órgão permanente e autônomo, 
não jurisdicional, encarregado pela sociedade de 
zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do 
adolescente, definidos no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Lei 8069, de 13 de julho de 1990.  
 

São atribuições do Conselho Tutelar, EXCETO:  
A) Auxiliar o adolescente autor de ato infracional no 

cumprimento das medidas de proteção 
estabelecidas pela autoridade judiciária e 
previstas no artigo 101, de I a VI, do Estatuto da 
Criança e do Adolescente.  

B) Aplicar aos pais as medidas previstas no artigo 
129, VIII, IX e X, que se refere à suspensão ou 
destituição do poder familiar. 

C) Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato 
que constitua infração administrativa ou penal 
contra os direitos da criança ou adolescente.  

D) Atender às crianças e adolescentes nas situações 
previstas nos artigos 98 e 105, aplicando as 
medidas previstas no artigo 101, I a VII.  

 

QUESTÃO 64---------------------------------------------------- 
 

Segundo a Lei 12.010, de 03 de agosto de 2009, que 
dispõe sobre a adoção de crianças e adolescentes, o 
acolhimento institucional e o acolhimento familiar são 
medidas provisórias e excepcionais, utilizáveis como 
forma de transição para reintegração familiar ou, não 
sendo está possível, para inserção em família 
substituta.  

Cabe a entidade responsável pelo programa de 
acolhimento institucional ou familiar realizar todas as 
ações descritas a seguir, EXCETO:  
 
A) Elaborar um Plano Individual de Atendimento, 

imediatamente após o acolhimento da criança ou 
do adolescente, visando à colocação destes em 
família substituta, ressalvada a existência de 
ordem escrita e fundamentada em contrário da 
autoridade judiciária competente.  

B) Promover a inclusão da família de origem da 
criança ou adolescente institucionalizado em 
programas comunitários ou oficiais de orientação, 
apoio e promoção social, sempre que identificada 
a necessidade do encaminhamento.  

C) Enviar relatório fundamentado ao Ministério 
Público, constatando a impossibilidade de 
reintegração da criança ou do adolescente à 
família de origem, no qual conste a descrição 
pormenorizada das providências tomadas e a 
expressa recomendação, subscrita pelos técnicos 
da entidade ou responsáveis pela execução da 
política municipal de garantia do direito à 
convivência familiar, para a destituição do poder 
familiar, ou destituição de tutela ou guarda.  

D) Desenvolver atividades com a criança ou com o 
adolescente acolhido e seus pais ou responsável, 
visando à reintegração familiar ou, caso seja esta 
vedada por expressa e fundamentada 
determinação judicial, tomar as providências 
necessárias para colocação da criança ou 
adolescente em família substituta.  

QUESTÃO 65---------------------------------------------------- 

 
Sobre o processo de entrevista diagnóstica com 
crianças e adolescentes, descrito por Jurema Alcides 
Cunha (1993), assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A) A criança, ao ser entrevistada pelo psicólogo, 

pode ver o entrevistador como um substituto dos 
pais, uma figura amada ou assustadora; ou um 
indivíduo semelhante ao professor. 

B) Os dados coletados no psicodiagnóstico de 
crianças e adolescentes, muitas vezes, podem 
ser mais incômodos para os adultos que 
convivem com a criança do que para a própria 
criança.  

C) Levantar dados a respeito do problema de 
desenvolvimento da criança e avaliar a maneira 
como os pais preparam a criança ou o 
adolescente para o psicodiagnóstico são alguns 
dos objetivos do psicólogo nas entrevistas com os 
pais. 

D) O processo de entrevistas diagnósticas com 
crianças e adolescentes envolve questões de 
muita importância. Por isso, apenas os pais ou 
responsáveis legais devem ser entrevistados. 
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QUESTÃO 66---------------------------------------------------- 

 
Analise as seguintes afirmativas sobre as técnicas 
psicoterápicas. 
  

I. A identificação de distorções cognitivas é uma 

técnica da terapia cognitiva que permite ao 

paciente reconhecer as distorções que mantêm 

suas crenças (RANGÉ; SOUZA, 1998).   

II. A exposição graduada baseia-se na exposição do 

paciente a diversas atividades a partir de uma 

hierarquia previamente montada. Esta é uma 

técnica comportamental utilizada na terapia 

cognitiva e pode inicialmente ser realizada de 

forma imaginária (RANGÉ; SOUZA, 1998).    

