Prefeitura Municipal de Sobral
Secretaria da Ouvidoria, Controladoria e Gestão
Universidade Estadual do Ceará – UECE
Comissão Executiva do Vestibular - CEV
Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de Cargos Efetivos com
lotação em Secretarias Municipais do Município de Sobral e Formação de
Cadastro de Reserva
Edital Nº 02/2018 – SECOG/PMS, 13 de abril de 2018

PROVA OBJETIVA PARA O CARGO DE
ANALISTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS

PSICOLOGIA
DATA DA APLICAÇÃO: 22 DE JULHO DE 2018
DURAÇÃO: 4 HORAS
INÍCIO: 9 HORAS TÉRMINO: 13 HORAS

Nome: _____________________________________________________ Data de Nascimento: __________________
Nome de sua mãe: ________________________________________________________________________________
Assinatura: __________________________________________________________________

Sala Nº_________

Após receber sua folha de respostas, copie, nos locais apropriados, uma vez com letra cursiva e outra, com
letra de forma, a seguinte frase:

Fala proveitosa valoriza o tempo.

ATENÇÃO!
Este Caderno de Prova contém:
 Língua Portuguesa – 10 questões;
 História de Sobral – 05 questões;
 Informática – 05 questões;
 Conhecimentos Específicos – 40 questões.

NÚMERO DO GABARITO
Marque, no local indicado na
folha de respostas, o número 2,
que é o número do gabarito
deste caderno de prova. Essa
informação também se
encontra no rodapé de cada
página.

Ao sair definitivamente da sala, o candidato deverá assinar a folha de presença e
entregar ao fiscal de mesa:
 a FOLHA DE RESPOSTAS preenchida e assinada;
 o CADERNO DE PROVA.
IMPORTANTE!
 SERÁ ATRIBUÍDA NOTA ZERO, NA PROVA, AO CANDIDATO QUE NÃO ENTREGAR SUA FOLHA DE
RESPOSTAS.



OUTRAS INFORMAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA ENCONTRAM-SE NO VERSO DESTA PÁGINA.

LEIA COM ATENÇÃO!

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS INSTRUÇÕES
E TÍTULOS PARA PROVIMENTO
CARGOS EFETIVOS DA
COMPROVA
LOTAÇÃO EM SECRETARIAS MUNICIPAIS DO
PARA ADEREALIZAÇÃO
MUNICÍPIO DE SOBRAL E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA – PROVA OBJETIVA REALIZADA EM 22 DE JULHO DE 2018

1. O candidato deverá verificar se seu caderno de prova, com 60 questões, está completo ou se há falhas ou imperfeições gráficas
que causem qualquer dúvida. A CEV poderá não aceitar reclamações após 30 minutos do início da prova.
2. O candidato deverá preencher os campos em branco da capa da prova, com as devidas informações.
3. A folha de respostas será o único documento válido para a correção da prova. Ao recebê-la, o candidato deverá verificar se seu
nome e número de inscrição estão corretos. Se houver discrepância, deverá comunicar imediatamente ao fiscal de sala.
4. A folha de respostas não deverá ser amassada nem dobrada, para que não seja rejeitada pela leitora óptica.
5. Após receber a folha de respostas, o candidato deverá ler as instruções nela contidas e seguir as seguintes rotinas:
a. copiar, no local indicado, duas vezes, uma vez com letra cursiva e outra, com letra de forma, a frase que consta na capa do
caderno de prova;
b. marcar, na folha de respostas, pintando completamente, com caneta transparente de tinta azul ou preta, o interior do
círculo correspondente ao número do gabarito que consta no caderno de prova;
c. assinar a folha de respostas 2 (duas) vezes.
6. As respostas deverão ser marcadas, na folha de respostas, seguindo as mesmas instruções da marcação do número do gabarito
(item 5 b), indicando a letra da alternativa de sua opção. É vedado o uso de qualquer outro material para marcação das
respostas. Será anulada a resposta que contiver emenda ou rasura, apresentar mais de uma alternativa assinalada por questão,
ou, ainda, aquela que, devido à marcação, não for identificada pela leitura eletrônica, uma vez que a correção da prova se dá
por meio eletrônico.
7. O preenchimento de todos os campos da folha de respostas da Prova Objetiva será da inteira responsabilidade do candidato.
Não haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.
8. Será eliminado do Concurso Público de Provas e Títulos da Prefeitura Municipal de Sobral o candidato que se enquadrar, dentre
outras, em pelo menos uma das condições seguintes:
a. não marcar, na folha de respostas, o número do gabarito de seu caderno de prova, desde que não seja possível a
identificação de tal número;
b. não assinar a folha de respostas;
c. marcar, na folha de respostas, mais de um número de gabarito, desde que não seja possível a identificação do número
correto do gabarito do caderno de prova;
d. fizer, na folha de respostas, no espaço destinado à marcação do número do gabarito de seu caderno de prova, emendas,
rasuras, marcação que impossibilite a leitura eletrônica, ou fizer sinais gráficos ou qualquer outra marcação que não seja a
exclusiva indicação do número do gabarito de seu caderno de prova.
9. Para garantia da segurança, é proibido ao candidato copiar o gabarito em papel, na sua roupa ou em qualquer parte de seu
corpo. No entanto, o gabarito oficial preliminar e o enunciado das questões da prova estarão disponíveis na página da
CEV/UECE (www.uece.br), a partir das 14 horas do dia 23 de julho de 2018 e a imagem completa de sua folha de respostas
estará disponível a partir das 17 horas do dia 30 de julho de 2018.
10. Qualquer forma de comunicação entre candidatos implicará a sua eliminação do Concurso Público de Provas e Títulos da
Prefeitura Municipal de Sobral.
11. Por medida de segurança, não será permitido ao candidato, durante a realização da prova, portar, dentro da sala de prova, nos
corredores ou nos banheiros: armas, aparelhos eletrônicos, gravata, chaves, chaveiro, controle de alarme de veículos, óculos
(excetuando-se os de grau), caneta (excetuando-se aquela fabricada em material transparente, de tinta de cor azul ou preta),
lápis, lapiseira, borracha, corretivo e objetos de qualquer natureza (moedas, clips, grampos, cartões magnéticos, carteira de
cédulas, lenços, papeis, anotações, panfletos, lanches, etc.) que estejam nos bolsos de suas vestimentas, pois estes deverão
estar vazios durante a prova. Todos esses itens serão acomodados em embalagem porta-objetos, disponibilizada pelo fiscal de
sala, e colocados debaixo da carteira do candidato, somente podendo ser de lá retirados após a devolução da prova ao fiscal,
quando o candidato sair da sala em definitivo.
12. Bolsas, livros, jornais, impressos em geral ou qualquer outro tipo de publicação, bonés, chapéus, lenços de cabelo, bandanas
ou outros objetos que não permitam a perfeita visualização da região auricular deverão ser apenas colocados debaixo da
carteira do candidato.
13. Na parte superior da carteira ficará somente a caneta transparente, o documento de identidade, o caderno de prova e a folha
de respostas.
14. Será permitido o uso de água para saciar a sede e de pequeno lanche, desde que acondicionados em vasilhame e embalagem
transparentes, sem rótulo ou etiqueta, e fiquem acomodados debaixo da carteira do candidato, de onde somente poderão ser
retirados com autorização do fiscal de sala. A inobservância de tais condições poderá acarretar a eliminação do candidato, de
acordo com o inciso VII do subitem 7.18 do Edital que rege o Certame.
15. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair do recinto juntos, após a aposição em
ata de suas respectivas assinaturas; estando nessa condição, o candidato que se recusar a permanecer na sala de prova, no
aguardo dos demais candidatos, será eliminado do Concurso Público de Provas e Títulos da Prefeitura Municipal de Sobral, de
acordo com o inciso IX do subitem 7.18 do Edital que rege o Certame.
16. O candidato, ao sair definitivamente da sala, deverá entregar a folha de respostas e o caderno de prova, assinar a lista de
receber
seudeste
documento
de de
identidade,
sendo sumariamente eliminado, caso não faça a entrega daPágina
folha de
Opresença
número edo
gabarito
caderno
prova é 2.
2respostas.
17.Os recursos relativos à Prova Objetiva deverão ser interpostos de acordo com as instruções disponibilizadas no endereço
eletrônico www.uece.br/cev.
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LÍNGUA PORTUGUESA
COLUNA DE JUAN ARIAS (24/04/2018)
Qual é a única coisa que une os brasileiros e que o poder
prefere esconder?
1
2
3
4
5
6
7
8

