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Provas Objetiva e Discursiva
INSTRUÇÕES
Ÿ

Ÿ

Verifique se este caderno contém 60 (sessenta) questões de múltipla escolha, com 5
(cinco) alternativas de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva, e a
prova discursiva, acompanhada de espaço para rascunho. Caso o caderno esteja
incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao chefe de sala que tome as providências
cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
No momento da identificação, verifique, na folha de respostas, se as informações relativas a você
estão corretas.

Quando autorizado pelo chefe de sala, no momento da identificação, escreva, no espaço
apropriado de sua folha de respostas, com sua caligrafia usual, a seguinte frase:

‘‘A cultura é o melhor conforto para a velhice.’’
Ÿ

Você dispõe de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos para fazer a prova objetiva e a prova
discursiva. Na duração das provas, está incluído o tempo destinado à entrega do material, à
identificação — que será feita no decorrer das provas — e ao preenchimento da folha de respostas e
da folha de texto definitivo.

Ÿ

Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de
tinta preta ou azul, fabricada com material transparente.

Ÿ

É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição
e(ou) em qualquer outro meio, que não os permitidos.

Ÿ

Somente após decorrida 1 (uma) hora do início das provas, você poderá entregar sua folha de
respostas e sua folha de texto definitivo e retirar-se da sala.

Ÿ

Você só poderá levar este caderno de questões após 3 (três) horas e 20 (vinte) minutos do início das
provas.

Ÿ

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato conclua sua
prova.

Ÿ

Ao terminar as provas, chame o chefe de sala, devolva-lhe sua folha de respostas devidamente
assinada e sua folha de texto definitivo e deixe o local de provas.

Ÿ

A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno, na
folha de respostas ou na folha de texto definitivo poderá implicar a anulação das suas provas.

A

B

C

D

Ao receber sua
folha de
respostas,
marque,
imediatamente,
no campo
indicado, o tipo
de prova que
você recebeu
(A), conforme
modelo acima.
Esta marcação
é obrigatória e
a sua ausência
ou a marcação
de mais de um
campo
implicará a
anulação da
sua prova.

CONHECIMENTOS GERAIS
QUESTÃO 2 _________________________________

Texto para responder às questões de 1 a 7.
A pobreza e toda a infinidade de problemas a ela

1

O objetivo principal desse texto é

associados dificultam a vida de milhões de pessoas ao redor
do mundo, tendo, em crianças e adolescentes, suas vítimas
4

um

número

desproporcionalmente

desenvolvidos do mundo.

grande

entre os mais pobres e marginalizados. Segundo estudos

(B)

recentemente

das

socioeconômica de países pouco desenvolvidos onde

crianças

e

dos

adolescentes

dos

países

menos

dia. Eles não só representam uma parcela muito significativa

provoca efeitos danosos de longa duração, tanto físicos
A pobreza costuma acompanhar-se do desrespeito
aos direitos humanos fundamentais, não sendo diferente em

(D)

mundo

ou

das

milhares

de

outras

que

realidade

e

do

desrespeito

aos

seus

direitos

explicar as causas dos abusos e da discriminação
contra

crianças

e

adolescentes

em

situação

de

pobreza, ou não, no mundo contemporâneo.
(E)

denunciar a prática de abusos e discriminação contra
crianças

e

adolescentes

que

vivem

na

extrema

pobreza e a indiferença da maioria das pessoas em

como exemplo, das 130 milhões de crianças fora da escola
no

da

fundamentais.

relação às crianças e aos adolescentes. Pode-se lembrar,
19

acerca

informar o público leitor acerca da situação de pobreza
mundo

quanto psicossociais.
16

ONU

em que vivem milhões de crianças e adolescentes no

acometidos pela pobreza em um período crítico de suas
vidas, o que lhes compromete o desenvolvimento e lhes

pela

crianças e adolescentes são desrespeitados.
(C)

da população mais pobre do mundo, como também são
13

descrever os resultados de estudo estatístico realizado

recentes da Organização das Nações Unidas (ONU), 40%
desenvolvidos tentam sobreviver com menos de um dólar ao

10

narrar situações de grandes dificuldades enfrentadas
por crianças e adolescentes pobres nos países menos

mais indefesas. As pessoas com idade inferior a dezoito anos
representam

7

(A)

relação ao assunto.

morrem

diariamente de doenças que seriam evitadas caso lhes fosse
22

garantido o acesso a uma boa alimentação, água potável, e
serviços de saúde. Interessante notar, porém, que, embora
seja comum que tais desrespeitos acompanhem as situações

25

de pobreza, esta não explica totalmente a ocorrência de
abuso e discriminação contra a criança — outros fatores
estão, nesse contexto, envolvidos e devem ser estudados e

28

debatidos

para

que

mudanças

verdadeiras

possam

QUESTÃO 3 _________________________________
Assinale a alternativa correta acerca de aspectos linguísticos
do texto.
(A)

Estaria mantida a correção gramatical do texto caso a
forma verbal “tentam” (linha 9) estivesse no singular,

acontecer.

para concordar com a porcentagem “40%” (linha 7).
Susane Rocha de Abreu. In: Revista Brasileira de Psiquiatria,
vol. 24, n.o 1, São Paulo, mar./2002 (com adaptações).

(B)

Estaria

(C)

a

prescrição

gramatical

particípio

“garantido”

(linha

22)

—

fosse

Não haveria prejuízo para a correção gramatical do
texto caso fosse acrescido acento grave, indicativo de
crase, no “a” que antecede “uma boa alimentação”

texto.

(linha 22).
40% das crianças e dos adolescentes do mundo
sofrem

as

consequências

marginalização,

que

da

lhes

pobreza

retiram

a

e

(D)

Os vocábulos “potável” (linha 22) e “saúde” (linha 23)
são acentuados graficamente porque são, ambos,

da

dignidade,

tornando-as vítimas indefesas da fome e das doenças.
(B)

com

garantido-lhes.

Assinale a alternativa que está de acordo com as ideias do

(A)

acordo

a posposição do pronome “lhes” (linha 21) à forma
de

QUESTÃO 1 _________________________________

de

paroxítonos.
(E)

No período que se inicia à linha 23, omite-se o verbo
da oração principal.

É demasiadamente grande o número de pessoas com
menos de dezoito anos de idade que optam pela
marginalidade nos países mais pobres do mundo.

(C)

A

extrema

infantil

e

duradouras

pobreza
deixa
na

prejudica

sequelas
maioria

o

físicas
das

QUESTÃO 4 _________________________________

desenvolvimento
e

psicossociais

crianças

e

dos

No que se refere às relações de coesão estabelecidas no
texto, assinale a alternativa correta.

adolescentes dos países menos desenvolvidos do
(D)

mundo.

(A)

Na linha 1, “ela” retoma o termo “infinidade”.

Mais grave que as consequências da pobreza é o

(B)

Na linha 3, “suas” tem como referente “crianças e

desrespeito

dos

governos

dos

países

pouco

desenvolvidos aos direitos humanos fundamentais de

adolescentes”.
(C)

(E)

“Eles” (linha 10) está empregado em referência a
“países menos desenvolvidos” (linhas 8 e 9).

crianças e adolescentes.
A ocorrência de abuso e discriminação contra a criança

(D)

“que”, em “que morrem diariamente de doenças”

extrapola o âmbito da pobreza e a transformação

(linhas 20 e 21) recupera o antecedente “as milhares

dessa realidade injusta requer estudo e discussão dos

de outras” (linha 20).

fatores a ela relacionados.
ESPAF/2015

(E)

“lhes” (linha 21) refere-se a “doenças”.
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QUESTÃO 5 _________________________________

QUESTÃO 8 _________________________________

Assinale a alternativa em que a reescrita de trecho extraído

O Brasil registrou, em 2012, o maior número
absoluto de assassinatos e a taxa mais alta de homicídios
desde 1980. Nada menos que 56.337 pessoas foram mortas
naquele ano, um acréscimo de 7,9% em comparação a
2011. A taxa de homicídios, que leva em consideração o
crescimento da população, também aumentou 7%,
totalizando 29 vítimas fatais para cada 100 mil habitantes.
É o que revela a versão de 2014 do Mapa da Violência, que
será lançada nas próximas semanas com dados que vão até
2012.

do texto mantém a correção gramatical e a coerência das
ideias do texto.
(A)

“tendo, em crianças e adolescentes, suas vítimas mais
indefesas”

(linhas

3

e

4):

sendo

crianças

e

adolescentes suas vítimas mais indefesas.
(B)

“como também são acometidos pela pobreza em um
período crítico de suas vidas” (linhas de 11 a 13):
quanto igualmente a pobreza os atacam em um

Internet: <http://oglobo.globo.com> (com adaptações).

período crítico de suas vidas.
(C)

“o que lhes compromete o desenvolvimento e lhes
provoca efeitos danosos de longa duração” (linhas 13
e 14): comprometendo-lhes o desenvolvimento e
provocando-lhes danos duradouros.

(D)

(A)

“não sendo diferente em relação às crianças e aos
adolescentes” (linhas 17 e 18): não se tendo
diferença entre crianças e adolescentes.

(E)

Segundo o Mapa da Violência 2014 e os assuntos por ele
suscitados, é correto afirmar que

“embora

seja

comum

que

tais

(B)

desrespeitos

acompanhem as situações de pobreza” (linhas de 23 a
25): conquanto é natural que esses desrespeitos

(C)

acompanham as situações de pobreza.

