PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA DISCURSIVA
CONCURSO PÚBLICO – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO
E ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMTAS
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Será levado em consideração para a correção desta questão o Manual de Redação da Presidência da República no
que se refere:
1 – Orientações constantes no Manual sobre a redação oficial:
 identificação do signatário;
 fechos para a comunicação;
 emprego dos pronomes de tratamento; e,
 concordância com os pronomes de tratamento.
2 – Orientações constantes no Manual sobre o padrão ofício:
 as partes do documento que compõem o “padrão ofício” como:
 tipo, n° de expediente e sigla do órgão;
 local e data;
 assunto;
 destinatário;
 texto; e,
 posicionamento dos elementos que compõem o ofício, como o posicionamento do n° do ofício, do local e data, do
destinatário, do remetente, do assunto e do fechamento.
Ressalta-se que alguns elementos não serão avaliados devido à forma como o candidato está redigindo o ofício. Ao
redigir o ofício manualmente, sem o auxílio de um computador, o candidato não terá como observar os aspectos
relacionados a tamanho e fonte da letra; espaçamento das margens; inserção de simbologias ou de logotipos; tipo
de espaçamento entre linhas.
Fonte: BRASIL. Presidência da República. Manual de Redação da Presidência da República / Gilmar Ferreira Mendes
e Nestor José Forster Júnior – 2ª edição revisada e atualizada. Brasília: Presidência da República, 2002.
TÁBUA DE CORREÇÃO – ASPECTOS TÉCNICOS – 12 pontos
 Orientações constantes no manual (redação oficial). Valor: 6,0 pontos
 Orientações constantes no manual (padrão ofício). Valor: 6,0 pontos

PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA DISCURSIVA
CONCURSO PÚBLICO – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO
E ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMTAS
CARGO: CUIDADOR

O candidato deverá elaborar um texto ressaltando que o papel do cuidador ultrapassa o simples acompanhamento
das atividades diárias dos indivíduos, sejam eles saudáveis, enfermos e/ou acamados, em situação de risco ou
fragilidade, seja nos domicílios e/ou em qualquer tipo de instituição na qual necessite de atenção ou cuidado diário,
ou seja, é preciso conhecer a fisiologia, os agravos que acometem esse idoso. A função do cuidador é acompanhar e
auxiliar a pessoa a se cuidar, fazendo pela pessoa somente as atividades que ela não consiga fazer sozinha como:
alimentação, higienização, locomoção, atividades físicas, administração de medicações, troca de roupas e, às vezes,
até a administração da casa e das finanças. O cuidador tem que ter conhecimento da legislação que garante os
direitos dos idosos. Mediante a situação apresentada, a violência encontrada refere-se à violência psicológica e
maus-tratos, seja com agressões verbais ou gestuais com o objetivo de aterrorizá-lo, humilhá-lo e restringir sua
liberdade ou isolá-los do convívio social. Portanto, com a suspeita de violência e maus-tratos com o idoso, o
cuidador deverá comunicar aos seguintes órgãos, conforme Art. 19: “Os casos de suspeita ou confirmação de maustratos contra idoso serão obrigatoriamente comunicados pelos profissionais de saúde a quaisquer dos seguintes
órgãos: I – autoridade policial; II – Ministério Público; III – Conselho Municipal do Idoso; IV – Conselho Estadual do
Idoso; V – Conselho Nacional do Idoso”.
Fontes:
 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na
Saúde. Guia prático do Cuidador / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Secretaria de Gestão do
Trabalho e da Educação na Saúde. – 2ª ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 64 p.: il. – (Série A. Normas e
Manuais Técnicos) ISBN 978-85-334-1593-3 – 1. Educação em Saúde. 2. Saúde da Família. 3. Atenção à Saúde.
I. Título. II. Série.
 Portal Educação. Disponível em: http://www.portaleducacao.com.br/enfermagem/artigos/10044/cuidador-deidosos-descubra-a-importancia-dessa-profissao.
 Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. Estatuto do Idoso.
TÁBUA DE CORREÇÃO – ASPECTOS TÉCNICOS – 12 pontos
 O papel do cuidador. Valor: 3,0 pontos
 As tarefas do cuidador. Valor: 3,0 pontos
 Tipo(s) de violência encontrado(s). Valor: 3,0 pontos
 Medidas a serem tomadas pelo cuidador. Valor: 3,0 pontos

PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA DISCURSIVA
CONCURSO PÚBLICO – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO
E ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMTAS
CARGO: ORIENTADOR SOCIAL
O candidato deverá elaborar um texto acerca das medidas socioeducativas do Estatuto da Criança e do Adolescente,
sendo este afinado com as diretrizes da Constituição de 1988 e tratados internacionais que deixaram de lado a
filosofia defasada do Código de Menores (Lei nº 6.697/1979); assim, passou a tratar os menores de 18 anos não
mais como meros inimputáveis, mas como sujeitos de direitos, prescrevendo, concomitantemente, as
garantias aptas a assegurá-los. Há de deixar claro que em relação ao ato infracional cometido pelo adolescente (de
12 até 18 anos de idade incompletos), no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estão previstas providências
socioeducativas contra o infrator. Deverá, ainda, citar e comentar, de acordo com o Art. 112 do ECA as medidas
socioeducativas que a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente após verificada a prática de ato
infracional:
I – advertência;
II – obrigação de reparar o dano;
III – prestação de serviços à comunidade;
IV – liberdade assistida;
V – inserção em regime de semiliberdade;
VI – internação em estabelecimento educacional; e, ainda,
VII – qualquer uma das previstas no Art. 101, I a VI, ou seja,
I – encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade;
II – orientação, apoio e acompanhamento temporários;
III – matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental;
IV – inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao adolescente;
V – requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial;
VI – inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos.
É relevante que o candidato ressalte a importância da Lei nº 8.069 de 1990, que regulamenta o Estatuto da Criança e
do Adolescente, e, ainda, trouxe como uma de suas maiores mudanças no âmbito da política de atendimento aos
direitos das crianças e dos adolescentes a atenção prestada aos adolescentes que cometem ato infracional. O Art.
106, de acordo com Machado (2003, p. 56), “nenhum adolescente será privado de liberdade senão em flagrante de ato
infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judicial”. Quanto às medidas socioeducativas, a
jurisprudência se pronuncia nesse sentido de acordo com Ishida (2010, p. 193): “se o objetivo da lei é proteção da
criança e do adolescente com a aplicação de medidas socioeducativas tendentes a permitir a remissão dos mausatos e de procedimentos irregulares que possam impedir seu desenvolvimento e integração na sociedade, o que
deve ser analisado é a sua conduta, sob o aspecto da sua adequação social e da sua conformação com os hábitos e
costumes tradicionalmente aceitos. Na abordagem final do texto, o candidato deverá se referir à violência
protagonizada pelos jovens nas escolas. Considerando que é inegável o papel da sociedade que deverá se organizar
e insurgir-se ativamente contra este fenômeno. De igual modo, a escola terá que ajustar os seus conteúdos
programáticos e acercar-se mais às crianças. Devido às exigências, as famílias, muitas vezes, destituem-se da sua
função educativa, delegando-a a escola. No meio de toda esta confusão, estão as crianças que atuam conforme
aquilo que observam e agem consoantes aos estímulos do meio. Meio esse que, por vezes, oferece modelos de
conduta e referências positivas questionáveis. Contudo, sabe-se que a solução para a violência não está unicamente
na repressão, mas, sim, num Projeto Político-Pedagógico (PPP) que contemple outras instâncias além do ensinoaprendizado. É preciso envolver os familiares, a comunidade e o poder público para que o problema seja discutido e
novas ações sejam planejadas para minimizar o problema. Afinal, não é somente na escola que aprendemos novos
valores e perspectivas.

