
 

 

 

INFORMAÇÕES 
 
 

 

 02/12/2013 - A partir das 15h (horário de 
Brasília) – Divulgação do Gabarito Preliminar 
das provas objetivas. 
 

 Não serão conhecidos os recursos em 
desacordo com o estabelecido em edital 
normativo. 
 

 É permitida a reprodução deste material 
apenas para fins didáticos, desde que citada a 
fonte. 
 

 A desobediência a qualquer uma das 
determinações constantes em edital, no 
presente caderno ou no CARTÃO-RESPOSTA 
poderá implicar a anulação da sua prova. 
 

 

 

Para uso do Instituto QUADRIX 
 
 

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES 
 

15. Confira se seu CADERNO DE PROVAS corresponde à especialidade escolhida em sua 
inscrição. Este caderno contém quarenta questões objetivas, corretamente ordenadas 
de 1 a 40, uma prova discursiva (contendo quatro questões) e quatro folhas de 
rascunho. 

16. Caso esteja incompleto ou contenha algum defeito, solicite ao fiscal de sala que tome 
as providências cabíveis imediatamente, pois não serão aceitas reclamações 
posteriores. 

17. O CARTÃO-RESPOSTA e as FOLHAS DE TEXTOS DEFINITIVOS, que serão entregues pelo 
fiscal durante a prova, são os únicos documentos válidos para a correção das questões 
objetivas e da prova discursiva expostas neste caderno. 

18. Quando o CARTÃO-RESPOSTA estiver em suas mãos, confira-o para saber se está em 
ordem e se corresponde ao seu nome. Em caso de dúvidas, solicite orientação ao fiscal 
de sala. 

19. Ao receber as FOLHAS DE TEXTOS DEFINITIVOS para a elaboração de sua prova 
discursiva, verifique imediatamente se o número de sequência (canto superior direito) 
confere com o número de sequência impresso no seu CARTÃO-RESPOSTA. 

20. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondente às suas respostas deve 
ser feita com caneta esferográfica azul ou preta. O preenchimento é de sua exclusiva 
responsabilidade. 

21. Não danifique o CARTÃO-RESPOSTA ou as FOLHAS DE TEXTOS DEFINITIVOS, pois em 
hipótese alguma haverá substituição por erro do candidato. 

22. Para cada uma das questões objetivas são apresentadas cinco alternativas 
classificadas com as letras: A, B, C, D e E, havendo apenas uma que responde ao 
quesito proposto. O candidato deve assinalar uma resposta. Marcação rasurada, 
emendada, com campo de marcação não preenchido ou com marcação dupla não 
será considerada.  

23. A duração total das provas objetiva e discursiva é de 4 horas e 30 minutos, incluindo o 
tempo destinado à entrega das provas, identificação - que será feita no decorrer da 
prova -, à transcrição dos textos para as FOLHAS DE TEXTOS DEFINITIVOS da prova 
discursiva e ao preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.  

24. Reserve, no mínimo, os 30 minutos finais para preencher o CARTÃO-RESPOSTA e as 
FOLHAS DE TEXTOS DEFINITIVOS. Não será concedido tempo adicional para o 
preenchimento.  

25. Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala, no mínimo, por 1 hora após o 
início das provas e poderá levar este caderno somente no decurso dos últimos 30 
minutos anteriores ao horário determinado para o seu término. 

26. É terminantemente proibido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no 
CARTÃO-RESPOSTA da prova objetiva. 

27. Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem a autorização do fiscal 
de sala. 

28. Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe o CARTÃO-
RESPOSTA, as FOLHAS DE TEXTOS DEFINITIVOS e deixe o local de prova. 
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QUESTÃO 1  
Leia as afirmativas sobre o fenômeno do abuso sexual 
contra crianças e adolescentes. 
 

I. O tema da violência sexual contra crianças e 
adolescentes tem se tornado cada vez mais evidente 
para profissionais e para a população em geral, 
ocasionando no aumento do número de denúncias. 

II. As ocorrências de abuso sexual contra crianças e 
adolescentes são recentes na história da humanidade e 
influenciadas pela sexualidade cada vez mais presente 
na mídia brasileira. 

III. A revelação do abuso sexual frequentemente leva a 
uma crise familiar e na rede profissional, 
principalmente quando esta promove ações não 
coordenadas. 

 

Está correto o que se afirma em: 
 

(A) somente I.  
(B) somente II e III. 
(C) somente I e III. 
(D) todas. 
(E) nenhuma. 
 