III. A psicanálise é um método de investigação que 

consiste, basicamente, em buscar o significado 

inconsciente das palavras usando elementos 

técnicos peculiares, dentre eles: a associação 

livre (MACHADO; VASCONCELLOS, 1998). 

IV. Uma das técnicas que pode ser utilizada na 

terapia de família é a melhora da comunicação. 

Essa técnica é predominantemente verbal e 

busca a melhoria da comunicação entre os 

familiares e a resolução dos conflitos (FALCETO, 

1998).  

    
Estão CORRETAS as afirmativas: 
 
A) I, II e III, apenas. 
B) I, III e IV, apenas. 
C) II, III e IV, apenas. 
D) I, II, III e IV.  
 
 
QUESTÃO 67---------------------------------------------------- 

 
No texto Processos de subjetivação e novos arranjos 
urbanos, o autor defende novas direções para a 
clínica psicológica e, para isto, propõe que a 
subjetividade seja compreendida 
como:______________________. 
 
Assinale a alternativa com o termo que preenche 
CORRETAMENTE a lacuna existente. 
 
A) um processo individualizado, desistoricizado e 

tomado como parâmetro definitivo da natureza 

humana (NETO, 2004). 

B) um processo histórico, constituído em conexão 

com vários fluxos (NETO, 2004). 

C) um processo interior (NETO, 2004). 

D) uma ação do indivíduo sobre si mesmo, 

desconectado de processos coletivos (NETO, 

2004). 

QUESTÃO 68---------------------------------------------------- 

 
Numere a coluna II de acordo com a coluna I, 
associando as teorias e técnicas sobre grupo aos 
seus respectivos teóricos. 
 

COLUNA I COLUNA II 

1) Bion (__) O sentimento de grupo está 
associado às primeiras relações 
familiares, e existem dois 
mecanismos principais à união do 
grupo: a identificação e a 
sublimação. 

2) Freud (__) O tempo presente do grupo 
associa tanto os acontecimentos 
passados quanto os projetos que, 
atualizados na situação grupal, 
podem receber re-significação.  

3) Kurt 
Lewin 

(__) O grupo funciona como uma 
unidade e, em todo grupo, existe 
uma cultura grupal que é efeito da 
relação entre os desejos de cada 
participante e os valores e as 
normas do grupo. 

4) Foulkes (__) O grupo é um campo de forças, 
do qual a dinâmica é resultado da 
interação dos componentes em um 
espaço psicossocial.    

 
Assinale a alternativa que apresenta, de cima para 
baixo, a sequência de números CORRETA: 
 
A) 2, 4, 3, 1  

B) 3, 2, 4, 1  

C) 2, 4, 1, 3   

D) 3, 2, 1, 4   

QUESTÃO 69---------------------------------------------------- 

 
A psicopatologia fenomenológica é a base da 
psiquiatria clínica. As principais funções psíquicas e 
suas anormalidades mais frequentes estão descritas 
CORRETAMENTE em: 
 
A) A consciência é a capacidade psíquica de captar 

o ambiente e de se orientar de forma adequada. 
B) Uma das anormalidades da consciência é o 

entorpecimento, este provoca o rebaixamento do 
nível de consciência e a presença de conteúdo 
anormal. Ocorre nos quadros de delirium. 

C) Refere-se à consciência do eu corporal e psíquico 
a sensação subjetiva de convicção da existência 
pessoal, da diferenciação e limites entre o sujeito 
e o mundo, e inclui a sensação de autonomia. 

D) A obnubilação da atenção é uma anormalidade 
que afeta diretamente a diminuição da 
concentração. 
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QUESTÃO 70---------------------------------------------------- 

 
Enrique Pichon-Rivière, psiquiatra estudioso dos 
grupos, trouxe grande contribuição à área. Sua obra 
constitui um legado para a compreensão sobre a 
estrutura e o funcionamento dos grupos, bem como 
para a intervenção no campo grupal. Sobre as 
formulações do autor em relação aos grupos, é 
CORRETO afirmar: 
 
 
A) A cooperação diz respeito ao grau de 

identificação dos membros do grupo entre si e 

com a tarefa. 

B) O grupo possui uma tarefa externa, demarcada 

pelos objetivos conscientes que assumiu, e uma 

tarefa interna, que significa a tarefa de trabalhar 

com os membros do grupo os processos vividos 

pelo próprio grupo, em nível consciente e 

inconsciente, para que consiga realizar a tarefa 

externa.   