Fontes:
 ISHIDA, Válter Kenji. Estatuto da Criança e do Adolescente: doutrina e jurisprudência. 12ª ed., São Paulo: Atlas,
2010.
 ELORS, Jacques [et.al.] (1996). Educação: um tesouro a descobrir. Relatório para a UNESCO da Comissão
Internacional sobre Educação para o Século XXI. 3ª Ed. Porto: Edições Asa.
 Disponível em: http://www.revistaoprofessor.com.br/wordpress/?p=102.
 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm.
TÁBUA DE CORREÇÃO – ASPECTOS TÉCNICOS – 12 pontos
 Citação das medidas socioeducativas. Valor: 4,0 pontos
 Comentários das medidas socioeducativas. Valor: 4,0 pontos
 Dissertação tema violência nas escolas. Valor: 4,0 pontos

PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA DISCURSIVA
CONCURSO PÚBLICO – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO
E ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMTAS
CARGO: TÉCNICO DE NUTRIÇÃO

A vesícula biliar possui a função de armazenar a bile, a qual é produzida no fígado, sendo essencial para o processo
de digestão de alimentos fontes de gordura, pois facilita digestão e absorção dos lipídeos pelas suas características
surfactantes. A entrada do quimo contendo produtos lipolíticos menores no duodeno estimula a secreção de ácidos
biliares pela vesícula biliar. A ação da bile e da secreção pancreática proporciona modificações na forma físicoquímica dos lipídios. A lípase pancreática necessita da interface óleo-água formada entre sais biliares e os glóbulos
de gordura (ação detergente) para atuar na clivagem da molécula de triglicerídeos, em especial ácidos graxos de
cadeia longa. Logo, se o indivíduo possuir tal patologia, com cristais na vesícula biliar, ocorrerá excreção da bile pelo
fígado, mas em menor quantidade do que seria excretado pela vesícula, o que prejudicará grande parte do processo
de emulsificação dos ácidos graxos de cadeia longa, sendo assim menor a absorção dos alimentos ricos em lipídeos
ingeridos. E sem os pigmentos da bile, as fezes ficam com coloração clara. Nada acontece com alimentos fontes de
carboidrato e proteína. Sendo assim, indivíduos podem apresentar na fase aguda: dor em cólicas intensa; náuseas e
vômitos; febre, calafrios e icterícia, nos casos de infecção conjunta; má absorção de lipídios ou esteatorreia. A
obstrução do fluxo biliar pode causar colestase, acúmulo de bilirrubina no fígado. Pode surgir a icterícia em
consequência disso.
Fontes:
 COSTA, N.M.B.C.; PELUZIO, M.C.G. Nutrição básica e metabolismo. Viçosa: Editora UFV, 2008.
 CUPPARI, L.; SCHOR, N. Guia de nutrição: nutrição clínica no adulto. 2ª ed. Barueri: Manole, 2005.
 MAHAN, L. K., ESCOTT-STUMP, S. Krause: alimentos, nutrição e dietoterapia. 12ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2010.
TÁBUA DE CORREÇÃO – ASPECTOS TÉCNICOS – 12 pontos
 A função da vesícula biliar. Valor: 1,0 ponto
 Ação da bile. Valor: 2,5 pontos
 Influência da patologia no processo de digestão e absorção dos alimentos ingeridos. Valor: 4,0 pontos
 Sintomas ou consequências fisiológicas. Valor: 4,5 pontos

PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA DISCURSIVA
CONCURSO PÚBLICO – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO
E ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMTAS
CARGO: ADMINISTRADOR
1) Administração científica: Frederick Winslow Taylor (1856-1915) sintetizou um conjunto de princípios em busca da
gestão eficiente do trabalho, direcionado ao chamado “homem comum”, que, por meio de um treinamento
rápido e adequado, poderia executar a tarefa “taylorista”, na qual “é especificado o que deve ser feito e também
como deve ser feito, além do tempo exato concebido para a execução”, como acontece no McDonald’s. Para ele
há uma única maneira certa para desempenhar cada tarefa, visando maximizar sua eficiência, assegurando o
máximo de rendimento ou produtividade.
2) Teoria dos sistemas: até então, as teorias administrativas e organizacionais focavam os aspectos internos da
organização. Nenhuma delas direcionou para as relações que a organização estabelece com o contexto no qual se
insere nem a influência desse contexto no desempenho operacional. Essa teoria vê a organização como um
sistema unificado e direcionado de partes inter-relacionadas. Assim, os gestores podem perceber a organização
como um todo, interagindo a atividade de toda a organização com o ambiente externo. É como aconteceu com o
McDonald’s que adaptou seu cardápio ao gosto do Brasil (torta de banana, suco de maracujá, o guaraná e o
queijo quente).
Fonte: SOBRAL, Filipe e PECI, Alketa – Administração – teoria e prática no contexto brasileiro – São Paulo – Editora
Pearson Education – 2010 – Pág. 66.
TÁBUA DE CORREÇÃO – ASPECTOS TÉCNICOS – 12 pontos
 Administração científica. Valor: 6,0 pontos
 Teoria dos sistemas. Valor: 6,0 pontos

PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA DISCURSIVA
CONCURSO PÚBLICO – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO
E ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMTAS
CARGO: ADVOGADO
O servidor público “X”, ao facilitar a locação de bem pela Administração Pública, por preço superior ao de mercado,
praticou ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário. Esta improbidade está prevista no inciso V
do Art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa. No caso, não há exigência de que a conduta seja dolosa, uma vez
que o caput Art. 10 permite, para a configuração dos atos que causem prejuízo ao erário, que a conduta seja
culposa. Por se tratar de ato de improbidade que cause prejuízo ao erário, são cabíveis as sanções previstas no
inciso II do Art. 12, a saber: ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao
patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito
anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos. Estas sanções podem ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, de acordo com a gravidade do ato (caput do Art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa). Com
relação ao prazo prescricional, pode-se afirmar o seguinte: a sanção de ressarcimento ao erário é imprescritível, em
virtude do §5º do Art. 37 da CRFB/88: § 5º a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por
qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.
Já as outras sanções prescrevem em cinco anos, após o término do exercício do cargo em comissão (inciso I do Art.
23 da Lei de Improbidade Administrativa). Explica-se que com relação ao tipo de improbidade praticada pelo
servidor, a resposta deve contemplar que o servidor “X” praticou ato de improbidade administrativa que causa
prejuízo ao erário. No tocante ao dolo ou culpa, a resposta deve expressamente constar que o ato de improbidade
que causa dano ao erário admite tanto a forma dolosa quanto a forma culposa para a responsabilização do servidor.
Veja-se, não há responsabilidade independentemente de dolo ou culpa, mas sim há a responsabilidade quando há
dolo ou culpa. Sobre as sanções cabíveis, para que fossem consideradas para efeito de pontuação elas devem ser
indicadas completamente corretas, por exemplo, há a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco a oito
anos e não de três a cinco ou oito a dez. Tal exigência se deve ao fato de que há diferentes gradações nas punições
para os diferentes tipos de improbidade. Assim, por exemplo, a mera indicação da penalidade suspensão dos
direitos políticos, sem que seja informado o quantum, não leva à atribuição de pontos à resposta. Deste modo,
quanto mais sanções são corretamente citadas, mais pontos são atribuídos à resposta. No tocante à possibilidade de
cumulação, a resposta deve deixar bem claro que as sanções podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Não
é suficiente que a resposta diga que é possível a cumulação sem que explique se também é possível aplicar as
penalidades isoladamente. A resposta deve explicar claramente isso, ou seja, que as penalidades podem ser
aplicadas isolada ou cumulativamente. Por fim, no tocante ao prazo três situações são analisadas:
imprescritibilidade das ações de ressarcimento; prazo de cinco anos para as outras sanções; termo inicial com o
término do exercício do cargo em comissão.
Fontes: CARVALHO FILHO. José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 21ª edição. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2009.
TÁBUA DE CORREÇÃO – ASPECTOS TÉCNICOS – 12 pontos
 Tipo de improbidade praticada pelo servidor. Valor: 3,0 pontos
 Questão do dolo ou culpa. Valor: 3,0 pontos
 Sanções cabíveis e possibilidade de acumulação. Valor: 3,0 pontos
 Prazo prescricional e termo inicial. Valor: 3,0 pontos

PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA DISCURSIVA
CONCURSO PÚBLICO – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO
E ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMTAS
CARGO: ARTE EDUCADOR
No texto produzido poderão ser abordados aspectos como os contidos nos trechos a seguir:
“Em nossa vida diária, estamos rodeados por imagens impostas pela mídia, vendendo produtos, ideias, conceitos,
comportamentos, slogans políticos etc. Como resultado de nossa incapacidade de ler essas imagens, nós
aprendemos por meio delas inconscientemente. A educação deveria prestar atenção ao discurso visual. Ensinar a
gramática visual e sua sintaxe através da arte e tornar as crianças conscientes da produção humana de alta
qualidade são formas de prepará-las para compreender e avaliar todo o tipo de imagem, conscientizando-as de que
estão aprendendo com essas imagens.”
Fontes:
 Barbosa, 1998, p. 17.
 Arte e Reflexões – Reflexões sobre a abordagem triangular.
Disponível em: http://andersonbenelli.blogspot.com.br/2011/02/reflexoes-sobre-abordagem-triangular.html.
“Quando falo de conhecer arte, falo de um conhecimento que nas artes visuais se organiza inter-relacionando o
fazer artístico, a apreciação da arte e a história da arte. Nenhuma das três áreas sozinhas corresponde à
epistemologia da arte. O conhecimento em artes se dá na interseção da experimentação, da decodificação e da
informação.” [...]
O que a arte na escola principalmente pretende é formar o conhecedor, fruidor, decodificador da obra de arte. Uma
sociedade só é artisticamente desenvolvida quando ao lado de uma produção artística de alta qualidade há também
uma alta capacidade de entendimento desta produção pelo público.
Fontes:
 Barbosa, 1998, p. 32.
 BARBOSA, Ana Mae. A imagem no ensino da arte. São Paulo: Editora Perspectiva, 2001.
“O que pensei foi em algo que pudesse ser construído coletivamente. A abordagem é muito flexível, pode ser feita
de várias maneiras. Contextualizar é importante porque situa a obra no tempo, e o aluno entende melhor a época
na qual ela foi criada. A arte não vem só de dentro, nós assimilamos o que vemos e, a partir daí, somos influenciados
na maneira de expressar o mundo – esse é o momento da apreciação artística. E o fazer artístico é a hora da criação,
que não tem a ver com cópia. O ensino privilegia a repetição e a cópia acaba sendo esquecida. Cabe ao professor
interferir a favor do aluno, para estimular a criatividade.”
Fontes:
 Ana Mae Barbosa em entrevista a redeglobo.globo.com.
 Abordagem Triangular: 25 anos de contribuição para o ensino da arte. Acervo do Museu da Pessoa, de
16/06/2012. Disponível em: http://redeglobo.globo.com/globoeducacao/noticia/2012/06/abordagem-triangular25-anos-de-contribuicao-para-o-ensino-da-arte.html.