QUESTÃO 2 

A síndrome do pequeno poder, segundo Saffioti (1989), diz 
respeito: 
 

(A) ao fenômeno da vitimização de crianças e 
adolescentes, mulheres, negros e pobres.  

(B) a aspectos individuais que levam um sujeito a sentir-se 
superior a outro. 

(C) à tentativa de mudança de pessoas com menor poder 
social lutarem por seus direitos. 

(D) a um conjunto de sintomas em vítimas de violência. 
(E) nenhuma alternativa anterior está correta. 
 

QUESTÃO 3 

Sobre as ideias de Michel Foucault em seu livro “Vigiar e 
Punir”, analise as afirmativas a seguir. 
 

I. Foucault critica o sistema penitenciário, afirmando que 
a disciplina é uma técnica desenvolvida para controlar 
corpos e vidas para além do ato infracional/criminal. 

II. Os três princípios das prisões consistem em: trabalho, 
isolamento e duração do castigo. 

III. O sistema prisional panóptico visava a substituir a força 
e a coação violenta pela suave vigilância constante e 
sem falha sobre os condenados. 

IV. A disciplina é uma técnica específica que compreende 
os indivíduos como objetos e seus superiores como 
instrumentos de organização hierárquica de seu 
exercício. 

 

Está correto o que se afirma em: 
 

(A) somente I e II.  
(B) somente II e IV. 
(C) somente I, III e IV. 
(D) somente II, III e IV. 
(E) somente I, II e III. 

 

QUESTÃO 4 

Assinale a alterativa correta a respeito do fenômeno da 
violência doméstica e familiar contra mulheres. 
 

(A) O conceito de gênero desenvolvido a partir dos 
movimentos feministas trata, principalmente, das 
diferenças biológicas entre homens e mulheres. 

(B) A violência doméstica e familiar geralmente está 
relacionada a classes sociais mais vulneráveis, em que 
estão ausentes as políticas públicas de garantia de 
direitos. 

(C) Sentimentos de ambivalência e confusão geralmente são 
vivenciados por mulheres vítimas de violência de seus 
parceiros. 

(D) Uma das principais causas que mantêm mulheres em um 
relacionamento violento refere-se à dependência 
econômica em relação ao parceiro. 

(E) Ao se analisar um contexto de violência extrema entre 
homens e mulheres, o profissional deve sugerir à vítima 
que se separe de seu parceiro a fim de garantir sua 
integridade física e psicológica. 

 

QUESTÃO 5 

O Código de Menores de 1927 surgiu com a necessidade de 
juristas de elaborar uma legislação especial para menores de 
idade e tinha como objetivo tutelar os menores abandonados, 
carentes e infratores. A respeito do conceito de menor, analise 
as afirmativas a seguir. 
 

I. A fabricação do termo menor possui características de 
discriminação social e econômica. 

II. O termo menor relaciona-se com o termo de delinquente 
e não com adolescente em conflito com a lei. 

III. Menor é a criança ou adolescente em situação irregular. 
 

Está correto o que se afirma em: 
 

(A) somente I e II.  
(B) somente I e III. 
(C) somente III. 
(D) todas. 
(E) nenhuma. 
 

QUESTÃO 6 

A partir da teoria psicanalítica sobre o fenômeno da violência, 
assinale a alternativa incorreta.  
 

(A) A noção de psiquismo como um produto de interação 
social contradiz argumentos de que a violência pressupõe 
a naturalidade desse psiquismo. 

(B) O primeiro suporte psicanalítico da noção de violência é a 
teoria do trauma infantil. 

(C) A violência da reprodução cultural deriva da necessidade 
sociológica de estabelecimento de força e poder pelos 
grupos ou classes dominantes. 

(D) Na obra “Além do princípio do prazer”, Freud cria a noção 
de pulsão de vida, que explica os mecanismos mentais 
destrutivos. 

(E)  A violência expressa-se como uma satisfação dos 
impulsos destrutivos misturados com outros motivos de 
natureza erótica e idealista. 
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QUESTÃO 7 

Acerca do laudo psicossocial, Shine e Strong (2005) afirmam 
que: 
 
I. um dos objetivos do laudo psicossocial ser escrito 

conjuntamente pela Psicologia e Serviço Social é a 
economia de tempo, no sentido do magistrado ler um 
e não dois laudos. 

