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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

PROCESSO SELETIVO - EDITAL 001/2017 
 

Anexo 3 – Provas e Programas 
 
Todos os Cargos terão a prova objetiva de Conhecimentos Gerais com 20 (vinte) questões a partir 
do seguinte programa: 
 
Prova de Conhecimentos Gerais - 20 Questões: 
LÍNGUA PORTUGUESA - 05 Questões: 
Compreensão e interpretação de texto(s); Coesão e coerência textuais; Ortografia oficial; Acentuação 
gráfica; Flexão nominal e verbal; Pronomes: emprego, forma de tratamento e colocação; Emprego de 
tempos e modos verbais; Vozes do verbo; Concordância nominal e verbal; Emprego da crase; Pontuação; 
Classes gramaticais variáveis: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo; Termos integrantes 
da oração: objeto direto e indireto, agente da passiva e complemento nominal; Redação Oficial: formas de 
tratamento, tipos de discursos, introdução a assuntos preestabelecidos, correspondência oficial. 
MATEMÁTICA - 05 Questões: 
Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representação fracionária e decimal: 
operações e propriedades; Razão e proporção; Porcentagem; Regra de três simples e composta; Equação 
de 1º e de 2º grau; Resolução de sistemas de equações de 1º e 2º grau; Equação exponencial; Função do 
1º grau, 2º grau e exponencial; Teoria Geral dos Conjuntos; Sistema métrico: medidas de tempo, 
comprimento, superfície e capacidade; Relação entre grandezas: tabelas e gráficos; Raciocínio Lógico; 
Resolução de Situações-Problema e Geometria. 
LEGISLAÇÃO E QUESTÕES ESPECÍFICAS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 10 Questões: 
Política Nacional de Assistência Social – PNAS. Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS. O Sistema 
Único de Assistência Social - SUAS. Norma Operacional Básica do SUAS - NOB/SUAS. Tipificação Nacional 
de Serviços Socioassistenciais – Resolução n° 109. Políticas Sociais Públicas no Brasil. Estatuto da Criança 
e do Adolescente - ECA. Estatuto do Idoso. Lei Maria da Penha. Lei 13019/2014 - Marco Regulatório das 
Organizações da Sociedade Civil. Orientações Técnicas do Ministério de Desenvolvimento Social – MDS: 
Concepção de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (MDS 2013), Orientações Técnicas: Centro de 
Referência Especializado para a População em Situação de Rua – Centro POP / SUAS e População em 
Situação de Rua (Volume 3 - MDS 2011), Perguntas Frequentes – Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos (MDS 2016). 
 
Prova de Conhecimentos Específicos – 10 (dez) questões a partir dos seguintes programas, 
conforme cargo a que o candidato concorrer: 
 
Assistente Social 
Ética e Cidadania. Relações humanas no trabalho. A evolução histórica do Serviço Social no Brasil. As 
influências europeia e norte-americana. O movimento de reconceitualização do Serviço Social no Brasil e 
na América Latina. Construção do conhecimento na trajetória histórica da profissão. As questões teórico-
metodológicas do Serviço Social: métodos, instrumentais técnicos-operativos. A pesquisa social e sua 
relação com a prática do Serviço Social. Serviço Social e Assistência Social: trajetória, história e debate 
contemporâneo. Planejamento e administração no Serviço Social: tendências, os aspectos da prática 
profissional e a prática institucional. O processo de trabalho no Serviço Social. Interdisciplinaridade. 
Movimentos sociais. Terceiro Setor. Fundamentos Legais: Código de Ética do Assistente Social. Seguridade 
Social. Sistema Único de Saúde. Lei Federal nº 8.662/93 (Lei que regulamenta a profissão do Assistente 
Social). Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos 
relacionados às demais atribuições do cargo. 
 
Psicólogo  
Psicologia: conceituação; principais correntes teóricas e áreas de conhecimento – motivação, 
aprendizagem, comunicação, liderança. O Psicólogo e as múltiplas áreas de intervenção: o Psicólogo e a 
saúde; o Psicólogo e a educação; o Psicólogo e as instituições sociais e as organizações. Processo de 
desenvolvimento humano normal nos aspectos biológicos, cognitivos, afetivo, emocional, social e na 
interação dinâmica entre esses aspectos na infância, adolescência, idade adulta e terceira idade. 
Fundamentos da psicopatologia geral: o processo de desenvolvimento patológico e suas implicações 
estruturais e dinâmicas, nos distúrbios da conduta e de personalidade de forma geral. Prática terapêutica: 
psicodiagnóstico; atuação terapêutica; psicoterapia breve; psicossomática; grupos terapêuticos. Seleção e 
Orientação de pessoal: conceitos; objetivos; instrumentos e técnicas de seleção; os testes psicológicos; a 
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entrevista; dinâmicas de grupo e jogos em seleção; elaboração de laudos psicológicos; orientação 
educacional e profissional. Treinamento e Desenvolvimento: o comportamento humano nas organizações; 
a dinâmica das relações interpessoais; aconselhamento psicológico; conceitos básicos em treinamento de 
pessoal; técnicas de treinamento. Psicologia dos grupos: formas de atendimento grupal na organização 
pública; tipos de grupo; processos grupais; psicoterapia de grupos; grupos operativos; orientação familiar; 
orientação a grupos sobre dependência e co-dependência na adicção. A Ética na prática da psicologia. 
 
 
Terapeuta Ocupacional 
Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos. Terapia 
Ocupacional com pacientes adultos hospitalizados nas fases aguda e subaguda. Avaliação de habilidades 
e gravidades: amplitude de movimento, força, comportamento motor, sensibilidade, visão, percepção visual 
e práxis, cognição, Medida de Independência Funcional (FIM), Avaliação de Risco para Úlcera de Pressão, 
Avaliação de Nível de Consciência, Avaliação de Esparticidade, Avaliação de Queimados. Modelos de 
Terapia Ocupacional: biomecânica, neuroevolucional e psicossocial. Tratamento de Terapia Ocupacional 
para pacientes hospitalizados: AVC, TCE, doenças neuro degenerativas, lesão de medula espinhal, 
Queimados Ortopédicos, Cardio-pulmonar, Vasculares, Clínica Cirúrgica e UTI. Tratamento de Terapia 
Ocupacional para Membros Superiores com enfoque na reabilitação de mão. Órtese e adaptações. 
Terminologia Uniforme para a Terapia Ocupacional AOTA. Efeitos delitérios da imobilidade. 
 
 
Educador Social 
Cadastro Único e Programa Bolsa Família. Noções de Primeiros Socorros, Noções de Higiene e Profilaxia, 
Noções de Segurança no ambiente escolar, Noções básicas sobre drogas. Política Nacional da Juventude. 
Processo de comunicação. Políticas Públicas de Inclusão Social. Políticas educacionais. Regimento Escolar 
e Proposta Pedagógica do Município. Apoio às atividades escolares. Atividade Física e o ciclo da vida: 
Hábitos alimentares, sono, controle de peso, criança, o adulto e o idoso, situações especiais para as 
mulheres e os benefícios do exercício regular. Conhecimentos de Informática: Sistema Operacional 
Windows XP ou superior (Versão em Português), Windows Explorer, Internet (browsers/navegadores) e 
Ferramentas do Pacote Microsoft Office Professional 2007 ou superior (Word, Excel e PowerPoint) (Versão 
em Português). 
 
 