TÁBUA DE CORREÇÃO – ASPECTOS TÉCNICOS – 12 pontos
 A importância da imagem no processo do ensino da arte. Valor: 6,0 pontos
 Os três eixos de ação da “abordagem triangular”. Valor: 6,0 pontos

PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA DISCURSIVA
CONCURSO PÚBLICO – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO
E ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMTAS
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

Mediante o enunciado apresentado, o candidato deverá elaborar um texto abordando o impacto que a globalização
e o capitalismo contemporâneos provocam no mundo do trabalho, onde o trabalho informal, o desemprego, a
desigualdade social (...) passam a ser um cenário na sociedade contemporânea. Portanto, o processo de trabalho
vem se modificando a favor da manutenção e hegemonia do capital; consequentemente, há um excessivo
agravamento da exploração da força de trabalho. Mediante o cenário, o profissional do Serviço Social, localiza-se
como mediador nas relações existentes entre o Estado, usuário e instituição com o objetivo de socializar
informações e garantir os direitos sociais. Vale ressaltar que importantes investimentos acadêmicos profissionais
foram realizados no sentido de se construir uma nova forma de pensar e do fazer profissional, orientados por uma
perspectiva teórico-metodológica apoiada na teoria social-crítica e em princípios éticos de um humanismo
radicalmente histórico, norteadores do projeto de profissão no Brasil em que, conforme Faleiros “a prática é
formulada como um processo de trabalho, como uma atividade com fins, meios e resultados em torno da questão
social, definida formalmente como objeto do Serviço Social” (2005, p. 32). Sendo assim, analisando a citação anterior,
constata-se que o serviço social se posiciona frente às mazelas da questão social com um olhar crítico e propositivo,
a fim de amenizar os problemas sociais e viabilizar o acesso aos direitos preconizados em lei.
Fontes:
 SILVA, M. L. L. da. Um novo fazer profissional. Cadernos de Capacitação em Serviço Social e Políticas Sociais.
Módulo 4. Brasília: UnB, p. 111-124, 2000.
 BARROCO, Maria Lúcia. Os fundamentos sócio-históricos da ética. Programa de capacitação continuada para
assistentes sociais, Módulo II: Reprodução Social, Trabalho e Serviço Social. Brasília: CFESS/ABEPSS-UNB/CEAD,
1999.
 Iamamoto. Marilda Villela. As dimensões ético-políticas e teórico-metodológicas no Serviço Social
contemporâneo.
 BARROCO. Maria Lucia Silva. Ética e serviço social. Fundamentos Ontológicos 3ª edição – editora Cortez – LIVRO.
 IAMAMOTO. O Serviço Social na Cena Contemporânea, CFESS, 2009.
TÁBUA DE CORREÇÃO – ASPECTOS TÉCNICOS – 12 pontos
 As transformações ocorridas no mundo do trabalho. Valor: 6,0 pontos
 Redicionamento do pensar e do fazer do assistente social. Valor: 6,0 pontos

PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA DISCURSIVA
CONCURSO PÚBLICO – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO
E ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMTAS
CARGO: CONTADOR

1) No demonstrativo do Ativo/Passivo, é possível observar uma deterioração na capacidade de pagamento a curto
prazo da empresa como consequência da evolução mais que proporcional de suas obrigações (passivo circulante)
em relação às suas disponibilidades e valores realizáveis (ativo circulante). Note-se que, de ano para ano, está
decaindo a diferença entre o ativo e o passivo circulante, tanto em valores relativos, quanto em valores
absolutos, proporcionando uma redução na liquidez. Em 19 X 3, essa diferença assume valores negativos.
2) A participação dos recursos próprios (patrimônio líquido) na estrutura de financiamento da empresa vem
proporcionalmente decaindo ao longo dos exercícios, notando-se um crescimento mais que proporcional das
dívidas. No exercício de 19 X 3, enquanto as exigibilidades aumentaram em mais de 17%, o capital próprio
decresceu em 0,8%, demonstrando maior dependência da empresa aos credores e, consequentemente, maior
risco financeiro.
3) Nos dois últimos exercícios considerados, os custos de venda da empresa apresentaram um crescimento maior
que suas receitas, proporcionando uma redução na evolução do lucro bruto. Assim, em 19 X 2, para auferir um
crescimento de 37,2% no lucro bruto, a empresa elevou suas vendas em 51,8%. No entanto, em 19 X 3, para uma
elevação de apenas 8,6% no lucro bruto, as receitas precisam crescer 62,7%. As despesas operacionais e
financeiras mantiveram no triênio uma evolução próxima a das receitas, não chegando a onerar o lucro com a
mesma intensidade dos custos. Como consequência, o resultado líquido da empresa apresentou um crescimento
moderado em 19 X 2, chegando a um prejuízo o exercício seguinte.
Pode-se concluir que os investimentos da empresa foram prioritariamente dirigidos para ativos de longo prazo,
notadamente o ativo permanente, em detrimento dos itens circulantes. Sua estrutura de financiamento, além de
atribuir maior preferência por fontes de terceiros, deu ainda grande destaque a dívidas de curto prazo. A
participação do capital próprio (Patrimônio Líquido), com moderado crescimento em 19 X 2, apresentou uma
redução de 0,8% em 19 X 3. Esses aspectos que envolvem as decisões de investimento e financiamento da empresa,
corroídos adicionalmente pelo fraco desempenho dos lucros, deslocaram a empresa para uma área de pouca
liquidez e lucratividade negativa.
Fontes:
 NETO, Alexandre Assaf – Finanças Corporativas e Valor – São Paulo – Editora Atlas – 2003 – Pág. 99.
 NETO, Alexandre Assaf – Estrutura e Análise de Balanços – Um Enfoque Econômico – 7ª edição – São Paulo –
Editora Atlas – 2003 – Pág. 100.
TÁBUA DE CORREÇÃO – ASPECTOS TÉCNICOS – 12 pontos
 Ativo/Passivo. Valor: 4,0 pontos
 Participação dos recursos próprios (patrimônio líquido). Valor: 4,0 pontos
 Custos de venda da empresa. Valor: 4,0 pontos

PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA DISCURSIVA
CONCURSO PÚBLICO – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO
E ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMTAS
CARGO: ECONOMIA