Será verdade que, como injustamente se
divulga no exterior, os brasileiros estão
divididos em tudo? Que nada é capaz de unir
os cidadãos de um lado e do outro do arco
político? Há dois brasis irreconciliáveis em
tudo? A julgar pelos resultados da última
pesquisa nacional do Datafolha, a resposta é
não.

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

De acordo com essa pesquisa, quem aposta
em um Brasil dividido em tudo deve se sentir
frustrado. Existe um tema que vem
incendiando a opinião pública nos últimos
anos e que se intensificou com a condenação
e prisão de Lula: o apoio à Lava Jato, cuja
continuidade é defendida por 84% dos
brasileiros. Apenas insignificantes 12%
acham que deve terminar. O Brasil todo
parece unido na luta contra a corrupção e
contra as tentativas de “estancar a sangria”,
sonho de tantos políticos e poderosos e até
mesmo de boa parte do Supremo Tribunal
Federal. (...)

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Outro dado importante de uma pesquisa
anterior do Datafolha confirma que os
brasileiros concordam, quase unanimemente,
que a Lava Jato deve seguir seu caminho:
em 22 anos, é a primeira vez que a
corrupção é a maior preocupação do país.
Não é a violência? Não. A corrupção já
preocupava quatro vezes mais em 2015. E a
educação? Também não. Preocupa quatro
vezes menos que a corrupção. Não seria
economia, ou o desemprego, a maior
preocupação dos brasileiros? Não, a
corrupção preocupa cinco vezes mais. E a
saúde, a angústia das filas nos hospitais?
Nem isso. A corrupção interessa duas vezes
mais que a saúde.

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Será que os pré-candidatos à
presidência tomaram consciência de que a
sociedade como um todo, pobres e ricos,
continua a favor da luta contra a corrupção?
E os governadores, senadores e deputados
que pretendem ser reeleitos? Terão
percebido os excelentíssimos magistrados do
Supremo que a única coisa que parece unir
os brasileiros é a luta contra a corrupção, e
quase 60% defendem a prisão após
condenação em segunda instância sem
esperar pelos recursos a instâncias
superiores? E que a grande maioria é contra

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.

52
53

e, pelo que tudo indica, vai permanecer
contra o foro privilegiado?
(...)

54
55
56
57
58
59
60

Não é segredo que, no Brasil, antes da Lava
Jato, a Justiça procurava ser humana e
respeitosa com os condenados importantes,
para quem a presunção de inocência deveria
ser sagrada. O condenado sem nome
tornava-se, por outro lado, um número frio e
sem alma.

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Um povo que foi capaz de metabolizar sem
dramas nem tumultos a prisão de Lula e dos
grandes industriais do país acusados de
corrupção talvez seja mais solidamente
democrático e socialmente mais saudável do
que uma minoria exaltada se esforça para
negar. Se for esse o caso, é uma injustiça
grave apresentar, no exterior, um Brasil à
beira de um descarrilamento democrático,
um golpe militar ou uma guerra civil, como vi
escrito em jornais sérios. É injusto porque é
falso. O que o mundo deve saber é que, no
Brasil, até os mais pobres estão mais
preocupados com a corrupção dos poderosos
do que com a própria economia, algo que só
seria concebível em países com velhas raízes
democráticas.

78
79
80
81
82
83
84
85
86

Às vezes, chego a pensar que este país pode
até dar uma reviravolta na teoria de Murphy,
segundo a qual “se algo pode dar errado,
dará”. Talvez seja capaz de interpretar essa
lei pessimista mudando-a para o lado
positivo: “se algo pode dar certo, dará”. E se
nas próximas eleições, apesar de todo o
pessimismo, acabar, por exemplo,
acontecendo o melhor?
Fonte:
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/24/opinio
n/1524576905_686832.html. Acesso
em03/06/2018. Adaptação.

01. Com base no texto, é correto afirmar que o
colunista
A)

apresenta a resposta para a pergunta feita no
título logo no primeiro parágrafo.

B)

desenvolve sua argumentação por meio de
perguntas retóricas que não são respondidas.