C) A tele concerne à produtividade do grupo, como 

também a sua capacidade de centrar-se em seus 

objetivos, de maneira harmoniosa com os outros 

processos grupais.  

D) A afiliação diz respeito às relações no grupo, tais 

como são percebidas e vividas. Assim, podem ser 

negativas ou positivas e estão vinculadas aos 

processos transferenciais.  

 
QUESTÃO 71---------------------------------------------------- 

 
A relação terapêutica é o vínculo pelo qual se 
verificam os tratamentos terapêuticos. Sobre a 
relação terapêutica descrita por Eizirik, Libermann e 
Costa (1998), é INCORRETO afirmar: 
 
A) O entendimento das reações transferenciais é um 

importante instrumento terapêutico e é utilizado 

de forma diferente na psicanálise, na psicoterapia 

de orientação analítica, na psicoterapia breve e 

na psicoterapia de apoio.  

B) A contratransferência, para Freud, refere-se às 

respostas psicológicas do terapeuta ao paciente, 

resultantes de conflitos neuróticos a serem 

superados.  

C) A relação real é a capacidade do terapeuta de 

perceber a veracidade dos fatos trazidos pelo 

paciente. 

D) A aliança terapêutica é a capacidade do paciente 

em construir uma relação de trabalho com o 

terapeuta, contrária às reações transferenciais 

regressivas e à resistência.   

 

QUESTÃO 72---------------------------------------------------- 

 
Ao longo de seus estudos, Piaget constatou que 
existem formas diferentes de interagir com o ambiente 
nas várias faixas etárias. A estas formas de agir e 
pensar, Piaget denominou de estágio ou período. 
Relacione as afirmativas da coluna II ao seu período 
na coluna I. 
 

COLUNA  I COLUNA II 

1) Período 
sensório-motor 

(__) Crescente desenvolvimento 
do pensamento lógico. A realidade 
passa a ser estruturada pela 
razão.  

2) Período 
pré-
operacional 

(__) Diferenciação entre os 
objetos externos e o próprio corpo 
para formação da noção de “eu”. 

3) Período das 
operações 
concretas 

(__) Forma esquemas conceituais 
abstratos e realiza com eles 
operações mentais que seguem 
os princípios da lógica formal. 

4) Período das 
operações 
formais 

(__) O pensamento possui 
características lúdicas, por 
misturar a realidade com a 
fantasia.  

 
Assinale a alternativa que apresenta, de cima para 
baixo, a sequência de números CORRETA: 
 

A) 2, 4, 1 e 3  

B) 3, 2, 4 e 1   

C) 2, 1, 4 e 3  

D) 3, 1, 4 e 2  
 

QUESTÃO 73---------------------------------------------------- 
 

Sobre o processo de psicodiagnóstico descrito por 
Ocampo e Arzeno (2005), é INCORRETO afirmar: 
 

A) O objetivo é conseguir uma descrição e 

compreensão, o mais profunda possível, da 

personalidade total do paciente e/ou do grupo 

familiar. 

B) O psicodiagnóstico abrange aspectos passados, 

presentes (diagnóstico) e futuros (prognóstico) da 

personalidade e busca alcançar tais objetivos 

através de certas técnicas, entre elas: as 

entrevistas e as técnicas projetivas. 

C) Depois de alcançado um panorama preciso com 

os aspectos patológicos e adaptativos do 

paciente, o psicólogo deverá formular as 

recomendações terapêuticas adequadas, 

podendo ser: terapia breve, individual ou de casal.    

D) A investigação psicológica feita através do 

psicodiagnóstico deve conseguir uma descrição e 

uma compreensão da personalidade do paciente 

mencionando apenas os elementos constitutivos.  
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QUESTÃO 74---------------------------------------------------- 

 
Sobre os transtornos mentais e sua classificação, é 
CORRETO afirmar: 
 
A) A esquizofrenia é o transtorno maior de que 

tratam os psiquiatras. Acomete pessoas 

tardiamente com relação à idade, conduzindo a 

alterações graves do pensamento, afeto e 

vontade. 

B) Os transtornos do humor têm como 

características da doença a presença de 

mudanças transitórias do humor, entre tristeza e 

alegria. 