Trata-se de uma proposta com o objetivo de verificar qual o valor produzido para pagamento de dívida municipal ao
final do período de 96 meses a valores de hoje. No caso analisado, tem-se:
I) valor correspondente a 10% sobre as sobras orçamentárias ao final do t = 96 períodos.
A ferramenta para essa solução é a utilização da ferramenta matemática “integral”, que deverá ser aplicada nas
funções receita e despesas fornecidas.
Assim, i) a receita em termos monetários ao final do período será obtida pela aplicação da integral
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∫ –
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∫ –
produzindo então a diferença orçamentária de R$ 4.790.784,00, sendo 10% desse superávit atinge o valor de
R$ 479.078,40.
Em seguida:
II) cálculo do valor a ser depositado hoje:
Considerando a taxa de juros anual fornecida na narrativa do problema, de 10%, temos que ,
2,14358881 e,
assim, 479.078,40/2,14358881 = R$ 223.493,6093.
III) elaboração de um texto inteligível, explicando/relatando os valores encontrados para um leitor leigo.
Fontes:
 MORETTIN, Pedro A. e Outros; Cálculo – Funções de uma e várias variáveis. Ed. Saraiva. 2006.
 VERAS, Lilia Ladeira – Matemática Financeira. Ed. Atlas. 2008.
 SHENK, Al. Cálculo e Geometria Analítica vol. 1. Ed. Campus. 1987
TÁBUA DE CORREÇÃO – ASPECTOS TÉCNICOS – 12 pontos
 Valor máximo do comprometimento orçamentário com a dívida municipal ao final de 96 meses. Valor: 6,0 pontos
 Valor a ser depositado hoje. Valor: 4,0 pontos
 Texto sintético, a um leitor leigo, sobre o resultado encontrado. Valor: 2,0 pontos

PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA DISCURSIVA
CONCURSO PÚBLICO – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO
E ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMTAS
CARGO: EDUCADOR SOCIAL
Tais situações, além de não condizerem com o projeto político consolidado na profissão [serviço social],
representam falta de ética com os preceitos do Código de 1993 [Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais].
Muitas vezes, em determinada situação, o que seria melhor para a instituição empregadora e aparentemente mais
cômodo para o profissional não é o mais adequado para os usuários de nossos serviços; desconsiderar este fato
tende a perpetuar a violência. É imprescindível, nesse cenário, que assistentes sociais sistematizem sua prática no
exercício profissional, tanto no que se refere à identificação das principais demandas dos usuários que procuram
nossos serviços, bem como para imprimir um caráter de totalidade à situação apresentada, isto é, observar as reais
necessidades além da aparência dos casos individuais atendidos. (...) Além disso, é fundamental, quando se trata de
violação de direitos, a articulação com os diferentes canais de proteção aos direitos humanos, tais como os espaços
de controle social, os órgãos do sistema de justiça, os profissionais e as organizações de defesa de direitos nacional e
internacional. Embora reconheçamos o caráter por vezes autoritário ou limitado na atuação de alguns órgãos,
partimos do princípio de que a defesa intransigente dos direitos humanos é um processo quotidiano de afirmação
histórica em que também há disputas de hegemonia em curso. Nesse sentido, “negar-se a enfrentar (sempre que
possível, coletivamente) o quadro desfavorável posto ao exercício profissional em nome de péssimas condições de
trabalho, baixos salários, duplos ou triplos vínculos de emprego, limitações das instituições, período crítico em que
se encontram movimentos sociais de usuários e outros possíveis aliados etc., também é fazer uma opção. Ela
contribui para violar direitos, ainda que por omissão. É possível, mesmo neste quadro complexo e aparentemente
insuperável, exercitar nossa capacidade teleológica no exercício pequeno de nossas atribuições e competências
profissionais. Propondo-lhe outro sentido, outra finalidade, uma alternativa ao do quadro conjuntural. Disputando,
nos espaços contraditórios de nosso exercício, as requisições que nos são apresentadas por sujeitos e instituições
que permanecem em luta. Não se trata, aqui, apenas de afirmar que devemos ter boa vontade”. O que de fato
podemos é utilizar nossa “autonomia relativa para disputar o sentido de *nosso+ exercício profissional. Quando os
profissionais se deparam com a intensa burocratização das ações propostas pelas instituições, percebem ali as
potencialidades existentes para identificar violações de direitos e lhes propõem alternativas”. (...) Assim, as
condições objetivas impostas aos profissionais denotam diversos desafios para uma maior efetividade da atuação
profissional voltada aos interesses da classe trabalhadora. Nesse embate, conjugar a competência política,
teórico-metodológica e realidade socioeconômica com os valores preconizados no Código de Ética Profissional é
fundamental para resistir à ofensiva realidade e imprimir materialidade ao projeto ético-político profissional
vinculado à defesa intransigente dos direitos humanos.
Fontes:
 SIMAS, Fábio do Nascimento; RUIZ, Jefferson Lee de Souza. Exercício profissional: uma mediação central entre
direitos humanos e o projeto ético-político do serviço social brasileiro.
 In: FORTI, Valéria; GUERRA, Yolanda (org). Projeto Ético-Político do Serviço Social: contribuições à sua crítica –
Coletânea Nova de Serviço Social. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015.
TÁBUA DE CORREÇÃO – ASPECTOS TÉCNICOS – 12 pontos
 Atuação do profissional diante de práticas que violam os direitos humanos. Valor: 4,0 pontos
 Postura do profissional diante da tendência à banalização do instrumento do encarceramento, tortura etc. Valor:
4,0 pontos
 Postura do profissional ao deparar-se com a omissão no contato com uma situação de violência institucional.
Valor: 4,0 pontos

PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA DISCURSIVA
CONCURSO PÚBLICO – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO
E ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMTAS
CARGO: ESTATÍSTICA