C)

demonstra-se otimista em relação ao destino do
país.

D)

cita com neutralidade o que é divulgado sobre
os brasileiros no exterior.
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02. No que concerne ao propósito comunicativo do
texto, é correto afirmar que o colunista

07. Assinale a opção que apresenta a forma
flexionada do verbo “ir”.

A)

A)

“Se for esse o caso, é uma injustiça... (linha 67)

B)

“Um povo que foi capaz de metabolizar sem
dramas nem tumultos a prisão de Lula...” (linhas

B)

C)

D)

utiliza os dados da pesquisa Datafolha para
comprovar a positividade da visão que se tem do
Brasil no exterior.
denuncia que até hoje, no Brasil, a Justiça é
humana e respeitosa com os condenados
importantes, mas não com o cidadão anônimo.
alerta os pré-candidatos a cargos públicos e
eletivos quanto à preocupação maior da
sociedade com a educação, saúde, economia.
tem claramente o objetivo de desconstruir uma
concepção errônea a respeito do Brasil no
exterior.

03.

A respeito do pronome destacado na frase
“Nem isso” (linha 37), é correto afirmar que
A)

retoma a última pergunta feita anteriormente.

B)

refere-se às perguntas e respostas apresentadas
anteriormente.

C)

apresenta valor semântico de “acréscimo de um
dado novo”.

D)

acrescenta um valor semântico de gradação.

61-62)
C)

“...talvez seja mais solidamente democrático e
socialmente mais saudável...” (linhas 64-65)

D)

“... pelo que tudo indica, vai permanecer contra
o foro privilegiado?” (linhas 52-53)

08. Assinale a palavra cujo processo de formação
se diferencia das demais opções.
A)

irreconciliáveis

B)

consciência

C)

insignificante

D)

descarrilamento

09.

Existe uma conjunção integrante em

A)

“Existe um tema que vem incendiando a opinião
pública...” (linhas 11-12).

B)

“...em 22 anos, é a primeira vez que a
corrupção é a maior preocupação do país”
(linhas 27-28).

C)

“Às vezes, chego a pensar que este país pode
até dar uma reviravolta...” (linhas 78-79).

D)

04. Assinale a opção que difere de como a
expressão “Lava Jato” é vista ao longo do texto.
A)

redenção da corrupção

B)

marco de mudança de atitude da Justiça

C)

segurança para políticos e poderosos

“Um povo que foi capaz de metabolizar sem
dramas nem tumultos a prisão de Lula...” (linhas

D)

representação do anseio maior do povo

61-62).

05. Assinale a opção em que uma das três
palavras apresentadas tem acentuação explicada por
uma regra diferente da que é comum às outras duas.
A)

será – até – após

B)

saúde – única – últimas

C)

país – países – raízes

D)

angústia – sérios – inocência

06.
A)

10. Assinale a opção em que existe erro de
concordância verbal.
A)

Parte dos ministros do STF sonham em
“estancar a sangria”.

B)

84% dos brasileiros defendem a continuidade da
Lava Jato.

C)

Apenas 12% do Brasil acha que deve terminar.

D)

Cada um dos magistrados devem perceber a luta
dos brasileiros contra a corrupção.

NÃO há preposição em
“...‘estancar a sangria’,...” (linha 19).

B)

“...o apoio à Lava Jato,...” (linha 14).

C)

“Será que os pré-candidatos à presidência
tomaram consciência...” (linhas 39-40).

D)

“...chego a pensar...” (linha 78).

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.
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HISTÓRIA DE SOBRAL
11. O Museu do Eclipse na cidade de Sobral,
importante equipamento cultural que preserva a
memória do célebre eclipse total do sol, ocorrido, no
ano de 1919, na dita cidade, foi construído pelo
prefeito
A)

Leônidas de Menezes Cristino.

B)

Cid Ferreira Gomes.

C)

Joaquim Barreto Lima.

D)

José Clodoveu de Arruda Neto (Veveu).

12.

Atualmente, a Diocese de Sobral tem como

bispo
A)

Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos.

B)

Dom Odelir José Magri.

C)

Dom Fernando Saburido.

D)

Dom Aldo Di Cillo Pagoto.

13. O Hospital Regional Norte Dr. José Euclides
Ferreira Gomes Júnior presta assistência hospitalar
em alta complexidade à população de Sobral e
moradores de mais 54 municípios da região. Esse
hospital foi construído e inaugurado na administração
do governador
A)

Tasso Ribeiro Jereissati.

B)

Ciro Ferreira Gomes.

C)

Cid Ferreira Gomes.

D)

Lúcio Gonçalo de Alcântara.

14.

Sobre as realizações de Dom José Tupinambá
da Frota, em Sobral, é correto afirmar que ele fundou
as seguintes instituições:
A)

Patronato Imaculada Conceição, Rádio
Tupinambá, Museu do Eclipse.

B)

Abrigo Coração de Jesus, Fábrica de Cimento,
Seminário São José.

C)

Hospital do Coração, Colégio Sobralense, Colégio
Sant'Ana.

D)

Santa Casa de Misericórdia, Museu Diocesano,
Correio da Semana.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.

15. O Teatro São João, inaugurado no dia 26 de
setembro de 1880, na cidade de Sobral, é um órgão
cultural pertencente
A)

ao Governo Federal.

B)

ao Município de Sobral.

C)

ao Estado do Ceará.

D)

à Diocese de Sobral.

INFORMÁTICA
16. Atente ao que se diz a seguir sobre Internet e
assinale com V o que for verdadeiro e com F o que
for falso.
( )

SafeSearch é um recurso disponível no site
de buscas Google que permite filtrar
resultados excluindo links que contenham
linguagem explícita, como por exemplo,
sites pornográficos.

( )

CAPTCHA é um procedimento de segurança
adotado por diversos sites que consiste em
testar se o usuário é humano, geralmente
por meio de imagens distorcidas, buscando
evitar acessos realizados de forma
automática.

( )

A Extranet é um tipo de acesso
extraordinário à Intranet que não se utiliza
da Internet.

( )

DNS é um protocolo de segurança que
protege a troca de dados em uma
navegação na Intranet, criptografando
senhas.

Está correta, de cima para baixo, a seguinte
sequência:
A)

V, V, F, F.

B)

F, V, F, V.

C)

F, F, V, V.

D)

V, F, V, F.