QUESTÃO 6 _________________________________

(D)

No que se refere à pontuação no texto, assinale a
(E)

alternativa correta.
(A)

Estaria de acordo com a prescrição gramatical a
colocação de uma vírgula após o termo “associados”

o número de vítimas por homicídio entre os jovens de
até 12 anos de idade excede o contingente de vítimas
entre os jovens a partir dos 13 anos de idade.
o pico dos homicídios no Brasil, do ponto de vista
etário, ocorre entre os 20 e os 24 anos de idade. A
partir dessa faixa etária, o número de homicídios vai
caindo gradualmente.
todas as unidades da Federação, em 2012, apesar da
elevação do número absoluto de homicídios,
conseguiram reduzir as taxas de homicídios em
relação aos anos anteriores.
as capitais de estado têm assumido o papel de líderes
da violência homicida em contraposição à queda
significativa das taxas relacionadas à violência
homicida no interior.
os nove estados do Nordeste, surpreendentemente,
apresentaram menores taxas de homicídios entre os
jovens que os estados do Sudeste, região mais rica do
País.

(linha 2) dada a extensão do sujeito da primeira
oração do texto.
(B)

QUESTÃO 9 _________________________________

A vírgula empregada após “(ONU)”, na linha 7,
justifica-se

por

separar

expressão

adverbial

antecipada.
(C)

A vírgula empregada após “fundamentais” (linha 17)
poderia ser corretamente substituída por ponto, desde
que feito o devido ajuste de maiúscula e minúscula no
texto.

(D)

Em árabe, islã significa rendição ou submissão e se
refere à obrigação do muçulmano de seguir a vontade de
Deus. O termo está ligado a outra palavra árabe, salam, que
significa paz — o que reforça o caráter pacífico e tolerante
da fé islâmica. O termo surgiu por obra do fundador do
islamismo, o profeta Maomé, que dedicou a vida à tentativa
de promover a paz em sua Arábia natal.

A vírgula empregada após “exemplo” (linha 19)
Internet: <http://veja.abril.com.br> (com adaptações).

poderia ser suprimida sem prejuízo da correção
gramatical e da coerência textual.
(E)

Por ter função meramente enfática, o travessão
empregado à linha 26 poderia ser suprimido do texto
sem prejuízo da correção gramatical e da fluidez da
leitura.

QUESTÃO 7 _________________________________

No que se refere ao islamismo e aos temas correlatos,
assinale a alternativa correta.
(A)
(B)

(C)

Estariam mantidas as relações lógicas de sentido do texto
caso se substituísse
(A)
(B)

(D)

“Segundo” (linha 6) por Tal como.
“tanto [...] quanto” (linhas 14 e 15) por mais [...]
que.

(C)

“porém” (linha 23) por contudo.

(D)

“embora” (linha 23) por visto que.

(E)

“e” (linha 26) por mas.

ESPAF/2015

(E)

Meca, no Egito, é a cidade sagrada do islamismo.
A Arábia Saudita, país com a maior população
muçulmana do mundo, viveu, recentemente, uma
tragédia que vitimou mais de 700 fiéis nas celebrações
do Haji.
Religião que mais cresce no mundo, o islã está
absolutamente ausente das sociedades modernas da
Europa Ocidental, onde o cristianismo ainda impera.
No Oriente Médio, a secular divisão sectária entre
sunitas e xiitas vem sendo rapidamente superada,
notadamente após a interferência dos grupos
Hezbollah, do Líbano, e Hamas, da Palestina.
Apesar do atentado à sede do jornal francês Charlie
Hebdo, em janeiro último, não cessaram as
manifestações que criticam as posições extremistas de
certos devotos do islã e que associam essa religião ao
fanatismo e ao terrorismo.
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Nas questões de 10 a 12, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, e que
o mouse está configurado para pessoas destras. Assim, a menos que seja explicitamente informado o contrário, expressões
como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também que não há
restrições de proteção e de uso em relação a programas, arquivos, diretórios e hardware utilizados.
QUESTÃO 10 _________________________________________________________________________________

Considerando-se a figura acima, que mostra parte de duas janelas, referentes aos programas Windows Explorer e Paint, do
sistema operacional Windows 7, ao se arrastar, com o mouse, o arquivo Dia_da_criança.jpg do Windows Explorer e,
posteriormente, soltá-lo na área em branco do Paint,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

o arquivo Dia_da_criança.jpg será aberto.
o conteúdo do arquivo Dia_da_criança.jpg será colocado na área de transferência do Paint e poderá ser aberto para
edição após o usuário selecionar a guia Home e, em seguida, clicar o botão Colar.
o usuário não conseguirá finalizar o processo, pois o Windows não permite que se arrastem arquivos entre programas,
somente entre pastas.
o usuário não conseguirá finalizar o processo, uma vez que, ao clicar sobre o arquivo Dia_da_criança.jpg, a janela do
Paint será automaticamente minimizada.
uma mensagem de erro será exibida, alertando o usuário de que não é possível realizar o referido procedimento.

ESPAF/2015
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QUESTÃO 11 ________________________________
O recurso do LibreOffice Impress, versão 4.4.5, que permite
ao usuário associar um endereço web a áreas específicas,
conhecidas como pontos de acesso, em uma figura ou em
um grupo de figuras, é o(a)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 15 ________________________________
Em relação à classificação das constituições e às normas
constitucionais, assinale a alternativa correta.

(A)

figura aninhada.
hiperlink.
mapa de imagem.
player de mídia.
quadro flutuante.

A Constituição Federal de 1988 (CF) é classificada
como semirrígida, pois pode ser alterada por meio de
emenda.

(B)

É inviolável o sigilo de comunicações telefônicas,
telegráficas e de dados.

QUESTÃO 12 ________________________________
Assinale a alternativa que apresenta o termo utilizado, no
Twitter, para se referir à função de indexar tópicos e
assuntos específicos de conversa.

(C)

De acordo com o princípio da publicidade, mesmo
quando necessário ao exercício profissional, não é
permitido o resguardo do sigilo da fonte.

(D)

Suponha-se que a polícia esteja em perseguição a um
criminoso que acabou de cometer um crime. Nessa

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

avatar
instagram
selfie
hashtag
perfil

hipótese, caso esse criminoso se esconda, durante a
noite, na casa de outro indivíduo, a polícia poderá
invadir

a

casa

para

efetuar

a

prisão,

independentemente de determinação judicial, sem que
haja violação ao domicílio.

QUESTÃO 13 ________________________________

(E)

as

Acerca da Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF), assinale a
alternativa correta.
(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

O procurador-geral do Distrito Federal (DF) poderá ser
destituído do cargo sem prévia deliberação da Câmara
Legislativa do DF.
A remuneração dos servidores da Câmara Legislativa
do DF poderá ser alterada por meio de resolução, não
cabendo ao governador do DF o poder de veto.
Os deputados distritais, desde a expedição do
diploma, serão submetidos a julgamento perante o
Tribunal de Justiça do DF e Territórios.
Desde a expedição do diploma, os deputados distritais
não poderão ser presos em flagrante.
Proposta de emenda à LODF que tenha sido rejeitada
ou havida por prejudicada poderá ser objeto de nova
proposta na mesma sessão legislativa.

Independentemente de prévia autorização individual,
entidades

(B)

(C)

(D)

(E)

A criação e a extinção de regiões administrativas
ocorrerão por meio de emenda à LODF.
A regulação, o licenciamento e a fiscalização dos
serviços
de
veículos
de aluguéis
competirão
privativamente ao DF.
No âmbito da competência concorrente, inexistindo lei
federal que disponha acerca de normas gerais,
competirá ao DF suplementar a legislação. No entanto,
a superveniência de lei federal em sentido contrário
revogará a lei distrital.
De acordo com a LODF, pelo menos 75% dos cargos
em comissão no âmbito do Poder Executivo devem ser
ocupados por servidores detentores de cargo efetivo.
Suponha-se que o governador pretenda privatizar
empresa pública do DF. Nesse caso, ele deverá
encaminhar, à Câmara Legislativa do DF, projeto de
lei específica que deverá ser aprovado por maioria
simples.

ESPAF/2015

legitimidade

para

Acerca da Administração Pública e dos servidores públicos,
assinale a alternativa correta conforme a CF.

(A)

Suponha-se que Pedro seja professor da Secretaria de
Educação do DF e acumule esse cargo com outro de
professor público federal. Nesse caso, mesmo que
haja compatibilidade de horários, Pedro não poderá
um

terceiro

emprego

em

uma

escola

particular.
(B)

A respeito da LODF, assinale a alternativa correta.
(A)

têm

QUESTÃO 16 ________________________________

ocupar
QUESTÃO 14 ________________________________

associativas

representar seus filiados judicial e extrajudicialmente.

A responsabilidade objetiva do Estado pelos danos
causados a terceiros exige que o ato do servidor
causador do dano tenha sido praticado com dolo ou
culpa.

(C)

A autonomia gerencial, orçamentária e financeira de
um órgão público pode ser ampliada por meio de
contrato de gestão, o qual não poderá dispor a
respeito de remuneração de pessoal, visto que esse
tema depende de lei específica.

(D)

A lei estabelecerá os prazos de prescrição para a ação
de ressarcimento de dano ao erário.

(E)

Na hipótese de um servidor do DF vir a ocupar cargo
de prefeito, deverá ser ele afastado do cargo efetivo,
mas

poderá

optar

por

continuar

a

receber

a

remuneração de servidor em vez do subsídio de
prefeito.

ESPECIALISTA SOCIOEDUCATIVO – ÁREA: PSICOLOGIA (CÓDIGO 103) TIPO A

4

QUESTÃO 17 ________________________________

QUESTÃO 19 ________________________________

A respeito dos direitos fundamentais e da organização do

No que se refere à Administração Pública, assinale a
alternativa correta.

Estado, assinale a alternativa correta.

(A)

São privativos de brasileiro nato os cargos de ministro
da Defesa e de ministro da Justiça.

(B)

(A)

o serviço público é delegado a outros órgãos.
(B)

A exploração dos serviços de gás canalizado, de forma

As associações públicas são pessoas jurídicas de
direito privado e integram a administração indireta dos

direta ou mediante concessão, caberá aos estados e
ao DF.

