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Eixos para resposta (Chaves): responsabilidade da família, do Estado e da sociedade pelo bem-estar da idosa. 
Recorrer ao Estatuto da Criança e do Adolescente; realizar um estudo social fundamentado a partir de visitas 
domiciliares à dona Marlene e, se necessário, outros familiares e vizinhos. Fazer entrevista com dona Marlene, a 
filha e a neta no mesmo dia, juntas, e, separadamente. Fazer contato com a equipe de saúde que a atende para 
realizar entrevista com os profissionais que fazem as visitas domiciliares com frequência. De acordo com a situação 
encontrada, emitir um laudo acompanhado de documentos comprobatórios da situação que foi identificada, 
finalizando com parecer, a fim de fazer os encaminhamentos para a rede de proteção social pertinente, 
diferenciando os órgãos para os quais deverá encaminhar, em caso de confirmação da denúncia ou não. 
Instrumentos e técnicas utilizados: estudo da legislação pertinente ao caso relatado, no caso o Estatuto do Idoso e, 
também, a Constituição Federal. Realização de visitas domiciliares, entrevistas, observação participante com roteiro 
estabelecido previamente, reuniões com equipes de outros serviços públicos, elaboração de relatórios, emissão de 
laudo e de parecer. Encaminhamentos de acordo com o desdobramento do trabalho e confirmação ou não da 
denúncia. De acordo com Gerber (s/d), um modelo interessante de roteiro para visita em casos de maus-tratos com 
pessoa idosa contaria com: 1. Identificação da pessoa idosa: nome, data de nascimento, endereço completo, 
contato telefônico; situação civil, se é interditada ou não, se sim, quem é o responsável; escolaridade; pessoa de 
referência da pessoa idosa; naturalidade;  (ir)regularidade da situação registrada. 2. História social (desenvolvimento 
do estudo): 2.1. Situação familiar: composição familiar com qualificação dos integrantes do grupo; identificação da 
questão social ou a situação que está motivando a demanda do estudo social (maus-tratos, violência, negligência, 
abuso); soluções tentadas; como se expressam os vínculos; interação familiar e potencial da família; valores 
religiosos; fatores de tensão da família: desabrigo, desemprego, falta de pessoa para cuidar do idoso (cuidador), 
dificuldades econômicas, instrução limitada, dificuldade de comunicação, nível de compreensão sobre a situação 
vivenciada; doenças, dependência química; perdas significativas como: mortes, separações, institucionalização...; 
caso seja necessária a interdição, quem a família indica para possível curador. 2.2. Situação socioeconômica: renda 
familiar (composição de toda a renda da família, renda per capita), renda do idoso, situação previdenciária do idoso, 
profissão do idoso, bens do idoso, responsáveis pela manutenção da família, situação de moradia (casa própria, 
aluguel, agregado, casa cedida, abrigo etc.), condições da moradia (aspectos físicos, higiene, conservação, 
organização, condições de acessibilidade para pessoa com mobilidade reduzida – se for o caso), quais os gastos mais 
significativos com os cuidados do idoso (pode ser elaborada uma tabela com gastos: medicamentos, alimentos 
especiais, material de curativo, fraldas, pagamento de cuidadores...). 2.3. Inserção na vida familiar e na sociedade: 
quais as formas que o idoso dispõe para inserção e ocupação do tempo – religião, trabalho (doméstico, cuidando de 
netos...), artesanato, voluntariado, participação em grupos de idosos... 2.4. Situação de saúde: histórico das 
patologias do idoso, familiares e/ou cuidadores; tratamento realizado, medicamentos utilizados. 2.5. Rede de 
proteção social: equipamentos e serviços existentes na comunidade, como a família avalia os atendimentos 
recebidos até o momento na rede institucional (NASF, ESF...) 2.6. Impressões iniciais e/ou gerais. 2.7. Medidas 
efetivadas, solicitadas e sugeridas (parecer técnico). 
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Espera-se que o candidato consiga dissertar sobre a atual realidade de epidemia no país e sua consequência nas 
relações psicossociais, evidenciando as atividades profissionais da psicologia nesse contexto, nos serviços públicos, 
especificamente naqueles que o concurso em tela demanda. A realidade do zika vírus no país vem transformando as 
relações sociais ao afetar diretamente a vida de pessoas, recém-nascidos, famílias e a própria relação de 
maternidade e paternidade. Das possibilidades de ações previstas, por exemplo, na Cartilha “Parâmetros para 
atuação de assistentes sociais e psicólogos na Política de Assistência Social”, quais se aplicariam diante dessa nova e 
complexa realidade? Das políticas assistenciais em vigor, quais se adequam à realidade que se apresenta hoje para 
que o sofrimento psíquico seja evitado ou pelo menos amenizado nas famílias atingidas? Diante dessa realidade, 
que possibilidades os profissionais da psicologia propõem em suas atuações nas políticas públicas em ações 
previstas e para além delas? São questões que devem ser respondidas na elaboração da dissertativa proposta, 
fundamentando-se nos estudos científicos da psicologia e áreas afins, bem como em suas práticas nos serviços 
públicos. 
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