Conceitos básicos e aspectos gerais que podem ser descritos pelo candidato (todos opcionais):
 características populacionais: são os aspectos ou variáveis da população de interesse;
 os elementos de uma população são as unidades de observação, em que a característica de interesse pode ser
medida;
 população alvo ou objetivo é a coleção de elementos finita sobre a qual deseja-se fazer inferência;
 população de estudo ou referenciada é o grupo de elementos do qual se retira a amostra. Teoricamente a
população referenciada deveria ser igual à população objetivo, na prática, em geral é menor;
 unidade amostral é a menor parte distinta da população referenciada para fins de sorteio e enumeração;
 em alguns casos a unidade amostral pode ser um conjunto de elementos, em que cada elemento só pode
pertencer a uma única unidade amostral;
 um dos pontos-chave do processo amostral é a fixação do tamanho da amostra;
 amostras muito grandes são muito custosas;
 amostras muito pequenas podem tornar a pesquisa inconclusiva;
 uma amostra é uma coleção de unidades amostrais da população referenciada cujo propósito seja fornecer
informações que permitam descrever (ou inferir) sobre a população de interesse;
 o processo de seleção de amostra pode ser probabilístico ou não probabilístico. A amostragem aleatória simples,
amostragem estratificada, por conglomerado e sistemática são seleções probabilísticas;
 a seleção de amostra pode ser com reposição ou sem reposição dos elementos amostrais;
 os parâmetros populacionais são medidas que sumarizam informações da população alvo, e um estimador é uma
função sobre a amostra utilizada para inferir sobre esses parâmetros;
 além de seguir corretamente o plano amostral para a obtenção de uma amostra cujos resultados possam ser
extrapolados para a população, é necessário ter muita atenção na coleta da informação em si;
 muitas vezes, mesmo um plano amostral bem feito e seguido à risca pode resultar em uma amostra “ruim”, pois a
coleta dos dados, seja na forma de entrevista, ligação, contagem, foi feita de maneira incorreta ou tendenciosa;
 os instrumentos utilizados nas investigações devem ser cuidadosamente elaborados, pré-testados e
pré-analisados, para eliminar erros ou elementos que poderiam gerar respostas tendenciosas; e,
 os métodos de amostragem probabilísticos determinam a priori que todos os elementos tenham probabilidade
maior que 0 de serem selecionadas.
Amostragem aleatória simples:
 seleciona n elementos aleatoriamente, com ou sem reposição, dos N elementos da população (essencial);
 nesse tipo de amostragem todos os elementos têm a mesma probabilidade (conhecida) de pertencer à amostra,
em outras palavras, cada possível amostra de tamanho n tem a mesma probabilidade/chance de ser selecionada
(essencial);
 muito usada dentro de outros planos amostrais (opcional); e,
 não repor os itens já sorteados é mais interessante do ponto de vista prático, entretanto, repor os itens traz
vantagens matemáticas e estatísticas, como a independência entre as unidades sorteadas embora cause perda de
informação (opcional).

Amostragem estratificada:
 esse plano amostral divide a população em estratos e retira uma amostra, independente de cada
estrato(essencial);
 os elementos devem ser homogêneos dentro de um mesmo estrato e os estratos devem ser heterogêneos entre
si (essencial);
 os estratos devem ser independentes e cada elemento pode pertencer somente a um estrato. (essencial);
 é mais cara por dividir a população em estratos, embora produza resultados mais precisos que a amostragem
aleatória simples com um mesmo tamanho de amostra (opcional);
 os estratos podem ser criados de duas formas: de mesmo tamanho ou proporcional à população. No primeiro
processo seleciona-se o mesmo número de elementos de cada estrato e é mais usado quando o tamanho dos
estratos é aproximadamente o mesmo. No segundo caso, faz-se uma alocação proporcional ao tamanho da
população do estrato (opcional);
 o estimador de algum parâmetro da população é um estimador combinado dos estimadores de cada estrato
(opcional); e,
 uma alocação ótima é uma alocação que otimiza uma função e que normalmente envolve o tamanho dos
estratos, suas heterogeneidades e o custo amostral, que pode ser diferente para cada estrato (opcional).
Amostragem por conglomerados:
 os elementos são agrupados em conglomerados ou clusteres, que serão as unidades amostrais a serem
selecionadas. Essa divisão deve ser feita de tal forma que os conglomerados tenham as mesmas características da
população e que os elementos de um conglomerado sejam próximos um dos outros, de modo que facilite a
operacionalização da amostragem e seus custos (essencial);
 em geral, utiliza-se outro método de amostragem probabilístico (como amostragem aleatória simples ou
sistemática) para selecionar k conglomerados. Todos os elementos dentro dos conglomerados selecionados são
observados (essencial);
 no planejamento amostral por conglomerados a unidade amostral contém mais de um elemento populacional
(essencial);
 a amostragem por conglomerados pode ser feita em mais de um estágio. Esse tipo de amostragem é muito usado
em populações humanas, onde inicialmente sorteiam cidades, bairros, quarteirões, domicílios e, por fim,
moradores (opcional);
 sua amostragem é menos precisa que a amostragem aleatória simples (e consequentemente que a estratificada),
entretanto é mais barata por agrupar os elementos da população (opcional);
 uma das inconveniências desse plano amostral é que as unidades, dentro de um mesmo conglomerado, tendem a
ter valores parecidos em relação às variáveis que estão sendo pesquisadas, o tornando menos eficiente
(opcional); e,
 o tamanho n da amostra será determinado em alguns casos a posteriori, no caso em que os conglomerados
possuírem tamanhos diferentes (opcional).
Amostragem sistemática:
 necessita de uma lista ou uma sequência ordenada com todas as unidades amostrais, que é o sistema de
referência (essencial);
 a partir da lista é selecionado um elemento entre os k-ésimos primeiros e, depois, o elemento a cada k posições é
selecionado (essencial);
 sua principal vantagem é a facilidade de execução (essencial);
 sua eficiência é parecida com a Amostragem Aleatória Simples, principalmente quando o sistema de referências
está em uma “ordem aleatória” (opcional); e,
 pode ser bastante prejudicada por ciclos, periodicidades e tendências presentes na população, causando
problemas de super (ou sub) estimação da variância do estimador (opcional).
 Algumas vezes pode-se relacionar com o tempo. Como, por exemplo, tomar um elemento da amostra a cada k
minutos (opcional).

Fonte: BOLFARINE, Heleno; DE OLIVEIRA BUSSAB, Wilton. Elementos de amostragem. São Paulo: Edgard Blücher,
2005.
TÁBUA DE CORREÇÃO – ASPECTOS TÉCNICOS – 12 pontos
 Amostragem aleatória simples. Valor: 2,5 pontos
 Amostragem estratificada. Valor: 2,5 pontos
 Amostragem por conglomerado. Valor: 2,5 pontos
 Amostragem sistemática. Valor: 2,5 pontos
 Demais definições e aspectos gerais. Valor: 2,0 pontos

PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA DISCURSIVA
CONCURSO PÚBLICO – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO
E ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMTAS
CARGO: NUTRICIONISTA
As fibras solúveis presentes na pectina, nas gomas, nas mucilagens, e algumas hemiceluloses diminuem o LDL-C. A
viscosidade é a principal característica da fibra responsável pela diminuição do colesterol plasmático e das
lipoproteínas de baixa densidade (LDL-colesterol). Polissacarídeos viscosos podem afetar o metabolismo de lipídeos
por meio de muitas vias, incluindo o aumento da excreção de ácidos biliares e a diminuição da absorção de lipídeos,
incluindo o colesterol. O aumento da excreção de ácidos biliares, principalmente pela ação da pectina, provoca um
aumento na conversão de colesterol do sangue para esses ácidos (bile), o que ajudará na diminuição do LDL-C, ou
seja, diminui o colesterol sérico para reestabelecer o pool de ácido biliar. Além disso, a fermentação das fibras pelas
bactérias do intestino grosso produz ácidos graxos de cadeia curta, como o propionato que inibirá a síntese de
colesterol no fígado. Logo, a produção é menor e o que é produzido vai sintetizar ácidos biliares, assim, o nível de
colesterol sanguíneo diminui.
Fontes:
 CARDOSO, M. A. Nutrição humana. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
 COSTA, N.M.B.C.; PELUZIO, M.C.G. Nutrição básica e metabolismo. Viçosa: Editora UFV, 2008.
 CUPPARI, L.; SCHOR, N. Guia de nutrição: nutrição clínica no adulto. 2ª ed. Barueri: Manole, 2005.
 MAHAN, L. K., ESCOTT-STUMP, S. Krause: Alimentos, nutrição e dietoterapia. 12ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2010.
TÁBUA DE CORREÇÃO – ASPECTOS TÉCNICOS – 12 pontos
 Fibras solúveis, viscosidade e polissacarídeos. Valor: 4,0 pontos
 Aumento da excreção de ácidos biliares. Valor: 4,0 pontos
 Fermentação das fibras pelas bactérias do intestino grosso. Valor: 4,0 pontos

PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA DISCURSIVA
CONCURSO PÚBLICO – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO
E ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMTAS
CARGO: PEDAGOGO

A respeito da proposta do estudo de caso, consideram-se os seguintes itens:
A Política Nacional de Assistência Social Brasileira (máximo 8 linhas): Esta resposta deverá contemplar a LOAS – Lei
Orgânica de Assistência Social e a NOB/SUAS – Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social,
relacionando-as à solução proposta pela prefeitura (a construção de dois núcleos que deverão ser espaços de
proteção e prevenção).
A prática da educação em espaços não escolares e suas diversas possibilidades (máximo 8 linhas): Atuação do
profissional da educação compreende atividades de caráter social, educacional e cultural, realizadas em uma
sociedade, as quais envolvam as relações da humanidade, ou que necessitem de reflexão aprofundada, conforme
relacionado a seguir.
São consideradas possíveis áreas de atuação do educador em espaços não formais:
1. Educacional: docência, projetos de pesquisas, formação de professores nas redes públicas e privadas e em outros
espaços que decorrem dessa atuação etc;
2. Científicas/Tecnológicas: projetos, pesquisas em órgãos públicos e privados;
3. Religiosa: formação de seminaristas, grupos de formação de estudos da ciência da religião, pesquisas;
4. Promoção social: em ONGs, órgãos públicos e privados;
5. Empresarial: setores administrativo, pessoal e de relações públicas;
6. Comunicação: nos processos de comunicação e na questão do conhecimento, podendo atuar como assessor para
a produção de comunicações e/ou textos em diversas mídias;
7. Secretarias Públicas: prestação de assessorias e pesquisas associadas a órgãos de fomento; e,
8. Editoras e Organizações: atuação como orientador na formulação de projetos de pesquisas.
A proposição de estratégias de atendimento nos espaços não escolares para crianças e adolescentes em situações
de risco, como as apresentadas no caso (mínimo três estratégias em 14 linhas): As estratégias apresentadas
deverão estar correlacionadas às possibilidades descritas no item 2, além de considerar as características da
comunidade da Água Fria, pois no texto fica marcado que é uma comunidade com muitos problemas e muitas
qualidades. Além disso, essas estratégias deverão estar ligadas, especificamente, aos fatores de risco (maus-tratos,
gravidez, prostituição, droga, estupro, alcoolismo, dificuldades de aprendizagem, família desestruturadas, trabalho
infantil e depressão).
Fonte: Caso inspirado no artigo “Um olhar sobre as crianças e adolescentes em situação de risco”, de autoria da
Profª Drª Maria Teresa Cauduro. Disponível em: http://www.efdeportes.com/efd105/criancas-e-adolescentes-emsituacao-de-risco.htm. Nomes do bairro e cidade foram alterados.
TÁBUA DE CORREÇÃO – ASPECTOS TÉCNICOS – 12 pontos
 Política Nacional de Assistência Social. Valor: 4,0 pontos
 A prática da educação em espaços não escolares e suas diversas possibilidades. Valor: 4,0 pontos
 Proposição de estratégias de atendimento. Valor: 4,0 pontos

PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA DISCURSIVA
CONCURSO PÚBLICO – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO
E ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMTAS
CARGO: PSICÓLOGO