17. O programa que é capaz de se replicar
automaticamente pelas redes, enviando autocópias
de um computador para outro, sem necessariamente
precisar de um programa hospedeiro para isso é
denominado
A)

spoofing.

B)

worm.

C)

spyware.

D)

phishing.
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18. Atente às seguintes afirmações a respeito das
memórias e processadores de computadores.
I.

II.

III.

IV.

O armazenamento em HDD é feito através de
discos ópticos/magnéticos, enquanto em SSD
é composto por circuitos integrados.
A Unidade de Controle de um processador
tem como função realizar as operações
aritméticas e lógicas de um processamento.
A memória cache tem como objetivo
potencializar o desempenho do processador,
aumentando a velocidade de transferência
com a memória principal.
O barramento de dados é um dispositivo
através do qual são efetuadas as trocas de
informações e dados no computador.

Está correto o que se afirma em
A)

II, III e IV apenas.

B)

I e II apenas.

C)

I, II, III e IV.

D)

I, III e IV apenas.

20. Considerando as teclas de atalho do navegador
Google Chrome, analise as seguintes afirmações:
I.

O atalho ALT + TAB acessa a próxima guia
aberta à direita.

II.

O atalho Ctrl + shift + T reabre a última guia
fechada.

III.

O atalho ALT + seta para a esquerda retorna
à página anterior do histórico de navegação
da aba atual.

É correto o que se afirma somente em
A)

II e III.

B)

III.

C)

I e II.

D)

I.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

19. Considere a seguinte planilha eletrônica Calc
do LibreOffice 6, onde são mostradas as colunas A, B
e C e as linhas 1 a 5:
A

B

1

10

7

(CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2007; GRAU;
Iñiguez-Rueda; Subirats, 2010; Spink, 2011)

2

12

7

A partir da leitura desse trecho, é INCORRETO
afirmar que

3

3

13

A)

4

1

3

na interface entre a Psicologia e Políticas
Públicas, é importante utilizarmos a perspectiva
da Teoria Ator Rede (TAR) que nos permite
incluir na discussão os múltiplos fatores que o
constituem.

B)

para pensarmos o contexto das práticas
profissionais na interface entre a Psicologia e
Políticas Públicas, não há necessidade de
utilizarmos a Teoria Ator Rede (TAR), pois a
discussão dos fatores abrange elementos
homogêneos.

C)

os autores da Teoria Ator Rede (TAR) utilizam o
argumento de que o que compõe o social não é
simplesmente humano, mas a heterogeneidade
das redes sociais.

D)

a interface entre a Psicologia e Políticas Públicas
tem ocorrido de diversas formas, nos diferentes
processos, considerando que políticas públicas
são um campo que envolve processos
complexos.

5

C

21. Atente para o seguinte excerto: “Os psicólogos
têm se aproximado do campo das políticas públicas
por meio das ações desenvolvidas no cotidiano
profissional, em diversas áreas, e têm construído
diferentes modos de reinvenção da prática a partir da
interpretação das políticas. Assim, falar de política
pública remete a levantar questões sobre o contexto
de construção dessas políticas e acerca dos atores
que estão envolvidos, nessa rede heterogênea”.

=MÍNIMO(13;
SOMA(MÍNIMO(A1:A3);
MÁXIMO(B1:B4)))

Assinale a opção que apresenta corretamente o
resultado exibido na célula C5 após a execução da
expressão =MÍNIMO(13;SOMA(MÍNIMO(A1:A3);
MÁXIMO(B1:B4))).
A)

14.

B)

16.

C)

13.

D)

Apresenta uma mensagem de erro.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.
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22. Atente para os seguintes trechos: A Psicologia
da Saúde, de acordo com Almeida e Malagris (2011),
visa à promoção e sustentação da saúde e a
prevenção da doença, sendo que o intuito
fundamental da Psicologia da Saúde é compreender
como é plausível, por meio de intervenções
psicológicas, cooperar para a melhoria do bem-estar
das pessoas e das comunidades.
Os psicólogos da saúde estão centrados na promoção
da saúde e prevenção de doença, trabalhando com
os fatores psicológicos que fortalecem a saúde e que
diminuem o risco de adoecer (ALMEIDA E MALAGRIS,
2011).
O Psicólogo na rede básica de saúde atua na
organização dos serviços de saúde recomendado pelo
SUS que sugere uma rede de serviços unificada e
regionalizada, composta por unidades básicas de
saúde, rede de ambulatórios, e rede de hospitais
cujas condições vão desde as atuações preventivas
ou remediativas de baixa complexidade, os atos
especializados, que requerem seguimento até os atos
específicos das situações hospitalares (MARTINS E
JÚNIOR, 2001).
Considerando as informações apresentadas, é correto
afirmar que a atuação da psicologia na política
pública de saúde se dá por meio
A)

do tratamento de doenças.

B)

da promoção e manutenção da saúde.

C)

da prevenção de doenças.

D)

da assistência social.

23.

O modelo de mudança de Kurt Lewin é um guia
valioso para uma transformação bem-sucedida, tanto
para os indivíduos quanto para as organizações.
Considerando esse modelo, assinale a afirmação
FALSA.
A)

B)

Para que o processo de mudança seja bemsucedido, a pessoa ou o líder da organização
deve levar em conta as diversas influências em
jogo, tanto as que estão na mente do indivíduo
quanto as presentes no ambiente em questão.
Conforme as mudanças ocorrem, as qualidades
e os valores centrais de um sistema vão se
revelando.

C)

No processo de mudança, a novidade costuma
ser associada à incerteza e ao conflito, termos
que normalmente produzem efeitos mais
negativos que positivos.

D)

O modelo de mudança de Kurt Lewin descreve
um processo de três etapas, iniciando pelo
“descongelamento” e terminando com
“congelamento”.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.

24. Atente para o seguinte enunciado:
“O reconhecimento da profissão de psicólogo no
Brasil é recente; a regulamentação da profissão com
a Lei 4.119, de 27 de agosto de 1962, criou a
profissão de psicólogo e o Conselho Federal de
Psicologia (CFP) foi criado pela Lei 5.766, de 1971,
que somente foi regulamentada em 1977 com o
Decreto 79.822. Em breve análise, podemos dizer
que neste período de 50 anos houve transformações
significativas na profissão e uma ampliação no
escopo das ações desenvolvidas por psicólogos, bem
como nas teorias e técnicas que orientam essas
práticas e que a interface entre a Psicologia e
Políticas Públicas tem se ampliado muito nas últimas
décadas”.
Considerando a interface entre a Psicologia e Políticas
Públicas, referida no enunciado acima, assinale a
afirmação FALSA.
A)

No campo da saúde, a participação nas políticas
públicas ocorreu em várias frentes, como por
exemplo, na Reforma Sanitária e na Oitava
Conferência de Saúde, realizada na década de
1980, como marco de participação e discussão
das ações de Estado.