C) Um transtorno de personalidade (TP) traduz um 

distúrbio grave do comportamento, envolvendo 

todas as áreas de atuação da pessoa, resultando 

em considerável ruptura pessoal e social. Os 

distúrbios da personalidade começam a ser 

notados no final da infância ou na adolescência.  

D) A esquizofrenia, o transtorno bipolar e os 

transtornos mentais orgânicos são os mais 

comuns e clássicos transtornos psicóticos. Esses 

diagnósticos compreendem todas as 

observações clínicas que apresentam sintomas 

dessa ordem. 

QUESTÃO 75---------------------------------------------------- 

 
Na obra “Cidadania e Loucura” o capítulo intitulado, 
”Por uma clínica que a psicanálise nos ensina“, o 
autor menciona que o paciente tem necessidade de 
partilhar com alguém, que possa escutá-lo lá onde 
seu desejo clama por encontrar uma palavra. Nesta 
direção, a clínica psicanalítica nos orienta: 
 
A) Por uma concepção linear e objetiva da história 

do sujeito. 

B) Pela noção do paciente, que longe de nos remeter 

a uma parte de nós mesmos, torna-se então o 

estranho de quem vamos, de uma forma 

“asséptica e higiênica”, observar os sintomas. 

C) Tudo o que o paciente disser vai inscrever-se num 

quadro estranho à sua miséria, em que o 

observador – médico já não está mais implicado 

no diagnóstico formulado. 

D) Se não há mais lugar entre o médico e o seu 

paciente para o imprevisto, não há mais 

possibilidade para uma relação intersubjetiva. 

 

 

 

 

QUESTÃO 76---------------------------------------------------- 
 

Segundo o autor de “Cidadania e Loucura”, a 
premência e a preeminência da função saneadora 
dos primeiros hospícios dão às origens da assistência 
psiquiátrica brasileira um aspecto bastante peculiar: 
 

A) A nosologia psiquiátrica estava presente nas 
instituições de doentes mentais. 

B) O saber médico era a referência para a 
classificação dos doentes dispostos nos diversos 
setores e enfermarias. 

C) Nas instituições de Rio de Janeiro e São Paulo, a 
presença do médico era garantida aos doentes, 
que eram sistematicamente acompanhados 
conforme sua necessidade. 

D) O hospital psiquiátrico de fato não existia 

enquanto lugar de cura, e a caridade e os 

princípios humanitários jamais tinham penetrado 

suas portas. 

QUESTÃO 77---------------------------------------------------- 

 
Algumas considerações sobre o diagnóstico em 
psiquiatria estão descritas nas alternativas, EXCETO: 
 
A) O diagnóstico em psiquiatria, encarado como 

instrumento de estigmatização, provoca a 

discriminação dos pacientes. 

B) Outra objeção ao diagnóstico é considerá-lo tão 

somente um “rótulo”, como se, ao se nomear um 

fenômeno, se estivesse criando uma 

“enfermidade”. 

C) O diagnóstico pode estar atrelado às convicções 

religiosas ou sociais, pois reconhecemos a 

importância dessas variáveis sobre o 

comportamento humano. 

D) A maioria dos transtornos psíquicos não tem 

ainda determinadas suas causas específicas. 

QUESTÃO 78---------------------------------------------------- 

 
Em uma pesquisa mencionada por Chiavenato 
(1996), o que diferencia 8% das organizações que 
recebem o título de “empresas excelentes” é que 
essas empresas não apenas têm sucesso em todos 
os campos, como também têm todas as condições de 
continuar norteando o mercado. Esse fator 
diferenciador encontrado na pesquisa aponta: 
 
A) As empresas possuem planejamento estratégico. 

B) As organizações contam com pessoas felizes. 

C) As empresas adotam técnicas de gestão 

avançadas, como TQC (qualidade total). 

D) As empresas possuem estruturas enxutas e 

flexíveis, capazes de respostas rápidas e ágeis ao 

ambiente e ao mercado. 
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QUESTÃO 79---------------------------------------------------- 

 
O método utilizado pela psiquiatria como ferramenta 
para o diagnóstico sindrômico e nosológico é a 
fenomenologia: psicopatologia fenomenológica. 
Sobre ela, é CORRETO afirmar: 
 
A) O método fenomenológico utiliza a empatia para 

elucidar os sintomas observados, logo os 
pacientes são os melhores professores. 

B) O exame psicopatológico prescinde que o 
examinador possua uma clara visão do meio 
cultural em que vive o paciente, em especial sua 
família e ambiente social. 