A administração pública descentralizada ocorre quando

entes públicos associados.
(C)

Os serviços sociais autônomos, como o Sesi e o Senai,

(C)

São bens da União as terras devolutas.

integram a administração indireta da União e estão

(D)

Suponha-se que João, brasileiro nato, tenha adquirido

submetidos ao controle do Tribunal de Contas da

cidadania italiana. Nesse caso, ele não perderá a

União.
(D)

nacionalidade brasileira.
(E)

quando

A intervenção da União nos estados ou no DF, no caso
de

descumprimento

de

lei,

independe

Empresas públicas e sociedades de economia mista,
exploradoras

de

atividade

econômica

no

regime da ampla concorrência, não poderão ter

de

privilégios quanto aos direitos e às obrigações civis,

representação do procurador-geral da República.

comerciais, trabalhistas ou tributárias, que não sejam
extensivos a outras empresas privadas.
(E)

QUESTÃO 18 ________________________________

As autarquias e as fundações instituídas e mantidas
pelo poder público possuem imunidade tributária em
relação a seu patrimônio, a sua renda ou a seus

Em relação aos atos administrativos, assinale a alternativa

serviços, mesmo que não vinculados a sua finalidade

correta.

essencial ou dela decorrentes.

(A)

Pode ser objeto de delegação, a outros órgãos ou a
titulares subordinados, a decisão acerca de recursos
administrativos.

(B)

QUESTÃO 20 ________________________________

Acerca da Lei Complementar n.º 840/2011, assinale a

Os atos delegados são considerados como praticados

alternativa correta.

pela autoridade delegante.
(C)

Alguns atos administrativos não precisam de ser
necessariamente

motivados,

salvo,

entre

(A)

outras

hipóteses, os atos que importem anulação, revogação,

deverá ser designado, e não nomeado.
(B)

probatório vir a ocupar cargo em comissão, o referido

administrativo, os quais devem, necessariamente, ser

estágio deverá ficar suspenso até o término do

ou

convalidação

de

outro

exercício do cargo em comissão.

motivados.
Suponha-se que um ato tenha revogado ato anterior.
Nesse caso, não haverá necessidade de observar os
direitos adquiridos.
(E)

Na hipótese de um servidor que esteja em estágio

ato

suspensão

(D)

O servidor efetivo que ocupará função de confiança

(C)

deverá ser demitido.
(D)

anos, contados da data em que foram praticados,

servidor

ocupado

atos quando eivados de ilegalidade decai em cinco
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A reversão ocorre, entre outras hipóteses, no retorno
do

O direito da Administração de anular os seus próprios

mesmo no caso de má-fé.

O servidor público reprovado em estágio probatório

à

atividade

quando

no

invalidada

cargo
a

anteriormente
sua

demissão

do

respectivo

administrativa ou judicial.
(E)

Não

há

previsão

de

participação

sindicato nas etapas do concurso de remoção.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21 ________________________________
Em relação ao que estabelece o Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo (Sinase), assinale a alternativa
correta.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

A equipe técnica do programa de atendimento deve
ser interdisciplinar, compreendendo, no mínimo,
profissionais das áreas de saúde e de assistência
social.
Compete à direção do programa de prestação de
serviços à comunidade ou de liberdade assistida
avaliar, com o orientador, a evolução do cumprimento
de determinada medida e, se necessário, substitui-la.
É direito do adolescente submetido ao cumprimento
de medida socioeducativa ser incluído em programa
de meio aberto quando inexistir vaga para o
cumprimento de medida de privação de liberdade,
independentemente da natureza do ato infracional
cometido.
A estrutura física da unidade socioeducacional deverá
ser compatível com as normas de referência do
Sinase, sendo que a direção da unidade deverá adotar
medidas para a proteção do interno em casos de risco
à sua integridade física, à sua vida, ou à de outrem,
comunicando tais medidas, de imediato, ao defensor e
ao Ministério Público.
O Plano Individual de Atendimento deverá ser
elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do
respectivo programa de atendimento, sendo facultada
a participação do adolescente e de sua família.

QUESTÃO 24 ________________________________
De acordo com o que estabelece a Convenção Internacional
sobre os Direitos da Criança, os Estados-parte deverão
reconhecer o direito da criança de gozar do melhor padrão
possível de saúde e dos serviços destinados ao tratamento
das doenças e à recuperação da saúde e deverão envidar
esforços no sentido de assegurar que nenhuma criança seja
privada de seu direito de usufruir desses serviços sanitários.
Para

(A)
(B)

(B)
(C)

(D)

(E)

QUESTÃO 23 ________________________________

(B)
(C)

(D)
(E)

Dono de loja que, ao perceber o acesso de uma
pessoa negra em seu estabelecimento, recuse-se a
atendê-la em virtude de sua cor.
Porteiro de prédio que impeça o acesso de pessoa pela
entrada social, por identificá-la como procedente de
determinada região do país.
Patrão que ameace causar a empregado, por meio de
palavra, gesto ou qualquer outro meio simbólico, mal
injusto e grave, em virtude de esse empregado ser
homossexual.
Gerente que recuse hospedagem em hotel a pessoa
em virtude de ela pertencer a determinada etnia.
Pai que impeça o casamento da filha em virtude da
religião do noivo.
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deverão

adotar

medidas

abolir totalmente a mortalidade infantil.
assegurar

a

prestação

de

assistência

médica

e

abolir totalmente as doenças e a desnutrição por meio
de cuidados básicos de saúde, de aplicação de
tecnologias disponíveis, de fornecimento de alimentos
nutritivos, material de higiene e água potável.

(D)

reduzir práticas tradicionais que sejam prejudiciais à
saúde ou ao bem-estar geral da criança.

(E)

assegurar que, em especial, os pais e as crianças
conheçam

os

princípios

básicos

de

saúde

e

de

nutrição, as vantagens da amamentação, da higiene,
do

saneamento

ambiental

e

das

medidas

de

prevenção de acidentes.

QUESTÃO 25 ________________________________
Júlia, que estava gestante de sua filha Beatriz e era
acompanhada, no Sistema Único de Saúde, pelo Dr. Jorge,
deu a luz à Beatriz, que nasceu com anormalidades no
metabolismo.
Considerando o que dispõe o Estatuto da Criança e do
Adolescente

(ECA)

em

relação

à

situação

hipotética

apresentada, assinale a alternativa correta.
(A)

O parto da filha de Júlia deveria, obrigatoriamente, ter
sido feito pelo Dr. Jorge, pois é direito da gestante ser
atendida pelo mesmo médico que a acompanhou
durante o pré-natal.

(B)

Beatriz deve ser identificada mediante registro da sua
impressão plantar e digital e da impressão digital de

De acordo com o que dispõe a Lei n.º 7.716/1989, assinale
a alternativa que apresenta situação que não caracteriza
crime de discriminação ou preconceito.
(A)

direitos,

todas as crianças e respectivos familiares.
(C)

Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, consta que
todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de
expressão, o que implica o direito de não ser
inquietado por suas opiniões e o direito de procurar,
receber e difundir, sem consideração de fronteiras,
informações e ideias, por qualquer meio de expressão.
o meio ambiente equilibrado é um direito das
presentes e das futuras gerações.
a família, entendida como a união de um homem e
uma mulher pelo casamento, é o elemento natural e
fundamental da sociedade e goza do direito à
proteção, tanto da sociedade quanto do Estado.
ninguém sofrerá intromissões de qualquer tipo na sua
vida privada, na sua família, no seu domicílio, na sua
correspondência
ou
nas
suas
comunicações
telefônicas, nem ataques à sua honra e à sua
reputação. Contra tais intromissões ou ataques, toda
pessoa tem direito à proteção da lei.
a vontade do povo é o fundamento da autoridade dos
poderes públicos e deve exprimir-se por meio de
eleições periódicas, por sufrágio universal e igual, com
voto obrigatório e secreto.

esses

odontológica e os cuidados sanitários necessários a

QUESTÃO 22 ________________________________

(A)

garantir

apropriadas com o objetivo de

Júlia, sem prejuízo do uso de pulseira ou outro método
de identificação.
(C)

Caso

Beatriz

estabelecimento

necessite
de

ficar

atendimento

internada,
à

saúde

o

deverá

providenciar alimentação adequada à nutriz e Júlia
terá direito a horário de visita ampliado.
(D)

Júlia deverá ficar em alojamento conjunto com sua
filha Beatriz caso o hospital escolhido tenha essa
opção e caso haja disponibilidade de vaga.

(E)

É obrigatório que o médico oriente Júlia a respeito dos
exames necessários ao diagnóstico e ao tratamento
adequado de Beatriz, que devem ser providenciados
pela genitora após Beatriz obter alta.
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QUESTÃO 26 ________________________________

QUESTÃO 29 ________________________________

Jonh e Mary, estrangeiros domiciliados fora do Brasil,
afeiçoaram-se a Joaquim, menor de idade órfão.

Em relação aos prazos previstos no ECA, é correto afirmar
que

Considerando essa situação hipotética e o que dispõe o ECA
no que se refere à situação apresentada, assinale a
alternativa correta.

(A)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Jonh e Mary devem cumprir, no território brasileiro,
estágio de convivência com Joaquim de, no mínimo,
30 dias, caso queiram efetivar a adoção.
A guarda poderá ser deferida no procedimento de
adoção de Joaquim por Jonh e Mary, no intuito de
regularizar a posse de fato.
A colocação de Joaquim em família substituta
constituída por Jonh e Mary é medida excepcional,
admitida nas modalidades de guarda, tutela ou
adoção.
A adoção produz efeitos a partir da lavratura da
sentença pelo juiz, sendo permitida a saída de
Joaquim do país com Jonh e Mary a partir desse
momento.
Caso a equipe interprofissional a serviço da Justiça da
Infância e da Juventude apresente relatório a respeito
da conveniência do deferimento da adoção de Joaquim
por John e Mary, o estágio de convivência poderá ser
dispensado.