II. não pode haver contradições de opiniões de 
profissionais de ciências diferentes em um laudo 
psicossocial. 

III. o laudo psicossocial se destina a subsidiar magistrados 
em decisões para uma questão jurídica. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) somente I e II.  
(B) somente I e III. 
(C) somente II e III. 
(D) todas. 
(E) nenhuma. 
 
 
 

QUESTÃO 8 

Shine (2005) discrimina diversas posições em que o 
psicólogo perito pode compreender e realizar seu trabalho, 
por vezes, erroneamente. Durante a realização do trabalho 
de perícia, quando um psicólogo age no sentido de tomar 
decisões conclusivas, como, por exemplo, definir o genitor 
a quem deve ser concedida a guarda dos filhos, esse 
psicólogo perito pode ser denominado de: 
 
(A) perito parcial. 
(B) perito “pistoleiro”. 
(C) perito adversarial. 
(D) perito imparcial. 
(E) perito juiz. 
 
 
 

QUESTÃO 9 

Atualmente, existem diversas modalidades de práticas 
alternativas de resolução de conflitos para além do 
processo judicial tradicional. Segundo Brandão (2005), a 
modalidade de resolução de conflitos que tem como 
objetivo auxiliar as partes a solucionar um impasse, por 
meio de opiniões e sugestões de alternativas, refere-se a: 
 
(A) negociação. 
(B) conciliação. 
(C) mediação. 
(D) arbitragem. 
(E) perícia psicossocial. 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 10 

Sobre o papel desenvolvido pelo assistente técnico, leia as 
alternativas a seguir. 
 
I. Tem como objetivo principal garantir o direito ao 

contraditório. 
II. O principal documento elaborado pelo assistente 

técnico é o parecer. 
III. Precisa formalizar seus serviços por meio de Termo de 

Compromisso firmado em cartório onde está 
tramitando o processo, com anuência da parte. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) somente III.  
(B) somente I e II. 
(C) somente II e III. 
(D) todas. 
(E) nenhuma. 
 
 

QUESTÃO 11 

Acerca da mediação familiar (Haynes & Marodin, 1996), leia 
as afirmativas acerca da atuação do mediador. 
 
I. Deve auxiliar as partes a definir um problema de modo 

a não beneficiar nenhuma pessoa sobre a outra. 
II. Caso as partes cheguem a um acordo acerca da 

questão, compete ao mediador redigir um termo de 
entendimento detalhando as opções acordadas. 

III. Tem como principal função coordenar o processo de 
mediação de modo a manter a imparcialidade. 

IV. Deve auxiliar as partes a barganhar opções para 
resolver o problema. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) somente I e III.  
(B) somente I e II e III. 
(C) somente III e IV. 
(D) todas. 
(E) nenhuma. 
 
 

QUESTÃO 12 

Sobre o papel do perito, leia as afirmativas. 
 
I. É um auxiliar da Justiça e segue os mesmos 

impedimentos e suspeições que os juízes. 
II. Pode ser nomeado por juiz ou promotor de justiça. 
III. Pode formalizar o resultado de sua perícia por escrito 

no formato de laudo ou oralmente em audiência. 
 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) somente I.  
(B) somente II e III. 
(C) somente I e III. 
(D) somente III. 
(E) todas. 
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QUESTÃO 13 

A parte que se sentir prejudicada em uma perícia que julgar 
ter sido realizada violação de preceitos éticos ou outras 
atitudes suspeitas poderá promover ação contra o perito 
nos seguintes âmbitos: 
 
(A) Civil, criminal e ético. 
(B) Apenas criminal e ético. 
(C) Apenas civil e ético. 
(D) Apenas ético. 
(E) Apenas administrativo junto ao órgão em que o perito 

está vinculado. 
 
 

QUESTÃO 14 
O abuso sexual contra crianças e adolescentes pode 
promover danos psicológicos, físicos e sexuais ao longo de 
muitos anos. Sobre o dano secundário e a vitimização de 
crianças e adolescentes que sofreram abuso sexual, 
assinale a alternativa incorreta. 
 
(A) A estigmatização social que crianças, adolescentes e 

suas famílias sofrem após a revelação do abuso pode 
ser considerada um dos danos secundários da violência 
sexual. 

(B) O “Depoimento Sem Dano” de crianças e adolescentes 
vítimas de violência sexual tem como objetivo 
minimizar a revitimização; possui respaldo ético e 
normativo do Conselho Federal de Psicologia e tem 
sido implantado em vários estados brasileiros. 