C) O papel da psicopatologia fenomenológica é 
ampliar os fenômenos efetivamente 
experimentados pelo paciente, procurando 
reconhecer novos sintomas no seu relato. 

D) Um conceito básico em psicopatologia 
fenomenológica é a diferenciação entre 
“desenvolvimento” (experiência psíquica ou 
estrutura do sintoma) e “processo” (o recheio 
desse sintoma). 

 
QUESTÃO 80---------------------------------------------------- 

 
Em “Psiquiatria e Saúde Mental”, a sexualidade 
humana pode ser compreendida pelo que se 
apresenta na alternativa: 
 
A) A definição exata do que é sexualidade normal é 

simplesmente o que, em termos práticos, traz 

prazer às pessoas envolvidas. 

B) É mais difícil definir sexualidade anormal, pois 

não é simples julgar o comportamento sexual 

destrutivo dentro dos limites que se encaixam na 

normalidade. 

C) Freud foi o primeiro a descrever o impacto das 

experiências da infância sobre o caráter do 

adulto, reconhecendo a atividade e o aprendizado 

sexual das crianças. 

D) A identidade de gênero refere-se às 

características sexuais biológicas. A identidade 

sexual é o juízo que o indivíduo tem de sua 

masculinidade ou feminilidade. 
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REDAÇÃO 
TEXTO I 

Para uns, algo inconcebível na relação familiar, uma maneira arcaica de ensinar. Para outros, uma 
alternativa legítima dos pais, um método de educar os filhos, livre de danos físicos ou psicológicos. Poucos 
assuntos geram tanta controvérsia quanto dar ou não palmadas em crianças como forma de puni-las e mostrar 
o certo e o errado. Prova disso é um referendo nacional que ocorreu há duas semanas, na Nova Zelândia. Há 
dois anos, o país tornou a palmada crime. Além do tapa nas nádegas, outras formas de agressão - ditas brandas 
- contra crianças e adolescentes, como beliscões, chacoalhões e puxões de orelha, passaram a render ao 
agressor (em quase 90% dos casos, pais ou mães) o pagamento de multas, o encaminhamento a programas 
de reabilitação e até mesmo a prisão. A punição máxima é de seis meses de cadeia. Leis contra a palmada 
existem em 24 países, mas a da Nova Zelândia é a mais severa. O país possui um dos índices mais altos de 
violência contra menores entre as nações desenvolvidas. 

Os opositores da lei querem derrubá-la a qualquer custo e defendem que “bons pais”, que espalmam 
seus filhos de vez em quando “por amor”, não podem ser colocados no mesmo balaio daqueles que espancam. 
A indignação virou um abaixo-assinado contra a lei e resultou em um plebiscito com a seguinte pergunta: “A 
palmada como parte de uma punição apropriada por parte dos pais deve ser considerada crime na Nova 
Zelândia?” Metade da população participou e 87,6% votaram contra a lei. A última palavra é do primeiro-ministro. 
John Key, porém, já avisou: a legislação continuará em vigor. Mas, agora, haverá cuidado extra para que não 
haja punições injustas. 

(...) 
Dar ou não palmadas? Nem todos estão certos sobre como agir. O assunto é discutido em consultórios 

e escolas, muitas das quais promovem palestras com especialistas sobre o tema. Há psicólogos que defendem 
a chinelada. Ela seria menos traumática do que a palmada, porque a criança não relacionaria a mão que a afaga 
com a que a agride. Mas a maioria condena qualquer forma de agressão.  

(...) 
Na opinião da psicopedagoga Quézia Bombonatto, os pais precisam aprender novas formas de lidar 

com os filhos. “Até a geração passada, bater em crianças era corriqueiro. Os pais de hoje aprenderam com seus 
próprios pais”, diz ela. A educadora Cris Poli, a supernanny, do SBT, ensina às famílias o artifício do “cantinho 
da disciplina”. Em momentos de birra, de dificuldade de diálogo e de nervosismo extremo, a saída é levar a 
criança para um local específico da casa para que ela reflita sobre o que fez de errado.  

(...) 
Disponível em: 

< http://www.terra.com.br/istoe-temp/edicoes/2077/imprime150491.htm> Acesso em: 08 set. 2015. Modificado. 