(B)

(C)

(D)

(E)

15 dias, em regra, é o prazo para o Ministério Público
ingressar com ação de destituição do poder familiar
após
recebimento
de
relatório
que
constate
impossibilidade de reintegração da criança à família de
origem.
120 dias, no máximo, é o prazo para conclusão de
procedimento de perda ou de suspensão de poder
familiar.
48 horas é o prazo para que entidade de atendimento
apresente adolescente infrator a representante do
Ministério Público, quando for impossível apresentação
imediata.
45 dias, prorrogáveis uma vez, é o prazo para
conclusão de procedimento de apuração de ato
infracional, devendo o adolescente estar, durante esse
período, internado provisoriamente.
30 dias é o prazo para dirigente de entidade de
atendimento
oferecer
resposta
escrita
em
procedimento de apuração de irregularidades.

QUESTÃO 30 ________________________________

QUESTÃO 27 ________________________________

A partir do que dispõe o ECA a respeito de crimes, assinale a
alternativa correta.

Jairo, 15 anos de idade, praticou ato infracional ao
subtrair dinheiro de Marta mediante grave ameaça.

(A)

Considerando-se essa situação hipotética, o fato de ser essa
a primeira vez que Jairo praticou ato infracional e o fato de
Jairo ter sido apreendido em decorrência desse ato, é
correto afirmar que
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Jairo não pode ser submetido à internação, porque o
ato infracional não foi cometido com violência física à
pessoa.
Jairo não pode ser submetido à internação por prazo
superior a 3 meses, pois é a primeira vez que comete
ato infracional.
a internação de Jairo não comporta prazo
determinado, devendo a manutenção dessa internação
ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, no
máximo, a cada três meses.
a internação de Jairo deve ter prazo máximo de 3
anos, podendo ser prorrogada, excepcionalmente, até
os 21 anos de idade deste.
a internação de Jairo não impede sua participação em
atividades externas, a critério da equipe técnica da
entidade, sendo desnecessária autorização judicial.

QUESTÃO 28 ________________________________
O ECA veda a divulgação de atos judiciais, policiais e
administrativos que digam respeito a crianças e
adolescentes aos quais se atribua a autoria de ato
infracional. Sendo assim, qualquer notícia a respeito desse
tipo de fato não poderá identificar a criança ou o
adolescente, sendo, no entanto, permitida a referência
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

à idade.
ao apelido.
à filiação.
ao parentesco.
às iniciais do nome e do sobrenome.
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(B)

(C)

(D)

(E)

A pessoa que produza, reproduza, dirija, fotografe,
filme ou registre, por qualquer meio, cena
pornográfica ou de sexo explícito que envolva criança
ou adolescente cometerá crime punível com reclusão e
multa. Em função de uma omissão legislativa, não há
previsão de pena aplicável a quem contracene com
menor de idade nesse tipo de material.
A pessoa que venda ou exponha à venda fotografia,
vídeo ou outro registro que contenha cena
pornográfica ou de sexo explícito envolvendo criança
ou adolescente será punida com a mesma pena
aplicável à pessoa que ofereça, troque, disponibilize,
transmita, distribua, publique ou divulgue, por
qualquer meio, fotografia, vídeo ou registro que
contenha cena pornográfica ou de sexo explícito que
envolva menor de idade.
É típica e caracteriza crime a conduta da pessoa que
simule a participação de criança ou adolescente em
cena pornográfica ou de sexo explícito, por meio de
adulteração, montagem ou modificação de fotografia,
vídeo ou qualquer outra forma de representação
visual. Entretanto, é atípica a conduta de pessoa que
possua ou armazene esse material.
A pena aplicável à pessoa que adquira, possua ou
armazene, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou
outra forma de registro que contenha cena
pornográfica ou de sexo explícito envolvendo criança
ou adolescente será diminuída de um a dois terços,
caso a quantidade de material apreendido seja
considerada pequena.
O proprietário, o gerente ou o responsável por local
em que se verifique a submissão de criança ou de
adolescente à prostituição ou à exploração sexual
incorrerá nas mesmas penas aplicáveis à pessoa que
submeta menor de idade a essas práticas, sendo que,
caso haja condenação, a licença de funcionamento do
estabelecimento poderá ser cassada.
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QUESTÃO 31 ___________________________________

QUESTÃO 33 ___________________________________

Com relação aos registros de teste psicológico realizado em

A escolha de testes psicológicos a serem utilizados em
avaliações psicológicas deve obedecer a determinados
critérios para que se assegure a qualidade dessas
avaliações. Em relação a esses critérios, assinale a
alternativa correta.

adolescente infrator menor de idade internado em unidade
de internação do Distrito Federal e com relação ao caráter
confidencial destes e à possibilidade de uma terceira pessoa
acessá-los, é correto afirmar que o acesso a esses registros

(A)
(A)

não deve ser permitido ao examinando, porque os
resultados

de

testes

psicológicos

só

podem

ser

(B)

entendidos por psicólogos.
(B)

não deve ser permitido sem o conhecimento e o
consentimento

do menor

infrator

e(ou)

de

seus

(C)

responsáveis, a menos que esse acesso seja ordenado
pela justiça.
(C)

pode ser permitido sem o conhecimento e sem o
consentimento

do

menor

infrator,

pois,

ao

(D)

ter

cometido atos ilícitos, automaticamente, ele e(ou)
seus pais devem abrir mão de seus direitos.
(D)

pode

ser

permitido

sem

o

consentimento

do

(E)

adolescente e(ou) dos seus responsáveis, ao ser
solicitado

por

empregador

ou

universidade,

pois

Se um teste apresenta data de validade, sua
qualidade estará assegurada.
A precisão, ou fidedignidade, é característica
importante a ser avaliada em um teste e diz respeito
ao fato de a medida a ser utilizada para avaliação ser
ou não plausível.
Na avaliação da qualidade de um teste, a validade é
assegurada quando se consegue reunir o máximo de
evidências que garantam que, de fato, o teste mede o
que propôs medir.
A normatização é uma característica importante dos
testes psicológicos e se vincula tanto à uniformidade
do teste quanto ao material, ao ambiente, ao aplicador
e às instruções de aplicação.
A padronização de um teste refere-se aos indicadores,
às estatísticas e à interpretação de escores, testes,
percentis, escore z, estanino etc.

deve-se considerar a perspectiva de oportunidade
QUESTÃO 34 ___________________________________

para o menor de idade infrator.
(E)

pode

ser

permitido,

desde

que

em

contexto

institucional, sem o consentimento do adolescente
e(ou) dos seus responsáveis. Nesse caso, esses
registros poderão ser usados por qualquer pessoa que
os solicite, desde que esteja inserida no referido
contexto institucional.

A respeito do associacionismo, do estruturalismo e do
funcionalismo, escolas da psicologia científica que, no século
XX, fomentaram o desenvolvimento de outras abordagens
teóricas, assinale a alternativa correta.
(A)

QUESTÃO 32 ___________________________________
Com relação à cartilha a respeito da avaliação psicológica,
desenvolvida pelo Conselho Federal de Psicologia, e às
orientações

de natureza

ética,

teórica

e

metodológica

contidas na referida cartilha e elaboradas com o objetivo de

(B)

aprimorar a qualidade dos serviços psicológicos oferecidos à
sociedade brasileira, é correto afirmar que a avaliação
psicológica
(A)

é um processo amplo, que envolve a integração de
informações provenientes de diversas fontes, como
testes,

entrevistas,

observações

e

análises

(C)

de

documentos.
(B)

são

as

informações

psicológicos,

que

têm

resultantes
por

base

dos
as

testes

hipóteses

levantadas em seções ocorridas antes da aplicação
desses testes.
(C)

é um processo amplo, sendo os testes psicológicos de

(D)

diferentes tipos a base de informações para esse
processo.
(D)

é um processo de coleta de informações embasado em
testes psicométricos testados e com parecer favorável
do

Sistema

de

Avaliação

de

Testes

Psicológicos

(Satepsi).
(E)

é o levantamento dos objetivos e das particularidades
do indivíduo ou do grupo a ser avaliado, o que permite
a escolha dos instrumentos e das estratégias mais
adequadas para a realização da referida avaliação.
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(E)

A psicanálise caracteriza-se por estudar as verdades
existenciais por meio da ação e por adotar como
método a pesquisa e a intervenção nas relações
interpessoais em grupos e entre grupos, ou de uma
pessoa consigo mesma. Além disso, a psicanálise
mobiliza o reconhecimento das diferenças e dos
conflitos, com o objetivo de que se vivencie a
realidade, e, também, facilita a busca de alternativas
para a resolução do que é revelado, expandindo os
recursos disponíveis.
O comportamentalismo de base skinneriana defende
uma filosofia de ciência do comportamento, partindo
da premissa de que o ser humano é um ser ativo,
social e histórico, sendo o sujeito e o mundo âmbitos
distintos, mas que são criados no mesmo processo e
que se completam. Trata-se, assim, de uma psicologia
fundamentada no materialismo histórico e dialético.
A sócio-histórica, cuja base está na formulação do
comportamento operante, adota como procedimento
de investigação o método experimental e analítico e
como forma de tratamento a análise comportamental,
entendida como interação entre indivíduo e ambiente.
Além disso, enfatiza que, para conhecer o ser
humano, é preciso situá-lo em um momento histórico,
identificando e desvendando suas determinações.
A abordagem humanista existencial adota como
fundamento filosófico a fenomenologia, apoia-se na
centralidade do presente e segue três princípios
gerais: a valorização da realidade, a valorização da
tomada de consciência e da aceitação da experiência e
a valorização do todo ou da responsabilidade.
O psicodrama é considerado uma via de investigação
da alma humana mediante a ação. Adota como
procedimento de investigação o método interpretativo
e refere-se à análise como forma de tratamento.
Nesse sentido, a busca do ser humano por satisfação,
por vivências do prazer e por evitar o sofrimento
constitui a base desse tratamento.
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QUESTÃO 35 ___________________________________

QUESTÃO 37 ___________________________________

A respeito da entrevista como recurso básico para o
diagnóstico, assinale a alternativa correta.