(C) Conflitos institucionais entre condenação ou absolvição 
do autor e proteção da vítima podem promover a 
revitimização de crianças e adolescentes. 

(D) Pode haver traumatização secundária no processo 
individual, quando crianças e adolescentes, por meio 
de seu comportamento sexualizado, tornam-se mais 
vulneráveis a novas violências sexuais. 

(E) Por vezes, as famílias das crianças e dos adolescentes 
vítimas de abuso sexual podem culpabilizá-los pelas 
consequências da revelação, como a separação 
conjugal, a prisão do agressor, entre outros, 
promovendo a revitimização. 
 
 

QUESTÃO 15 

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o 
Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não 
jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo 
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.  
Sobre esse órgão, assinale a alterativa incorreta. 
 
(A) O candidato a conselheiro tutelar deve ter idade 

superior a 21 anos e residir no município da 
candidatura. 

(B) Compete ao Conselho Tutelar encaminhar ao 
Ministério Público notícia de crime contra os direitos 
da criança e do adolescente. 

(C) A escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá 
em data unificada em todo o território nacional a cada 
4 (quatro) anos. 

(D) Compete ao Conselho Tutelar aplicar as medidas 
protetivas e socioeducativas quando os direitos da 
criança e do adolescente forem ameaçados ou 
violados. 

(E) A advertência a pais ou responsáveis da criança e do 
adolescente consiste em medida possível de ser 
aplicada pelo conselheiro tutelar. 
 
 

QUESTÃO 16 

Acerca da interface entre Saúde Mental e Sistema Penal, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) O Código Penal Brasileiro considera as pessoas 

acometidas por retardo mental, doença mental e 
desenvolvimento mental incompleto como imputáveis. 

(B) Os imputáveis são isentos de pena e, caso venham a 
ser condenados por cometimento de crime, será 
aplicada medida de segurança. 

(C) A medida de segurança somente será suspensa 
mediante laudo psiquiátrico que atestar a cessação de 
periculosidade. 

(D) O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico ou a 
Ala de Tratamento Psiquiátrico em presídio são os 
locais destinados ao cumprimento da pena e devem 
realizar tratamento e exames psiquiátrico, 
criminológico e de personalidade regularmente. 

(E) Será realizada avaliação de cessação de periculosidade 
somente após a finalização do prazo mínimo de 
internação ou tratamento ambulatorial estipulado 
judicialmente. 

 
 

QUESTÃO 17 

Em 2008, foi promulgada a Lei nº 11.698, conhecida como 
Lei da Guarda Compartilhada. Sobre a referida lei, assinale 
a única alternativa incorreta. 
 
(A) Atualmente, existem dois tipos possíveis de guarda: 

unilateral e compartilhada. 
(B) Mesmo que seja estabelecida a guarda unilateral, o 

genitor não guardião é responsável por supervisionar 
os interesses dos filhos. 

(C) A guarda compartilhada impede a fixação de pensão 
alimentícia para os filhos, uma vez que os custos dos 
filhos devem ser também compartilhados. 

(D) Nas situações em que não houver acordo entre os 
genitores acerca da guarda dos filhos, será aplicada a 
guarda compartilhada, sempre que possível. 

(E) A guarda unilateral será atribuída ao genitor que 
revelar melhores condições de propiciar aos filhos 
afeto, saúde, segurança e educação. 
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QUESTÃO 18 

A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) tem como 
objetivo principal criar mecanismos legais e jurídicos para 
coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. 
Sobre a referida lei, leia as afirmativas a seguir. 
 
I. São consideradas medidas protetivas de urgência que 

obrigam o ofensor: suspensão da posse ou restrição do 
porte de armas, proibição de frequentar determinados 
lugares e prestação de alimentos provisionais. 

II. São consideradas medidas protetivas de urgência à 
ofendida: determinar a separação de corpos, 
reconduzir a ofendida e seus dependentes ao seu 
domicílio, após afastamento do ofensor, e encaminhar 
ofendida e dependentes a programa oficial de 
atendimento. 

III. A mulher ofendida deve estar acompanhada de 
advogado em todos os atos processuais, cíveis e 
criminais. 

IV. São tipos de violência doméstica e familiar contra 
mulheres: física, verbal, psicológica, patrimonial e 
sexual. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) somente I e III.  
(B) somente I, II e III. 
(C) somente II, III e IV. 
(D) somente I, III e IV. 
(E) todas. 