O candidato deverá explicitar um plano de trabalho que contenha as seguintes estratégias:
 contextualização do ambiente e da comunidade;
 levantamento de demandas do ambiente, da comunidade e do público a ser assistido;
 seleção e preparação do local de trabalho e do público;
 forma de aproximação com o universo psicossocial do público;
 configuração dos trabalhos (se individuais e/ou em grupos): o que, quando, como, material, cuidados éticos
(inclusive demonstrando ações mediante necessidade de notificação quando for o caso);
 para o caso de trabalho individual, se este for considerado pertinente, evidenciar o tipo de intervenção;
 para o trabalho em grupo: explicitar a composição do grupo; a formação, o número de participantes, o
tipo/temática, o tempo, os objetivos e a técnica de intervenção a ser utilizada (grupo focal, grupo operativo,
psicodrama, dentre outras, desde que seja especificada);
 estratégias de reflexão para diferentes atores integrantes do plano de trabalho (público e profissionais), visando a
desconstrução de ideologias tais como meritocracia, patologização, fracasso educacional e desvalorização política,
relações familiares, dentre outras variáveis; para a conscientização e mobilização social, construção do trabalho
em rede, delineamento de políticas e organização de práticas e da própria formação acadêmico profissional;
 estratégias de ampliação da rede; e,
 planificação, multiplicação e divulgação dos resultados.
O candidato deverá ainda deixar evidente a articulação teórico-prática para o referido planejamento.
Fontes:
 ANSARA, S.; & Dantas, B. S. A. Intervenções psicossociais na comunidade: desafios e práticas. Psicologia &
Sociedade; 22 (1): 95-103, 2010.
 BOCK, A. M. B. (2003). A perspectiva sócio-histórica na formação em psicologia. Petrópolis-RJ: Vozes.
 JACQUES, M. G. C., STREY, M. N., BERNARDES, N. M. G., GUARESCHI, P. A., CARLOS, S. A., & FONSECA, T. M. G.
(2003). Psicologia social contemporânea (8ª ed.) Petrópolis: Vozes, p. 49-57.
 KRUG, E.G., DAHLBERG, L.L., MERCY, J.A., ZWI, A.B., & LOZANO, R. (ed.) (2002). Relatório mundial sobre violência
e saúde. Organização Mundial da Saúde-OMS: Genebra.
 OLIVEIRA, Thaís Thomé Seni S. & CALDANA, Regina Helena Lima. Práticas psicossociais em psicologia: um convite
para o trabalho em rede. Pesquisas e práticas psicossociais – PPP – 9(2), São João Del-Rei, julho/dezembro/2014.
 Parâmetro para atuação de assistentes sociais e psicólogos na Política de Assistência Social. Conselho Federal de
Psicologia (CFP), Conselho Federal de Serviço Social (CFESS). Brasília, CFP/CEFESS, 2007. 52 p. Disponível em:
http://www.cfess.org.br/arquivos/CartilhaFinalCFESSCFPset2007.pdf (p. 20-22).
 PESSOA DA SILVA, Camilla Veras. Psicologia latino-americana: desafios e possibilidades. Psicol. cienc. prof.,
Brasília, v. 33, n. spe, 2013 .
 PEREIRA, Anderson. Psicologia em comunidades: um olhar a partir da perspectiva latino-americana. Diálogos &
ciência. Ano V, n. 10, 2007.
 SENRA, L.X. (2012). Associação entre violência doméstica e o bullying em adolescentes da rede pública
municipal de Juiz de Fora. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-graduação Strictu Senso em Psicologia da
Universidade Federal de Juiz de Fora, 210 p. Recuperado de: http://www.ufjf.br/ppgpsicologia/dissertacoes/
dissertacoes-defendidas/.

 SPINK, M.J. Psicologia social e saúde. Petrópolis, Vozes. 2003.
 O caso exposto é parte de uma dissertação de mestrado do Programa de Pós Graduação em Psicologia da
Universidade Federal de Juiz de Fora-UFJF.
Disponível em: http://www.ufjf.br/ppgpsicologia/dissertacoes/dissertacoes-defendidas/. Vale ressaltar que os
nomes usados no relato de caso são fictícios conforme cuidados éticos explicitados pela Resolução 466/12 do
Conselho Nacional de Saúde – CNS.
TÁBUA DE CORREÇÃO – ASPECTOS TÉCNICOS – 12 pontos
 Estratégias para um plano de trabalho. Valor: 10,0 pontos
 Articulação teórico-prática para o planejamento. Valor: 2,0 pontos

PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA DISCURSIVA
CONCURSO PÚBLICO – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO
E ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMTAS
CARGO: SOCIÓLOGO
A) Não. Os movimentos sociais são ações coletivas de caráter sociopolítico, construídas por atores sociais de
diferentes classes e camadas sociais articuladas em certos cenários da conjuntura socioeconômica e política de
um país, criando um campo político de força social na sociedade civil. As torcidas de futebol, apesar de
representarem atos de aglomeração coletiva, carecem de projeto, ideologia e organização, enquanto que o MST
é considerado um movimento social, tendo como foco questões tais como a reforma agrária.
B) Dentre as características de movimentos sociais destacamos: identidade coletiva, a partir dos interesses comuns;
base referencial de valores culturais e políticos compartilhados; ocorrência em espaços coletivos não
institucionalizados; princípios como livre organização, autogestão, democracia de base, direito à diversidade e
respeito à individualidade, respeito à identidade local e regional; e, noção de liberdade individual associada a de
liberdade coletiva. Exemplos: “Revolta da Vacina”, “Diretas já”, “Fora Collor”, etc.
Fontes:
 Disponível em: http://sociologianapontadalingua.blogspot.com.br/p/os-movimentos-sociais.html.
 Disponível em: http://informecritica.blogspot.com.br/2011/01/torcidas-organizadas-e-violencia-no.html.
 KUPPER, Agnaldo. Sociologia diálogos compartilhados: volume único/ Agnaldo Kupper. – 1ª ed. – São Paulo: FTD,
2014. p. 326.
 DIMENSTEIN, Gilberto. Dez lições de sociologia para um Brasil cidadão. Volume único. – São Paulo FTD – 2008.
p. 200.
 Disponível em: http://www.aps.pt/vii_congresso/papers/finais/PAP0725_ed.pdf.
TÁBUA DE CORREÇÃO – ASPECTOS TÉCNICOS – 12 pontos
 Definição dos movimentos sociais. Valor: 5,0 pontos
 Comentário sobre as torcidas de futebol. Valor: 2,0 pontos
 Três características do movimento social. Valor: 4,0 pontos
 Exemplo de movimento social. Valor: 1,0 ponto

PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA DISCURSIVA
CONCURSO PÚBLICO – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO
E ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMTAS
CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL

O candidato deverá dissertar sobre a atuação da Terapia Ocupacional tomando como base os seguintes objetivos:
 promover a manutenção ou o aumento da capacidade funcional;
 favorecer a diminuição do processo inflamatório;
 orientar o paciente em relação à conservação de energia e ao uso de técnicas para proteger as articulações e
evitar a dor durante o desempenho nas atividades cotidianas;
 indicar ou fabricar equipamentos como adaptações e órteses; e,
 programar exercícios correlacionando com atividades de repouso.
O candidato também deverá dissertar sobre os primeiros processos avaliativos em Terapia Ocupacional.
Fontes:
 DE CARLO, M.M.R.P.; LUZO, M.C. de M. (org). Terapia Ocupacional: reabilitação física e contextos hospitalares.
São Paulo: Roca, 2004.
 PEDRETTI, L.W.; EARLY, M.B. Terapia Ocupacional: capacidades práticas para disfunções físicas. São Paulo: Roca,
2005.
TÁBUA DE CORREÇÃO – ASPECTOS TÉCNICOS – 12 pontos
 As possibilidades de intervenção da Terapia Ocupacional. Valor: 3,0 pontos
 Plano de tratamento. Valor: 3,0 pontos
 Recursos terapêuticos disponíveis na fase aguda da doença. Valor: 3,0 pontos
 Os primeiros processos avaliativos. Valor: 3,0 pontos