B)

O processo de redemocratização do Brasil não
influenciou as transformações que ocorreram na
Psicologia, pois a legislação de reconhecimento e
regulamentação da profissão é anterior à
Constituição de 1988.

C)

A partir da criação do SUS, os Conselhos de
Classe tiveram espaços privilegiados de
participação e de contribuição dos diversos
profissionais que atuam no campo da saúde.

D)

As diferentes categorias profissionais passam a
envolver-se no campo das políticas públicas, em
função das mudanças do contexto nacional,
inclusive, para defender interesses da categoria
e contribuir na elaboração, implementação e
avaliação de políticas públicas.

25. O que determina prioritariamente o papel do
psicólogo atuando junto ao Sistema Único de Saúde é
A)

sua atuação apolítica.

B)

seu conhecimento profundo de Psicologia
Comunitária.

C)

seu diálogo com as diferentes áreas do
conhecimento associando-as ao saber popular,
considerando as territorialidades e
especificidades regionais quando da organização
dos serviços a serem prestados.

D)

sua vivência como terapeuta clínico
desenvolvendo uma capacidade essencial de
ouvinte.
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26. O atual Código de Ética Profissional do
Psicólogo aproxima-se mais de um instrumento de
reflexão do que de um conjunto de normas a serem
seguidas pelo psicólogo. Ele é um instrumento capaz
de delinear para a sociedade as responsabilidades e
deveres do psicólogo, oferecer diretrizes para a sua
formação e balizar os julgamentos das suas ações,
contribuindo para o fortalecimento e ampliação do
significado social da profissão.
Atente ao que se diz sobre o código de ética
profissional do psicólogo e assinale a afirmação
FALSA.
A)

B)

C)

D)

B)

A)

assegurar, dentro de valores relevantes para a
Sociedade e para as práticas desenvolvidas, um
padrão de conduta que fortaleça o
reconhecimento social daquela categoria.

B)

Abre espaço para a discussão, pelo psicólogo,
dos limites e interseções relativos aos direitos
individuais e coletivos, questão crucial para as
relações que estabelece com a sociedade, os
colegas de profissão e os usuários ou
beneficiários dos seus serviços.

estabelecer padrões esperados quanto às
práticas referendadas pela respectiva categoria
profissional e pela sociedade.

C)

Contempla a diversidade que configura o
exercício da profissão e a crescente inserção do
psicólogo em contextos institucionais e em
equipes multiprofissionais.

fomentar a autorreflexão exigida de cada
indivíduo acerca da sua práxis, de modo a
responsabilizá-lo, pessoal e coletivamente, por
ações e suas consequências no exercício
profissional.

D)

primordialmente normatizar a natureza técnica
do trabalho do profissional da categoria.

Valoriza os princípios fundamentais como
grandes eixos que devem orientar a relação do
psicólogo com a sociedade, a profissão, as
entidades profissionais e a ciência, pois esses
eixos atravessam todas as práticas e estas
demandam uma contínua reflexão sobre o
contexto social e institucional.
Estimula reflexões que considerem a profissão
em suas práticas particulares, uma vez que os
principais dilemas éticos se restringem a
práticas específicas e surgem em quaisquer
contextos de atuação.

27. Considerando o que defende o psicólogo social
Solomon Asch em seu experimento sobre
conformidade social, é correto afirmar que
A)

28. Toda profissão se define a partir de um corpo
de práticas que buscam 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, logo, um
Código de Ética NÃO deve

a vida é uma representação dramática, onde, há
o “palco” em que atuam nossas personas
públicas e os “bastidores”, onde se desenrola
nossa vida privada.
o grupo exerce efeitos sociais profundos em
seus membros e um certo grau de conformidade
colabora para funções sociais importantes. As
pessoas sentem-se obrigadas a adequar-se para
pertencer ao grupo.

C)

a familiaridade produz uma mudança de atitude
em relação ao estímulo ou até mesmo o
conformismo.

D)

é impossível pensar em algo sem que haja um
sentimento a ele atrelado, por exemplo, não
vemos apenas uma “casa”, vemos uma “casa
bonita ou feia”.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.

29. W. J. Reddin, em seus estudos em liderança
situacional, quando lançou a variável eficácia
gerencial, demonstrou que um líder que tem
confiança implícita nas pessoas, enfatiza o
desenvolvimento de seus subordinados, apoia e
coopera, e cria uma atmosfera de segurança, pode
ser enquadrado como Líder Relacionado
A)

Promotor.

B)

Missionário.

C)

Burocrata Benevolente.

D)

Burocrata.

30. Em um encontro para entrevistar uma família,
o psicólogo deve utilizar estratégias que:
I.
II.

respeitem as defesas e removam culpas;
mantenham uma boa comunicação entre os
familiares e entre ele e a família;

III.

reforcem a identidade familiar;

IV.

ignorem a história da doença e seu
significado na família;

V.

promovam cura e suporte psicoeducacional.

Estão corretas somente as complementações
contidas em
A)

II, III e V.

B)

I e IV.

C)

IV e V.

D)

I, II e III.
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31. A determinação social da doença abre uma
nova dimensão, levando à compreensão dos
fenômenos da saúde e justificando, no Sistema Único
de Saúde e Atenção Primária, a inclusão, nas equipes
multidisciplinares, de um profissional da psicologia,
que tenha dado ênfase em sua formação como
psicólogo
A)

social.

B)

comunitário.

C)

hospitalar.

D)

clínico.

32. Atente ao seguinte enunciado: “Não podemos
controlar os ventos que sopram nosso barco, mas
podemos ajustar as velas para chegarmos ao nosso
destino. O líder ajusta as velas para atingir seu
objetivo, adaptando-se e agindo com flexibilidade
diante da conjuntura adversa”. A característica de
liderança apresentada nesse enunciado pode ser
corretamente definida como
A)

intuição.