No atendimento clínico psicológico, em especial no
atendimento a pacientes que enfrentam transtornos
psicológicos graves, em qualquer linha de abordagem
psicoterápica adotada, deve-se investigar, de modo
integrado, todos os aspectos do sujeito que estejam
envolvidos com a problemática apresentada. Nessa
perspectiva, é correto afirmar que

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

A avaliação psicodinâmica deve ser realizada de modo
integrado com a história clínica, buscando-se uma
relação entre a pessoa, com seus problemas
específicos atuais, e as experiências de sua vida
passada.
A história pessoal ou anamnese caracteriza a
emergência
de
sintomas
ou
de
mudanças
comportamentais em uma determinada época e a
evolução desses sintomas até o momento presente,
entendido como o momento em que o exame foi
solicitado.
A história clínica pressupõe a reconstituição global da
vida do paciente, caracterizando-a como marco
referencial em que a problemática atual se enquadra e
ganha significação.
A entrevista relativa à história pessoal, no período da
pré-puberdade, da puberdade e da adolescência, deve
abordar
quatro
pontos
fundamentais:
as
vulnerabilidades
pré-adolescência,
os
sintomas
pré-adolescência, as questões psicodinâmicas da
adolescência e o mau funcionamento de uma ou
mais áreas.
Quanto à avaliação psicodinâmica no período da
adolescência, devem ser abordados, sobretudo, quatro
pontos
fundamentais:
as
relações
sociais
e
interpessoais, o histórico escolar, as primeiras
experiências na área sexual e os problemas de ordem
emocional, física ou social.

QUESTÃO 36 ________________________________
Freud, a partir do caso do pequeno Hans, abriu espaço para
o desenvolvimento da psicanálise infantil ao criar um modelo
que, embora criticado por ser considerado uma ocorrência
em que a análise se realiza em circunstâncias muito
especiais, originou outros estudos e modelos. Nesse
contexto, é correto afirmar que
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Freud, desde o início de sua obra, apontou o
diagnóstico como algo irrelevante para a direção do
tratamento, pois descaracterizaria a proposta do
método psicanalítico.
Lacan se apoiou na ideia de que o consciente se
estrutura como uma linguagem ancorada no papel
assumido pelo desejo da mãe e que, quando não há
mediação, deixa a criança exposta a capturas
fantasísticas.
Melanie Klein desenvolveu um método adaptado às
mentes das crianças que assumem uma imagem de
mãe dotada de desmedida bondade e, com base nessa
concepção, a análise flui preservando todos os
princípios da psicanálise de adultos.
a psicanálise para crianças, segundo Freud, teria sua
base na dissociação da criança em relação à tarefa de
analisar e de educar, criando, assim, as condições de
um ambiente terapêutico especial, de modo a
promover a regressão a fases iniciais de dependência
materna.
o papel da psicanálise, para Winnicott, no contexto em
que problemas psíquicos de grande relevância
surgem, tem sua base na recriação de um ambiente
que simbólica e concretamente contenha aspectos da
relação entre a mãe e o bebê, possibilitando que o
desenvolvimento emocional seja completado.
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(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

aspectos de expressões da vida cognitiva e racional do
indivíduo manifestados nos processos terapêuticos,
por si só, são suficientes para compreender
integralmente esse indivíduo.
aspectos relacionados aos sentimentos se manifestam
junto a reações orgânicas intensas e se diferem das
emoções por serem menos duradouros e mais
explosivos.
aspectos relacionados às emoções são observados por
meio de expressões afetivas acompanhadas de
reações intensas e breves do organismo, em resposta
a um acontecimento inesperado.
aspectos relacionados aos vínculos afetivos têm
origem na condição de repulsa ao outro, iniciando,
assim, um padrão de conduta e uma maneira de se
colocar no mundo próprios e que se relacionam ao
ambiente no qual se desenvolveram.
aspectos relacionados aos afetos têm origem,
exclusivamente, em eventos que ocorrem fora do
indivíduo, isto é, a partir de um estímulo externo, do
meio físico ou social, ao qual se atribui um significado
com tonalidade afetiva.

QUESTÃO 38 ________________________________
A respeito de técnicas psicoterápicas aplicadas a pacientes
na infância e na adolescência, é correto afirmar que
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

a
psicoterapia
grupal
assenta-se
sobre
os
pressupostos de ênfase na experiência individual e na
compreensão de si mesmo, na importância do
inconsciente, no fenômeno da resistência, no
determinismo psíquico, no foco na transferência, nos
objetivos terapêuticos amplos que favoreçam o
crescimento psicológico do paciente e não somente na
a ação sobre os sintomas.
a psicoterapia familiar apoia-se em um referencial
teórico e técnico para que se compreenda a complexa
interação
dos
fatores
genéticos,
orgânicos,
intrapsíquicos,
interacionais,
transgeracionais,
culturais e sociais, o que permite elaborar, para cada
caso, um plano de atendimento específico, conforme o
diagnóstico, as necessidades e as possibilidades do
paciente, do profissional e da família.
a psicoterapia cognitivo-comportamental tem suas
metas voltadas para apoiar a criança ou o adolescente
a tomar consciência de sua existência em seu mundo,
além de propor técnicas e atitudes com o objetivo de
facilitar a autoexpressão dos sentimentos vivenciados
e o desenvolvimento da awareness de si e do mundo.
a gestalt-terapia visa reduzir o sofrimento psicológico
por meio da modificação dos comportamentos
desajustados e dos processos cognitivos disfuncionais,
baseando-se no pressuposto de que os afetos e os
comportamentos são resultados de cognições.
a psicoterapia dinâmica breve de adolescentes e de
suas famílias se fundamenta na premissa de que o
grupo é o facilitador do reconhecimento das partes
ocultas do self, ocasionando um impacto corretivo
múltiplo. Por outro lado, o terapeuta deve considerar a
complexidade grupal e se orientar para os vínculos
coletivos, pois, assim, facilitará a individuação de cada
um dos participantes.
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QUESTÃO 39 ________________________________

QUESTÃO 41 ________________________________

A psicoterapia, valioso recurso que envolve a relação

A respeito da psicologia do desenvolvimento, é correto
afirmar que

profissional

entre

psicólogo

e

cliente,

baseia-se

em

princípios e técnicas que permitem lidar com as dificuldades

(A)

em todas as formas que o sofrimento humano pode assumir.
Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta caso
para o qual a psicoterapia não é indicada.

(B)

(A)

Quadro depressivo grave com tentativa de suicídio.

(B)

Conflito

neurótico

derivado

e

relativamente,

independente de conflitos infantis.
(C)

(C)

Presença de crise vital ou acidental em transtorno da
personalidade moderada.

(D)

Transtorno da personalidade, de grave a moderado,
sem comportamento destrutivo ou antissocial.

(E)

Atrasos ou déficits de desenvolvimento em processos
evolutivos

definidos,

tais

como

aquisição

(D)

de

autonomia, estabelecimento de identidade pessoal e
de autoimagem.
(E)
QUESTÃO 40 ________________________________
Considerando o psicodiagnóstico que, no contexto dos

a hereditariedade refere-se aos aspectos físicos, como
o aumento da altura e a estabilização do esqueleto,
que permitem ao indivíduo expressar comportamentos
cada vez mais complexos e obter maior domínio do
mundo que o cerca.
o crescimento orgânico refere-se à carga genética do
indivíduo, estabelecendo o seu potencial, que pode ou
não se desenvolver. Nesse contexto, como exemplo,
podem ser citadas pesquisas que comprovam os
aspectos genéticos da inteligência.
a maturação neurofisiológica é o que torna possível
determinado padrão de comportamento, nesse
sentido, por exemplo, para se segurar um lápis e
manejá-lo
com
destreza,
é
necessário
um
desenvolvimento neurológico que uma criança entre
dois e três anos de idade não tem.
o meio é o que promove a possibilidade de o indivíduo
projetar algo de si no mundo externo sem perceber
que aquilo que foi projetado é algo seu e algo
considerado, por ele, indesejável. Nesse contexto, por
exemplo, pode-se citar um jovem que critica os
colegas por serem extremamente competitivos e não
se dá conta de que ele também o é.
a realidade psíquica refere-se às cenas psíquicas
relatadas que se apresentam com as mesmas forças e
consequências de uma situação real. Nesse contexto,
por exemplo, pode-se citar a criança que, ao relatar
algo que deseja intensamente, acaba vivenciando uma
situação real.

objetivos da avaliação psicológica clínica, deve seguir uma
classificação

de

objetivos

conforme

determinadas

especificações, assinale a alternativa que apresenta a
especificação corretamente relacionada ao objetivo.
(A)

O objetivo da prevenção refere-se à investigação de
irregularidades

ou

de

inconsistências

do

quadro

sintomático, para que se diferenciem as alternativas
diagnósticas,

os

níveis

de

funcionamento

ou

a

QUESTÃO 42 ________________________________
Considerando que problemas psicossociais na adolescência
podem estar relacionados a dificuldades de aprendizagem na
infância e que, no contexto institucional, o psicólogo é peça
importante no enfrentamento dessa condição, assinale a
alternativa que apresenta a ação que não condiz com o
papel do psicólogo, nesse contexto.
(A)

natureza da patologia.
(B)

O objetivo do diagnóstico diferencial é identificar
problemas

precocemente,

avaliar

riscos

e

fazer

estimativa das forças e das fraquezas do ego e da

(B)

capacidade do paciente de enfrentar situações novas,
difíceis e estressantes.
(C)

O objetivo da descrição é determinar o nível de
funcionamento da personalidade por meio do exame
das funções do ego, em especial a de insight, e,

(C)

também, determinar as condições do sistema de
defesas, com o objetivo de facilitar a indicação de
recursos terapêuticos e de prever possíveis respostas.
(D)

(D)

O objetivo de entendimento dinâmico pressupõe um
nível mais elevado de inferência clínica, havendo uma
integração de dados com base teórica, o que permite
chegar a explicações de aspectos comportamentais
nem sempre acessíveis na entrevista.