TEXTO II 
Entrou em vigor nesta sexta-feira (27), com a publicação no “Diário Oficial da União”, a lei que proíbe 

pais de aplicar castigo físico ou tratamento cruel ou degradante para educar os filhos. Chamada informalmente 
de Lei da Palmada, a lei determina que os pais que agredirem os filhos recebam orientação, tratamento 
psicológico ou psiquiátrico, além de advertência. 

(...) 
Pelo texto, fica definido como “castigo físico” qualquer “ação punitiva ou disciplinar aplicada com 

emprego de força física que resulte em sofrimento físico ou lesão”, enquanto “tratamento cruel ou degradante” 
é definido como aquele que “humilhe, ameace gravemente ou ridicularize” a criança ou o adolescente. 
 A nova lei não impõe punição criminal para os responsáveis que praticarem tais atos, Eles, porém, ficam 
sujeitos a serem encaminhados para programa oficial ou comunitário de 
proteção à família, tratamento psicológico ou psiquiátrico ou cursos ou programas de orientação. Podem também 
ser obrigados a levar a criança para tratamento especializado e tomar uma “advertência”, sem detalhar como 
será tal punição. 

(...) 
Disponível em:  

< http://g1.globo.com/politica/noticia/2014/06/entra-em-vigor-lei-que-proibe-castigo-fisico-contra-criancas-e-
adolescentes.html> Acesso em: 08 set. 2015. Modificado 

 
Com base nos textos acima e em seus conhecimentos, redija um texto dissertativo sobre o tema, posicionando-
se a favor ou contra o uso das “palmadas” na educação dos filhos. 
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Leia atentamente as instruções abaixo: 
 

1) As páginas em branco deste caderno podem ser utilizadas como rascunho para a redação. 

2) A REDAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE NA FOLHA DE REDAÇÃO. 

3) A legibilidade da sua letra é indispensável para a leitura de seu texto. 

4) A redação deverá ter, no mínimo, 25 linhas e, no máximo, 30 linhas. 

5) Esta prova de redação vale 70 pontos. 

6) Na Redação, o candidato somente poderá registrar seu nome ou assinatura em lugar/campo 

especificamente indicado, sob pena de anulação da sua prova e consequente eliminação do candidato 

deste Concurso Público. 

7) Os critérios de correção da Prova de Redação em Língua Portuguesa são os seguintes: 

a) Argumentação e informatividade dentro do tema proposto (originalidade, suficiência, correção, 

relevância e propriedade das informações): 20 pontos; 

b) Coerência e Coesão (organização adequada de parágrafos, continuidade e progressão de ideias, 

uso apropriado de articuladores): 20 pontos; 

c) Morfossintaxe (emprego de pronomes, relação entre as palavras, concordância verbal e nominal, 

organização e estruturação dos períodos e orações, emprego dos tempos e modos verbais e 

colocação de pronome): 15 pontos; 

d) Pontuação, acentuação e ortografia: 15 pontos; 

e) Será atribuída nota zero à Redação:  

 no caso de não haver texto; 

 cujo conteúdo versar sobre tema diverso do estabelecido;  

 cujo texto esteja redigido fora do padrão dissertativo / argumentativo;  

 considerada ilegível ou desenvolvida em forma de desenhos, números, versos, com 

espaçamento excessivo entre letras,  

 palavras e parágrafos, bem como em códigos alheios à língua portuguesa escrita, ou em idioma 

diverso do Português;  

 que não for redigida com caneta de tinta azul ou preta;  

 cujo texto seja, no todo ou em parte, cópia, transcrição ou plágio de outro autor;  

 que apresentar qualquer escrita, sinal, marca ou símbolo que possibilite a identificação do 

candidato 
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RASCUNHO da Folha de Respostas de Redação. 

1  

2  
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30  
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Utilize este Cartão-Resposta como rascunho. 

 

  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  

26.  

27.  

28.  

29.  

30.  

31.  

32.  

33.  

34.  

35.  

36.  

37.  

38.  

39.  

40.  

41.  

42.  

43.  

44.  

45.  

46.  

47.  

48.  

49.  

50.  

51.  

52.  

53.  

54.  

55.  

56.  

57.  

58.  

59.  

60.  

61.  

62.  

63.  

64.  

65.  

66.  

67.  

68.  

69.  

70.  

71.  

72.  

73.  

74.  

75.  

76.  

77.  

78.  

79.  

80.  

 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 

CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 03/2015 

ANALISTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS: PSICOLOGIA 
 

 

27 

Utilize este espaço como Rascunho. 

 

 

  