B)

resiliência.

C)

iniciativa.

D)

empatia.

34. A noção de política pública geralmente é usada
para se referir a proposições, medidas e ações do
governo dirigidas aos problemas de uma
determinada população na tentativa de gerir
soluções, relacionada ao Estado democrático
moderno (CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA,
2007). É, ao mesmo tempo, uma forma de colocar o
governo em ação uma vez que os problemas podem
ser colocados em pauta, na agenda pública, pela
sociedade civil (SOUZA, 2006).
A política pública permite distinguir entre o que o
governo pretende fazer e o que, de fato, faz. A
política pública envolve vários atores e níveis de
decisão, embora seja materializada através dos
governos, e não necessariamente se restringe a
participantes formais, já que os informais são
também importantes. A política pública é abrangente
e não se limita a leis e regras.
Atente ao que se diz a seguir sobre política pública:
I.

É uma ação intencional, com objetivos a
serem alcançados.

II.

Embora tenha impactos no curto prazo, é
uma política de longo prazo.

III.

Envolve processos subsequentes após sua
decisão e proposição, ou seja, implica
também implementação, execução e
avaliação.

IV.

Trata-se de um processo homogêneo com
atores pré-determinados e diversidade
reduzida de elementos.

33. Segundo a Resolução CFP nº 11/2012, que
regulamenta a prestação de serviços psicológicos
realizados por meios de tecnologias da informação e
da comunicação, é correto afirmar que

É correto o que se afirma em
A)

III e IV apenas.

A)

B)

I, II e III apenas.

C)

I, II e IV apenas.

D)

I, II, III e IV.

B)

C)

D)

é autorizado ao psicólogo o atendimento de
pessoas e grupos em situação de violação de
direitos ou de violência, pelos meios de
tecnologia e informação previstos nesta
Resolução.
o atendimento de pessoas e grupos em situação
de urgência e emergência pelos meios de
tecnologia e informação previstos nesta
resolução é adequado, podendo a prestação
desse tipo de serviço ser executado por
profissionais e equipes de forma virtual.

35. Em seu Art. 7º, o Código de Ética Profissional
do Psicólogo apregoa que um psicólogo poderá
intervir na prestação de serviços psicológicos que
estejam sendo efetuados por outro profissional,
desde que

o atendimento de crianças e adolescentes
ocorrerá na forma desta Resolução, com o
consentimento expresso de dois ou mais
responsáveis legais e mediante avaliação de
viabilidade técnica por parte da psicóloga e do
psicólogo para a realização desse tipo de
serviço.

A)

não identifique risco ao beneficiário ou usuário
do serviço, quando dará imediata ciência ao
profissional.

B)

as partes envolvidas deixem de ser informadas
da interrupção voluntária e definitiva do serviço
que está sendo prestado.

a prestação de serviços psicológicos realizados
por meio de tecnologias da informação e
comunicação está condicionada à realização de
um cadastro prévio junto ao Conselho Regional
de Psicologia e sua autorização.

C)

haja pedido do profissional responsável pelo
serviço.

D)

a intervenção não faça parte da metodologia
adotada em um trabalho multiprofissional.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.
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36. Em um encaminhamento para a cirurgia
bariátrica, o papel do psicólogo é avaliar se o
indivíduo está apto emocionalmente. São
contraindicados para a liberação, pelo psicólogo, para
a cirurgia os casos em que o paciente
I.
II.

apresenta uma psicopatologia ativa e
descompensada;
apresenta surto psicótico, o que
consequentemente não lhe dá condições de
seguir as instruções do pós-operatório;

III.

apresenta um quadro de abuso de droga e
álcool;

IV.

apresenta deficiência intelectual;

V.

não quer ser operado.

Estão corretas as complementações contidas em
A)

I, II, III, IV e V.

B)

I, II, IV e V apenas.

C)

III, IV e V apenas.

D)

I, II e III apenas.

38. Atente ao seguinte enunciado: “Esse psicólogo
foi responsável pelos estudos de valores éticos em
Psicologia Social, sendo até hoje referência nesse
campo de estudo por ter desenvolvido a teoria da
dissonância cognitiva explorando o desconforto da
contradição, dos conflitos e estados de consistência
interna do indivíduo”.
O enunciado acima se refere a
A)

William Mc Dougall (1871-1938).

B)

Wilhelm Wundt (1832-1920).

C)

Kurt Lewin (1890-1947).

D)

Leon Festinger (1919-1979).

39. Segundo Fernando González Rey, a psicologia
que tem como tarefa essencial a possibilidade de
modelar sistemas de produção de sentidos subjetivos
que escapam às evidências e que expressam a
maneira como uma sociedade afeta as pessoas que a
integram, assim como os diferentes espaços
particulares de subjetividade social, é denominada de
psicologia
A)

social antropológica.

37. Martin-Baró diz que a análise “das condições
de vida, da estrutura social e da ideologia se
encontram imbricadas num determinado regime
político, compreendido como algo mais do que um
sistema de governo ou conjunto de leis e disposições
desses eixos temáticos, que se desdobram nos
principais conceitos da sua teoria. As pessoas
incorporam psiquicamente a ideologia social, em
forma de atitudes, nas quais três instituições
funcionam como catalisadoras: a família, a escola e a
moral. A família produz dependência, a escola,
passividade, e a moral, hipocrisia, sendo que estes
elementos são mediadores nos quais se derivam os
regimes políticos”.

B)

social comunitária.

C)

social.

D)

comunitária.

(Martín-Baró, I. – El papel del psicólogo en el contexto
centro-americano. Boletín de Psicología, 1985, 17,
pp 99-112)

Segundo Martin-Baró, a prática psicológica e
processo de libertação levam
A)

a um estudo que tem como objetivo principal
definir a alienação social e pessoal.

B)

à potencialização das virtudes populares,
excluindo a ideologia do sentido comum e a
experiência cotidiana.

C)

à aceitação e superação do fatalismo existencial,
estudando as relações de poder e o
compromisso com a transformação social que
libertam os oprimidos das condições que os
oprimem.

D)

a um estudo sistemático de articulação entre a
análise da realidade e mudança social.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.

40. William Reddin, expandindo os estudos de
Hershey e Blanchard a respeito de Liderança
Situacional, acrescentou uma variável que achava
fundamental para o sucesso na atuação gerencial.
Essa variável é denominada
A)

relacionamento social.