(E)

O objetivo da avaliação compreensiva é interpretar
diferenças de escores, identificando forças e fraquezas
e descrevendo o desempenho do paciente, como em
uma avaliação de déficits neuropsicológicos.
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(E)

O psicólogo deve estudar cautelosamente as relações
que se dão no ambiente escolar, para entender essa
realidade e, a partir desses conhecimentos, procurar
intervir de modo a contribuir para a solução dos
problemas detectados na escola, utilizando como base
o contexto escolar e comunitário.
O psicólogo que atua no âmbito da instituição escolar
deve criar um espaço para escutar as demandas da
escola, desenvolvendo formas de reflexão com todos
os sujeitos (alunos, professores e especialistas) e
propondo maneiras de solucionar os problemas de
modo sucessivo e contínuo.
O psicólogo deve estabelecer, em relação ao professor
e aos demais membros da equipe escolar, uma
postura de orientador do trabalho, em função da sua
autoridade para fortalecer as formas de ensino mais
adequadas à aprendizagem dos alunos.
O psicólogo deve propor trabalho interdisciplinar entre
a equipe pedagógica, ele próprio e os professores com
a finalidade de identificar e de intervir adequadamente
em cada caso de dificuldade de aprendizagem, além
de procurar estratégias que impeçam que esses
problemas interfiram nas relações entre os alunos.
O psicólogo deve procurar manter contato e escutar a
família, pois as primeiras dificuldades, geralmente,
surgem no seio familiar, contexto em que a criança ou
o adolescente atendido estabeleceu os primeiros
contatos com o mundo externo, com a linguagem e
com a aprendizagem e adquiriu os primeiros valores e
hábitos.
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QUESTÃO 43 ________________________________

QUESTÃO 45 ________________________________

A psicopatologia é o ramo da psicologia que se ocupa das
causas e da natureza dos fenômenos psíquico-patológicos e
da personalidade desajustada, os chamados transtornos
mentais. Em relação aos sintomas de transtornos que os
pacientes apresentam, o psicólogo pode se orientar
utilizando o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos
Mentais (DSM IV), que contempla, de modo padronizado,
cinco dimensões, ou eixos: I – Transtornos clínicos;
II – Transtornos de personalidade e retardo mental;
III – Condições médicas gerais; IV – Problemas psicossociais
e ambientais e V – Avaliação global do funcionamento.
Considerando-se cada uma dessas dimensões, é correto
afirmar que, no âmbito

Quaisquer que sejam as causas da depressão, um dos
maiores perigos associados a ela é o alto risco de suicídio.
No que se refere a esse assunto, assinale a alternativa
correta.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

dos transtornos clínicos, encontram-se os problemas
recorrentes ou crônicos que persistem ao longo da
vida e que causam dano social e ocupacional.
dos transtornos de personalidade e do retardo mental,
encontram-se sintomas que causam aflição ou dano
significante à função social e à função ocupacional,
como os transtornos de ansiedade e a depressão.
das condições médicas gerais, encontra-se o nível de
funcionamento geral do indivíduo em relação a
atividades sociais, ocupacionais e de lazer.
dos
problemas
psicossociais
e
ambientais,
encontram-se problemas como fatores de estresse
interpessoal ou eventos negativos que podem afetar o
diagnóstico, o tratamento e o prognóstico dos
transtornos psicológicos.
da avaliação global do funcionamento, encontram-se
os transtornos físicos que podem ser relevantes para a
compreensão e para o tratamento do transtorno
psicológico.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 46 ________________________________
A esquizofrenia é, geralmente, a forma considerada mais
séria e mais severa de transtorno mental. A respeito desse
assunto, assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)

(D)

(E)

QUESTÃO 44 ________________________________
Os transtornos de humor são caracterizados por problemas
associados a severos distúrbios de humor. A respeito desse
assunto, é incorreto afirmar que
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

pessoas que sofrem de transtorno depressivo maior
podem sentir tristeza intensa, o que interfere nas
funções e nas habilidades básicas, nas sensações de
prazer ou no interesse pela vida, constituindo, assim,
uma depressão contínua e duradoura sem que se
possa identificar um motivo ou um evento claramente
causador da depressão.
a depressão é mais frequente nos homens por
relacionar-se a fatores culturais como pobreza,
discriminação, casamentos infelizes e assédio moral, o
que potencializa os sintomas da falta de atividade, da
perda de energia e dos sentimentos de desamparo.
a pessoa com transtorno bipolar experimenta períodos
de depressão, de mania (estado excessivo e irracional
de extrema excitação e impulsividade) e de
temperamento normal.
a pessoa, em episódio maníaco, fica superexcitada,
extremamente distraída, exibindo autoestima irreal,
exagerado senso de importância e, até mesmo,
delírios de grandeza.
os fatores biológicos têm papel significativo tanto no
transtorno depressivo quanto no transtorno bipolar.
Nesse contexto, pesquisas sugerem que esses
transtornos podem ser hereditários e podem ser
causados por desequilíbrios dos neurotransmissores
noradrenalina e serotonina.
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A maioria das pessoas que falam em suicídio não estão
propensas a cometê-lo.
As pessoas diagnosticadas com risco de suicídio
devem ser mantidas isoladas.
A tendência ao suicídio limita-se a quem é
diagnosticado com depressão.
Pesquisas indicam que filhos de pais que cometeram
suicídio apresentam maior risco de cometê-lo.
O perigo do suicídio diminui consideravelmente
quando a pessoa seriamente deprimida e com
tendência suicida parece estar saindo da depressão.

A esquizofrenia é explicada por fatores biológicos
relacionados à hereditariedade.
A esquizofrenia é também chamada de dupla
personalidade e, geralmente, emerge na adolescência.
A esquizofrenia é caracterizada por distúrbios
psicológicos em cinco áreas: percepção, linguagem,
pensamento, afeto e comportamento.
Uma característica da esquizofrenia é que as pessoas
que apresentam esse transtorno conseguem manter a
lógica da linguagem e do pensamento, no entanto
sofrem distúrbios emocionais severos.
A esquizofrenia hebefrênica é um tipo de esquizofrenia
que se caracteriza pelo fato de o paciente apresentar
pensamentos, ações e linguagem organizados e afeto
superficial e inapropriado, além de apresentar,
também, riso insólito, condutas e maneiras tontas e
regressivas.

QUESTÃO 47 ________________________________
Transtornos de personalidade são caracterizados por
problemas relacionados a distúrbios nos padrões de
comportamento ao longo da vida, sendo o transtorno de
personalidade antissocial o mais comum. Em relação a esse
assunto, assinale a alternativa que não se relaciona a esse
tipo de transtorno.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Psicopatia e sociopatia são sinônimos de personalidade
antissocial e se caracterizam por comportamentos
distantes da ética usual e dos padrões legais da
sociedade.
Pessoas
diagnosticadas
com
transtorno
de
personalidade antissocial devem ser submetidas a
punições repetidas, para que adquiram discernimento
da conexão entre o seu comportamento e as
consequências que ele provoca.
Os psicopatas classificados como agressivo-predadores
são indivíduos que satisfazem suas conveniências
utilizando acentuada agressividade e atuação fria e
insensível, apropriando-se de tudo quanto desejam.
As quatro marcas de uma personalidade antissocial
são o egocentrismo, a falta de consciência, o
comportamento impulsivo e o encanto superficial. As
pessoas com esse diagnóstico são incapazes de
apresentar sentimentos de culpabilidade ou de
remorso pelo que fizeram.
Os psicopatas classificados como passivo-parasitários
são indivíduos que obtêm o que querem praticando,
em relação aos demais, uma espécie de sangria
parasitária, que consiste em aparentar desamparo,
necessidade de ajuda e simpatia simples.

ESPECIALISTA SOCIOEDUCATIVO – ÁREA: PSICOLOGIA (CÓDIGO 103) TIPO A

11

QUESTÃO 48 ________________________________

QUESTÃO 50 ________________________________

A respeito das drogas psicoativas, substâncias químicas que
alteram a consciência ou a percepção do indivíduo usuário,
assinale a alternativa incorreta.

Em relação ao transtorno do estresse pós-traumático, é
correto afirma que
(A)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Os depressores, algumas vezes chamados de
sedativos, deprimem o sistema nervoso central,
causando relaxamento, sedação ou mesmo perda de
consciência. Assim, em relação a essas drogas, a
tolerância e a dependência podem ser rapidamente
alcançadas, havendo, também, grande potencial para
o uso abusivo.
Os estimulantes são excitadores do sistema nervoso
central e causam aumento de sua atividade geral e de
sua responsividade, produzindo, consequentemente,
aumento da excitação e do nível de alerta, elevação
do humor, diminuição da fadiga e, algumas vezes,
aumento da atividade motora.
Os narcóticos se classificam como drogas que
entorpecem os sentidos e, por isso, são usadas pela
medicina para aliviar a dor. São, também, atraentes
para as pessoas que buscam um estado alterado de
consciência, uma vez que produzem a sensação de
euforia e de relaxamento.
Os alucinógenos provocam alterações da consciência,
produzindo distorções sensoriais e perceptivas e
alucinações visuais, auditivas ou cinestésicas, o que
leva o usuário a ver as cores mais brilhantes e mais
luminosas, a perceber padrões pulsáteis ou rotatórios
e a fundir sentidos, de modo a ouvir cores e a
saborear sons, por exemplo.
As drogas causam dependência psicológica, à medida
que, em decorrência do uso, são produzidas mudanças
nos processos orgânicos, de modo que a droga passe
a ser necessária para um nível mínimo de
funcionamento do organismo, e dependência física, à
medida que originam desejo premente ou compulsão
pelos efeitos produzidos por determinada droga.