B)

eficiência.

C)

estrutura da tarefa.

D)

eficácia.

41. A defesa de direitos, a proteção social, a
vigilância socioassistencial são funções da política de
A)

seguridade social.

B)

assistência social.

C)

saúde.

D)

previdência social.
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42. No Estado brasileiro, as políticas sociais
inauguraram-se
A)

em torno dos anos 1930, com ingresso do
operariado na cena política.

B)

após o fim do regime escravagista e a lenta
incorporação dos escravos libertos no mercado
de trabalho.

C)

no curso do modelo desenvolvimentista
empreendido no governo de Juscelino
Kubitschek.

D)

ao final da Segunda Guerra Mundial, sob a
inspiração do Welfare state.

43.
A)

A urbanização é compreendida como

consequência das oportunidades de emprego
ofertadas pelas indústrias, que se expandiram
nas grandes cidades, a trabalhadores sem que
lhes fosse exigida qualquer qualificação ou
experiência.

B)

efeito da expansão, nos grandes centros
urbanos, da oferta de serviços essenciais,
sobretudo, nas áreas de educação, saúde,
direitos ainda não universalizados em área rural
e municípios de pequeno porte.

C)

decorrente de dois fatores: a exclusiva
migração da população jovem do campo para as
cidades como alternativa à continuidade dos
estudos; as alternativas formais e informais,
dentro – ou mesmo fora – da legalidade, de
inserção no mercado de trabalho.

D)

resultado de dois fenômenos: migração ruralurbana e taxas mais elevadas de crescimento
demográfico natural entre a população urbana
do que as registradas entre a população rural.

44. De acordo com a Lei nº 11.340, de 7 de agosto
de 2006 – Lei Maria da Penha –, a conduta que
configure calúnia, difamação ou injúria praticada
contra a mulher é classificada como violência
A)

emocional.

B)

relacional.

C)

moral.

D)

psicológica.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.

45. Assinale a opção que apresenta,
respectivamente, o nível ou patamar da proteção
social em que se encontra ofertado o serviço de
acompanhamento a adolescentes e jovens em
cumprimento de medida socioeducativa de prestação
de serviços à comunidade e de liberdade assistida, e
o centro ou unidade pública de referência em que o
serviço é ofertado.
A)

Proteção social especial de alta complexidade;
Centro de Referência da Assistência Social.

B)

Proteção social básica; Centro de Referência
Especializado de Assistência Social.

C)

Proteção social de alta complexidade; Centro de
Convivência.

D)

Proteção social especial de média
complexidade; Centro de Referência
Especializado de Assistência Social.

46. No Estado brasileiro, a educação tem como um
de seus princípios a gestão democrática do ensino
público. Na educação básica, esta gestão é definida
pelos sistemas de ensino e está pautada em
princípios que tratam da participação dos segmentos
de profissionais da educação e de comunidades
escolar e local. Assinale a opção que indica as
respectivas formas de participação desses
segmentos.
A)

A participação dos profissionais da educação é
circunscrita ao processo de escolha de
diretores, gestores; a participação das
comunidades concretiza-se via conselhos
escolares ou equivalentes.

B)

Os profissionais da educação participam na
elaboração do projeto pedagógico da escola; as
comunidades escolar e local têm como
instâncias de participação os conselhos
escolares ou equivalentes.

C)

A participação dos profissionais da educação
efetiva-se mediante a representação no
conselho de educação e em conselhos das
demais políticas públicas setoriais; a
participação da comunidade escolar dá-se por
meio de conselhos escolares ou equivalentes; a
comunidade local participa de conselhos de
pais.

D)

Os profissionais da educação, além de ter
garantida participação, via representação em
conselhos de outras políticas públicas setoriais,
podem definir o modelo de gestão escolar, por
meio da escolha de sua direção; as
comunidades participam de seus conselhos
específicos.
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47. As políticas sociais emergiram sob a vigência
do Estado liberal, daí serem percebidas
A)

como prejudiciais ao desenvolvimento do capital
pelo risco de promover em seus beneficiários
acomodação e desinteresse pelo trabalho, além
de contribuírem para a reprodução da miséria.

50. Assinale a opção que apresenta três
características do Sistema Único de Assistência Social
— sistema público sob o qual a política de assistência
social está organizada.
A)

Não contributivo; descentralizado; participativo.

B)

Contributivo; universal; intersetorial.

não como direito coletivo, mas um direito
individual daqueles necessitados da proteção
temporária do Estado, em face de situações de
riscos sociais representados pela velhice,
doença ou desemprego.

C)

Não contributivo; seletivo; discricionário.

D)

Contributivo parcialmente; equitativo;
centralizado.

C)

com uma dupla função: alternativa à crise do
capital e estímulo à classe operária que, tendo
suas necessidades básicas atendidas, sentir-seia motivada para mais produzir e consumir.

D)

como um mal necessário, pois nem o Estado
nem o mercado poderiam ficar insensíveis
àqueles que padeciam na miséria. Essa
assistência estatal, no entanto, era avaliada
como enorme risco à sociedade de mercado.

51. A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com
Deficiência, em um de seus primeiros artigos, enfoca
a necessidade de serem proporcionados meios e
condições, para que, com igualdade de
oportunidades ofertada aos demais indivíduos, a
pessoa com deficiência goze ou exerça todos os
direitos humanos e liberdades fundamentais. Nesse
sentido, devem ser promovidos ajustes, adequações
no que se fizer necessário, respeitando-se
proporcionalidade e justeza entre o ônus e o
benefício ou resultado produzido. A convenção
classifica esses ajustes, essas modificações como

B)

48. No Estatuto da Juventude (Lei nº 12.852, de 5
de agosto de 2013) estão previstas vias de
interlocução da juventude com o poder público. Essas
vias ou meios são:
A)

ouvidoria, conselhos comunitários, associações
e audiências.

B)

associações, redes, movimentos e organizações
juvenis.

C)

conselhos de juventude, audiências,
correspondência e rede socioassistencial.

D)

comissões das casas legislativas, ouvidoria,
movimentos juvenis e audiências.