QUESTÃO 49 ________________________________
Considerando os transtornos de ansiedade, que constituem
ocorrência comum no que se refere à população em geral,
assinale a alternativa correta.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Os transtornos de ansiedade causam, nas pessoas,
sentimento de ameaça, de infelicidade e de
insegurança, fazendo com que o mundo pareça
perigoso e hostil, além de afetarem duas vezes mais
homens que mulheres.
O
transtorno
de
ansiedade
generalizada
é
caracterizado por uma ansiedade duradoura cujo foco
são objetos ou situações particulares, ou seja, esse
foco é específico e definido.
A pessoa acometida por transtorno de pânico sofre de
ataques previstos e longos e de intensa apreensão, o
que
causa
tremedeira,
agitação,
vertigem
e
dificuldades para respirar.
O transtorno obsessivo-compulsivo é caracterizado
pela ansiedade difusa criada pela intrusão recorrente e
incontrolável de pensamentos e impulsos irresistíveis
de realizar rituais sem sentido.
Os transtornos de ansiedade são considerados reações
psicóticas de origem orgânica que se manifestam
fisicamente por meio de palpitações, tremores, falta
de ar, suor e náuseas.
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(B)

(C)

(D)

(E)

os sintomas desse transtorno incluem sentimentos de
terror durante o trauma, flashbacks recorrentes,
pesadelos, falta de concentração e(ou) apatia
emocional após o trauma.
não é recomendado que se indique apoio social a
pessoas que sofreram trauma forte, pois esse apoio
pode aumentar a propensão para o desenvolvimento
do referido transtorno.
os pacientes diagnosticados com esse transtorno
podem apresentar perturbação sensório-motora,
insensibilidade de áreas do corpo, surdez funcional,
paralisia funcional e mutismo.
a forma de reagir a esse transtorno varia conforme a
idade e a personalidade de cada um. Quanto mais
novo e quanto mais forte a personalidade, mais
emocionalmente desequilibrado fica o paciente
exposto ao trauma e, consequentemente, mais esse
trauma demora a passar.
um dos fatores geradores desse transtorno é o medo
excessivo e infundado, sem razão aparente, mas que,
mesmo assim, é capaz de gerar um trauma.

QUESTÃO 51 ________________________________
Em relação aos transtornos somatoformes, o indivíduo
acometido por esse tipo de transtorno apresenta quadro
emocional caracterizado por sintomas dolorosos sem relação
fisiopatológica que apresente alterações orgânicas. Esse
grupo de transtornos abrange o transtorno de somatização,
o transtorno somatoforme de dor, o transtorno de
disfunções neurovegetativas, o transtorno hipocondríaco, o
transtorno dismórfico corporal e o transtorno somatoforme
indiferenciado. Quanto a esses transtornos, assinale a
alternativa incorreta.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

O transtorno de somatização é diagnosticado quando a
pessoa que se queixa de dor acredita estar sofrendo
de problema orgânico e busca, persistentemente,
diagnóstico e tratamento médico, não aceitando a
negativa dos médicos quanto à possibilidade de haver
doença física.
O transtorno dismórfico corporal abrange múltiplas
queixas de sintomas físicos derivados de causas
psicológicas que variam com o tempo e que são
persistentes.
O transtorno hipocondríaco se caracteriza pelo fato de
o paciente apresentar preocupação, medo ou crença
persistente de estar acometido por transtorno
somático grave e progressivo.
O transtorno somático de um sistema ou órgão
inervado e controlado pelo sistema neurovegetativo
manifesta-se
nos
sistemas
cardiovascular,
gastrointestinal, respiratório e urogenital, gerando
palpitações, transpiração, ondas de calor entre outros.
O transtorno somatoforme de dor se caracteriza pelo
fato de o paciente apresentar dor intensa e
angustiante, não relacionada a processo fisiológico ou
a transtorno físico e acompanhada de contexto de
importante conflito emocional e de problema
psicossocial.
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QUESTÃO 52 ________________________________

QUESTÃO 55 ________________________________

A respeito do transtorno fóbico, é incorreto afirmar que

Considerando-se que o psicólogo exerce papel relacionado
ao acompanhamento técnico do menor infrator durante o
cumprimento de medida socioeducativa, é correto afirmar
que

(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

a pessoa que apresenta esse transtorno reconhece
quando o medo é irracional, mas, mesmo assim, a
ansiedade permanece.
a pessoa que apresenta esse transtorno tem uma
imaginação poderosa, que a faz antecipar vividamente
as terríveis consequências de encontrar o objeto que
lhe causa medo.
a fobia social é uma categoria desse transtorno e se
caracteriza pelo medo intenso de ser negativamente
avaliado
pelos
outros
ou
de
passar
por
constrangimento público como consequência de atos
impulsivos.
há uma categoria de fobia que se manifesta com mais
frequência no Japão e que se refere ao medo das
pessoas, ou seja, um temor mórbido de fazer alguma
coisa que constranja os outros.
a fobia é um temor que passa rápido e que se
relaciona a objeto ou a situação que se constitui em
uma fonte de perigo.

QUESTÃO 53 ________________________________
No que se refere aos transtornos psicossomáticos, é correto
afirmar que
(A)
(B)
(C)

(D)

(E)

se caracterizam por manifestações físicas reais, em
diferentes sistemas do corpo, com origem psicológica
e expressão corporal.
se caracterizam pela ocorrência de doenças, no corpo,
como consequência da expressão do que se sente e
pelo objetivo consciente de se obter atenção.
podem manifestar-se, no adulto, por meio de
enfermidade decorrente de doença infecciosa, quando
ele está no processo de resolução de conflito e a
tensão está aumentada.
muitos deles tendem a aparecer em idades
específicas, em que há possibilidade de descontroles
hormonais graves, relacionam-se à maturação de
funcionamento dos órgãos e afetam a psique.
eles
advêm
de
mecanismos
conscientes
e
premeditadamente planejados e surgem na forma de
uma doença orgânica decorrente de crise emocional.

(A)

ele deve, tanto nas unidades de privação de liberdade
quanto nas de internação provisória, manter-se neutro
e afastado de qualquer tipo de violência, não devendo
assumir nenhuma posição clara para se resguardar.
(B) ele deve, nas unidades de internação provisória,
assumir a função de planejar, organizar, implementar
e avaliar o cotidiano institucional, objetivando
proporcionar aos adolescentes internados experiências
educacionais e terapêuticas significativas.
(C) a qualidade do atendimento ao internado e o que
ocorre no interior das unidades de privação de
liberdade (de internação provisória, para aguardo de
decisão judicial, e de internação, para cumprimento de
medida
socioeducativa)
é
de
responsabilidade
exclusiva do psicólogo.
(D) ele deve assumir relacionamento pautado na parceria,
na socialização e na construção de conhecimento,
respeitando o caráter ético e o sigilo, conforme
o Código de Ética Profissional do Psicólogo,
e obedecendo à subalternidade do psicólogo na equipe
multiprofissional.
(E)
ele deve, nas unidades de internação provisória,
garantir o devido processo legal em relação à
apuração do ato infracional e, também, realizar
intervenções técnicas pontuais, utilizando o tempo
disponível, com o objetivo de abordar, com o
internado, a questão da responsabilização pelas
consequências dos atos deste.

QUESTÃO 56 ________________________________

Considerando-se que o recurso de hipótese diagnóstica
utilizado na psicanálise confere maior segurança ao
diagnóstico de transtornos psiquiátricos, é correto afirmar
que

A dor pode ser definida como experiência sensorial e
emocional desagradável, associada a dano presente ou
potencial, e pode, muitas vezes, apresentar-se como
fenômeno complexo e subjetivo. Nesse sentido, a dor
crônica acomete muitas pessoas e caracteriza-se por
persistir por longo período de tempo, afetando a vida social
e as relações pessoais. Considerando esse contexto, caso o
paciente se queixe de dor crônica, o psicólogo deverá

(A)

(A)

QUESTÃO 54 ________________________________

(B)

(C)

(D)

(E)

A comunicação e a expressão do analista, durante o
processo analítico, visam aprofundar a relação do
paciente com a linguagem e o posicionamento
simbólico deste frente a questões como o nascimento,
a procriação, a morte, o sexo, a castração, o desejo e,
até mesmo, a implicação do sujeito com seu
padecimento.
Na psicanálise, utiliza-se o diagnóstico descritivo e não
o diagnóstico estrutural de sinais e de sintomas,
partindo, sempre, da relação estabelecida pelo sujeito
com a linguagem, para que seja possível pensar em
um diagnóstico.
A psicose consiste na separação entre ideia e afeto.
Nesse sentido, a ideia permanece na esfera psíquica,
enquanto o afeto é enfraquecido e permanece na
consciência, separado de qualquer associação entre
ideias sexuais reprimidas e histeria, fobia e obsessão.
A neurose é o desfecho de um distúrbio semelhante
nas relações entre o ego e o mundo externo, ao passo
que a psicose é o resultado de um conflito entre o ego
e o id.
O que diferencia as estruturas psicanalíticas entre si
são as saídas que cada estrutura proporciona. Como
exemplo, na neurose, há o delírio e a alucinação e, na
psicose, há a fantasia.
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(B)

(C)

(D)