49. Na Norma Operacional Básica do Sistema Único
de Assistência Social (NOB/Suas) em vigência, estão
definidas as diretrizes estruturantes da gestão do
Suas. Assinale a opção que corresponde a três delas.
A)

Matricialidade sociofamiliar; defesa
incondicional da dignidade da pessoa humana;
universalidade dos direitos.

B)

Descentralização político-administrativa;
desenvolvimento de autonomia; integralidade
da proteção social.

C)

Controle social e participação popular; primazia
da responsabilidade do Estado na condução da
política de assistência social; territorialização.

D)

Fortalecimento da relação democrática entre
Estado e sociedade civil; intersetorialidade;
garantia da proteção socioassistencial.
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A)

princípio da acessibilidade.

B)

adaptação razoável.

C)

discriminação positiva.

D)

proteção especial.

52. Com a promulgação da Constituição Federal de
1988, a participação popular institucionaliza-se como
direito no campo das políticas sociais. Ela se
expressa de distintas formas e em instâncias
específicas. Entre as instâncias de participação
figuram os conselhos próprios de cada política. No
tocante à política de assistência social, a Lei Orgânica
da Assistência Social caracteriza os conselhos de
assistência social como
A)

órgãos, preponderantemente, consultivos, de
existência temporária, cuja participação popular
fica assegurada por meio de organizações
representativas.

B)

órgãos não deliberativos, mas de importância
no assessoramento ao Poder Executivo,
constituídos por 2/3 de representantes do
governo e 1/3 de representantes da sociedade
civil.

C)

instâncias subordinadas ao Poder Executivo,
com função precípua de fiscalizar as ações da
política social, de composição paritária entre
governo e sociedade civil.

D)

instâncias deliberativas do Sistema Único de
Assistência Social, com caráter permanente e,
paritariamente, constituídas por representantes
do governo e da sociedade civil.
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53.

No tocante à saúde, é correto afirmar que

A)

o Estado só está obrigado a reconhecê-la como
seu dever e direito do cidadão nos casos em
que este tenha contribuído para algum sistema
de seguridade pública.

B)

apenas no processo de proposição e formulação
da política de saúde, a participação da
comunidade é vetada.

C)

as ações e os serviços públicos de saúde
desenvolvem-se em uma rede, regionalizada e
hierarquizada, integrando o que se denomina
Sistema Único de Saúde (SUS).

D)

as instituições privadas que prestam serviços no
âmbito da saúde não ficam condicionadas às
diretrizes do Sistema Único de Saúde, exceto as
de cunho filantrópico.

54.

No Estatuto do Idoso, o direito do mesmo à
cultura e ao lazer pode ser expresso, entre outras
formas, na garantia

57. Em “Política social: fundamentos e história”,
Behring e Boschetti (2011) salientam que, no estudo
das políticas sociais, é indispensável a articulação das
dimensões históricas, econômicas, políticas e
culturais em que as mesmas se inscrevem. Do ponto
de vista histórico, pode-se apontar corretamente que
A)

elas se inauguram com emergência da Grande
Depressão Econômica de 1929.

B)

sua origem tem estreita vinculação com as
diversas expressões da questão social irrompida
em fins do século XIX na Europa.

C)

teve, nas medidas caritativas encetadas pela
Igreja, sua primeira forma de apresentação.

D)

as legislações destinadas à proteção dos pobres
e inválidos foram suas primeiras expressões.

58. O Estado que sucede àquele em que as
políticas sociais estenderam sua concepção de
cidadania, fazendo com que seus serviços e
benefícios alcançassem não apenas indivíduos em
situação de pobreza extrema, mas o conjunto de
seus cidadãos, mediante universalização de direitos
sociais é denominado Estado

A)

tanto de acesso preferencial aos locais de
eventos de lazer, artísticos, culturais e
esportivos, quanto de desconto de pelo menos
50% nos ingressos.

A)

democrático de direito.

B)

exclusiva de desconto de pelo menos 30% no
valor de ingressos de eventos que tiverem o
patrocínio de órgãos públicos.

B)

social-democrata.

C)

de bem-estar.

de áreas livres para estacionamento de veículos
particulares, mediante comprovação, por parte
do idoso, de propriedade do veículo, e de
desconto de até 25% nos ingressos.

D)

neoliberal.

C)

D)

de diferenciadas rotas de transporte coletivo
com destino aos locais de eventos artísticos,
culturais, esportivos e de lazer, e de acesso
preferencial a esses locais.

59. O Plano de Assistência Social é, conforme
preceitua a NOB-Suas, “um instrumento de
planejamento estratégico que organiza, regula e
norteia a execução da PNAS [Política Nacional de
Assistência Social] na perspectiva do SUAS”.
(Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome;
Secretaria Nacional de Assistência Social, 2012, p. 25).

55. A seguridade social, na Constituição Federal de
5 de outubro de 1988, está relacionada aos direitos a
A)

saúde, segurança pública, programas de
transferência de renda.

B)

segurança social, previdência social, educação.

C)

previdência social, assistência social, saúde.

D)

segurança pública, educação, assistência social.

56. Os programas de execução das medidas
socioeducativas de semiliberdade e internação são da
responsabilidade do
A)

Poder Judiciário estadual.

B)

Poder Executivo municipal.

C)

Conselho de Direitos da Criança e do
Adolescente.

D)

Poder Executivo estadual.
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Ao órgão gestor da política cabe a responsabilidade
de elaborar o referido plano, após o que o mesmo
será submetido à
A)

aprovação do conselho de assistência social.

B)

aprovação do chefe do Poder Executivo.

C)

avaliação orçamentária do Fundo Nacional de
Assistência Social.

D)

aprovação da conferência nacional de
assistência social.
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60. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê
seis medidas socioeducativas aplicáveis pela
autoridade judiciária competente a adolescentes e
jovens — assim definidos os maiores de dezoito anos
e menores de vinte e um anos de idade — autores de
ato infracional. No processo de execução de quatro
dessas medidas, é imposta a elaboração de um Plano
Individual de Atendimento (PIA). Assinale a opção
que apresenta três dessas medidas socioeducativas
para as quais a Lei nº 12.594/2012 – Lei do Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) –
prevê a elaboração do referido instrumento.
A)

Advertência, semiliberdade, internação.

B)

Prestação de serviços à comunidade, liberdade
assistida, obrigação de reparar o dano.

C)

Liberdade assistida, semiliberdade, internação.

D)

Internação, advertência, liberdade assistida.
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