(E)

recomendar a prática de exercícios e de atividades
físicas, que promovem a liberação de endorfinas, ou
recomendar mudanças de hábitos alimentares,
orientando o paciente a evitar substâncias químicas
que possam contribuir para a dor.
utilizar a técnica de biofeedback, que utiliza a
eletroneuromiografia (ECG) que, por sua vez, consiste
em um estímulo elétrico. Nesse contexto, o foco
externo reforça o aumento do número de respostas
fisiológicas do organismo, combatendo, assim, a
percepção da dor.
estimular o paciente à exposição contínua da
sensação da dor, pois esse comportamento poderá
levá-lo a uma atitude de esvaziamento da percepção
que o incomoda.
evitar técnicas de relaxamento, pois, em pacientes
com dor crônica, essas técnicas podem provocar
aumento da tensão muscular e consequente falta de
controle.
condicionar o paciente à prática de exercícios que
diminuam a irritabilidade e a ansiedade, que são,
normalmente, os motivos da dor.
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QUESTÃO 57 ________________________________

QUESTÃO 59 ________________________________

No que se refere a conflitos, é correto afirmar que

As duas principais formas de lidar com o estresse têm como

(A)

deve-se escolher, em situação de conflito decorrente
de condição tipo afastamento-afastamento, uma entre

base ou a emoção ou o problema. Nesse sentido, é correto
afirmar que

duas ou mais alternativas desagradáveis, o que pode
gerar não apenas estresse decorrente de resultado

(B)

(A)

se

baseiam

na

emoção

lidam

diretamente com a situação ou com o fator causador,
com o objetivo de diminui-lo ou eliminá-lo.

gerará estresse com resultado favorável a escolha

alcançar

duas

metas

positivas

que

se

(B)

as formas que se baseiam nos problemas têm sua
base no modo diferente como são vistas as situações
estressantes.

excluem
(C)

mutuamente, tipo aproximação-aproximação.

estratégias que se baseiam na resolução de problemas

é gerada, no conflito do tipo aproximação-afastamento,

consistem em identificar o problema estressante,

condição de estresse indesejável, pois deve-se escolher

gerar

entre alternativas boas e ruins que gerarão somente
resultados indesejáveis, sendo essa a forma mais
atenuante do estresse.
a

fatores

estressantes,

estressante,

situações que se distinguem pela frequência e pela
independência,

a

segunda,

a

dependência

e

a

cooperação

e

a

a

estratégias que se baseiam na emoção consistem no
da

habilidade

pessoal

de

enfrentamento efetivo do estresse, no tocante ao fator

há, no tipo de conflito afastamento-afastamento, três
é

solução

as estratégias específicas de enfrentamento que as

desenvolvimento

pronto para lidar com o fator estressante.

primeira

a

de relaxamento, de exercícios e de autocuidado.
(E)

energia abundante, o que o deixa muito alerta e

a

selecionar

considerando o foco de autocuidado, são: estratégias

síndrome de adaptação geral, que ocorre em três

gravidade:

soluções,

pessoas podem usar para lidar com o estresse,

chamada

fases, sendo que, na última fase, o corpo reage com

possíveis

apropriada e aplicar a solução ao problema.
(D)

todos os tipos de conflito geram reação fisiológica
generalizada

(E)

que

condição favorável.

indivíduo se sente motivado, ao mesmo tempo, para

(D)

formas

desfavorável, mas, também, ambivalência, por haver

relativa a conflito decorrente de condição em que o

(C)

as

considerando

sua

complexidade,

sua

intensidade e sua duração.

competição e a terceira, a liberação dos impulsos e o
sexo.

QUESTÃO 60 ________________________________

QUESTÃO 58 ________________________________

Considerando a violência um sintoma social cuja produção é
codeterminada por fatores históricos, econômicos, sociais,
culturais, demográficos entre outros, assinale a alternativa

Em relação à terapia familiar, é correto afirmar que

correta.
(A)

ela é indicada para que se analise o indivíduo,
tratando-o

individualmente,

mas

sem

que

se

desconsidere o contexto.
(B)

(A)

impulso destrutivo, que, por si só, faz eclodir esse

encontra-se, entre os benefícios da terapia familiar, o

fenômeno no indivíduo e gera consequências que se

fato de poder observar, no grupo, a melhora de todos

voltam contra o próprio indivíduo.

os membros que apresentam o mesmo problema.
(C)

ela se torna efetiva à medida que cada membro

O envolvimento de adolescentes e jovens com a
criminalidade se explica pela disseminação do uso de

motivou a terapia e, no processo terapêutico, ao

drogas.

melhoram psicologicamente.

(C)

fundamenta-se

no

fato

de

o

delitos e como criminalidade.

terapeuta

mostrar que várias famílias enfrentam o mesmo

A violência está em tudo o que rodeia as relações do
indivíduo, ou seja, tudo se traduz como prática de

a abordagem de autoajuda, uma vertente da terapia
familiar,

(E)

(B)

apresenta desajustes semelhantes ao do indivíduo que
serem revelados problemas de mesma natureza, todos
(D)

A violência tem como aliado, no psiquismo humano, o

(D)

O adolescente, no cenário da violência, deve ser visto

problema e, dessa forma, expiar o sentimento de

como vítima quando vulnerável à violência e como

culpa familiar.

agente da violência quando pertencente a uma nova

pode-se utilizar, nessa terapia, qualquer abordagem
(cognitiva, psicanalítica, comportamental entre outras)
e sua efetividade está em mudar as formas de
interação, dentro da família, com o objetivo de

classe perigosa.
(E)

A violência não é solucionada pela culpabilização e
pela punição sem a preocupação de revelar os

permitir que haja o desenvolvimento de cada membro

mecanismos produtores e mantenedores da violência,

da família individualmente e da família em sua

mas antes pela ação nas instâncias psíquicas, sociais,

totalidade.

políticas e econômicas que a produzem.
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PROVA DISCURSIVA
 Esta prova valerá, no máximo, 20 (vinte) pontos. Você deverá produzir, a partir do tema proposto, um texto, com extensão
máxima de 30 (trinta) linhas, primando pela clareza, precisão, consistência, concisão e adequação às normas do registro
formal da língua portuguesa. Qualquer fragmento de texto que ultrapasse a extensão máxima de linhas disponibilizadas será
desconsiderado.
 O texto deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada com material
transparente.
 A folha de texto definitivo não poderá ser assinada, rubricada nem conter palavra ou marca que identifique o candidato,
sob pena de anulação do texto. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição de
texto definitivo acarretará a anulação do texto.
 A folha de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova discursiva. A folha para rascunho deste
caderno é de preenchimento facultativo e não servirá para a avaliação de seu texto.

Como um professor poderia agir de maneira construtiva mediante o comportamento antissocial do
aluno? Como melhor reparar a criança ou o adolescente para o futuro, levando-se em conta o contexto em
que ele está inserido? Luis Fernando Vidal, presidente da Associação Juízes para a Democracia (AJD),
professor da escola de magistratura e integrante da 1.ª Vara Especial da Infância e da Juventude,
questionou, em entrevista, certos comportamentos da sociedade e criticou a forma como ela ainda julga
menores de rua e infratores.
De que maneira o senhor poderia relacionar educação, segurança pública e criminalidade?
Temos de recusar logo de cara aquela concepção meio maniqueísta, aquela visão dualista da vida,
típica do início do século XX e que ainda hoje vemos muitas pessoas fazendo: escola ou cadeia. Como se a
escola livrasse a pessoa da cadeia e onde não haja escola haverá cadeia; esse é um conceito superado. A
relação que se pode fazer é: na medida em que as pessoas educadas para serem autônomas têm
capacidade de agir, reagir e interagir com o mundo, tendo como parâmetro o que é desejado, possível, que
pode ser transgredido, superado, e têm instrumentos para isso, elas podem transgredir sem agredir e
buscar os caminhos para isso.
De que maneira o senhor orientaria o professor a desenvolver mecanismos para ter
sensibilidade de perceber melhor o aluno e os problemas pelos quais ele passa? Como o senhor
acha que deveria acontecer a relação professor-aluno de modo construtivo?
Eu tive uma experiência bastante enriquecedora, trabalhando com adolescentes infratores, e percebi
três pontos fundamentais. O primeiro é que você deve se colocar no lugar dele e não deve se esquecer de
que foi adolescente, chato, desajustado, rebelde, indisciplinado, chegando até a ser criminoso em
determinados momentos da sua adolescência e juventude. Adotar essa perspectiva é fundamental, assim
como se colocar no lugar do outro. Isso vai permitir o segundo ponto, que é o diálogo, porque a gente
tende a enxergar, nessa diferença de idade, uma hierarquia e a “molecada” não aceita. O terceiro ponto é o
diálogo afetivo, acolhedor. A rotina em sala de aula é massacrante e o professor tende a não ser afetivo.
Mas, quando eu falo afetivo, não estou falando de beijinho e passar a mão na cabeça, mas de ter uma
relação acolhedora que faça o aluno perceber que alguém caminha junto com ele. É você dar a mão para
caminhar. Acho que a gente tem de parar de lamentar. Tem um texto de um psicólogo de que gosto muito,
Donald Woods Winnicott, que trabalhou com as crianças evacuadas na guerra na Inglaterra, e, em seu
texto “A Juventude não Dormirá”, de 1964, fala que é uma perda de tempo querer adaptar e modelar
adolescentes e crianças, ainda mais aqueles que têm comportamento classificado como antissocial. Eles
não vão dormir nunca. Essa molecada vai transgredir, conflitar e você tem que ir junto, dando exemplos.
Internet: <www.edutec.unesp.br> (com adaptações).

Considerando o trecho de entrevista acima apresentado como meramente motivador, redija texto dissertativo a respeito do
tema a seguir.

O trabalho socioeducativo e a formação do sujeito autônomo
Ao desenvolver seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:
a) acolhimento ao menor infrator e relação dialógica;
b) desenvolvimento da consciência crítica do menor infrator;
c) possibilidades de transgressão por meio de ações positivas.
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