 
 

QUESTÃO 19 
O número de divórcios no Brasil tem aumentado a cada 
ano. Segundo dados do IBGE, em 2010, houve aumento de 
36,8% do número de pessoas divorciadas em relação ao 
ano anterior. A respeito desse fenômeno, de acordo com os 
estudos de Wallerstein e Kelly (1998), assinale a alternativa 
incorreta. 
 
(A) O divórcio geralmente traz um impacto no padrão 

econômico e financeiro, podendo ser mais oneroso 
para o núcleo familiar que permanece com os filhos. 

(B) É comum haver uma diminuição do cuidado parental 
aos filhos no início do divórcio.  

(C) Os filhos geralmente não tem consciência de que o 
divórcio de seus pais irá acontecer e, quando o tem, 
não estão psicologicamente preparados para essa 
mudança familiar. 

(D) A qualidade da relação entre pais e filhos antes da 
separação conjugal frequentemente não estão 
relacionadas com a intensidade do sofrimento da 
criança após o divórcio. 

(E) Uma das principais causas do divórcio relaciona-se com 
a incompatibilidade conjugal. 

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 20 

Sobre a adoção de crianças e adolescentes, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) A adoção pode ser realizada entre pessoas de estados 

diferentes e, excepcionalmente, pode ser realizada por 
procuração. 

(B) Ainda que a adoção independa de estado civil, é 
preferível a criança ser adotada por um lar de união 
estável ou casamento. 

(C) O adotante deve ter, no mínimo, 18 anos de idade e 14 
anos de diferença com o adotado. 

(D) A adoção depende do consentimento dos pais ou do 
representante legal do adotando, com exceção dos 
pais desconhecidos ou destituídos do poder familiar. 

(E) A adoção depende do consentimento da criança ou 
adolescente a ser adotado. 
 
 

QUESTÃO 21  
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): 

 
I. também resguarda direitos da mulher gestante e da 

parturiente. 
II. inclui entre os direitos da criança a inviolabilidade dos 

seus bens pessoais.  
III. garante que toda criança abrigada terá sua situação 

reavaliada a cada seis meses. 
 

Está correto o que se afirma em: 
 

(A) somente I. 
(B) somente I e II. 
(C) somente II e III. 
(D) todas. 
(E) somente I e III. 
 
 

QUESTÃO 22  
Ainda conforme o ECA: 

 
I. A criança menor de 12 anos pode ser adotada sem dar 

seu consentimento. 
II. Nos casos de adoção plena, os registros da adoção 

serão destruídos após 10 anos do ato. 
III. A adoção de criança brasileira por casal brasileiro 

residente e domiciliado no exterior é considerada 
adoção internacional. 
 

Está correto o que se afirma em: 
 

(A) nenhuma. 
(B) todas. 
(C) somente I. 
(D) somente I e II. 
(E) somente I e III. 
 
 
 
 
 



 
│ │

 

 

QUESTÃO 23  
A Lei Maria da Penha é considerada um grande avanço na 
proteção dos direitos da mulher, em que pese as questões 
controversas que suscitou. Aspectos inovadores foram 
previstos como: 

  
I. Tipificar a violência psicológica como crime. 
II. Tipificar o impedimento à utilização de métodos 

contraceptivos como crime. 
III. Prever que o magistrado possa determinar o 

comparecimento obrigatório do agressor a programas 
de recuperação e reeducação. 

 
Está correto o que se afirma em: 

 
(A) nenhuma. 
(B) somente I. 
(C) somente II. 
(D) todas. 
(E) somente I e II. 

 
 

QUESTÃO 24  
A Lei Maria da Penha confere ao magistrado poderes para 
atuar no âmbito civil e criminal. Exemplo disso é que essa 
lei faculta ao juiz do JUFAM: 

 
I. pedir a prisão preventiva do agressor.  
II. determinar separação de corpos da vítima e agressor. 
III. determinar que o genitor se submeta a exame de 

paternidade, quando for o caso.   
 

Está correto o que se afirma em: 
 

(A) nenhuma. 
(B) somente I. 
(C) somente II. 
(D) somente III. 
(E) somente I e II. 

 
 

QUESTÃO 25  
Sobre a mediação familiar, pode-se afirmar que: 

 
I. é uma atividade exclusiva do psicólogo.  
II. é uma técnica estruturada de resolução de conflitos. 
III. ambas as partes devem concordar em participar e estar 

necessariamente em situação similar de 
empoderamento. 

 
Está correto o que se afirma em: 

 
(A) nenhuma. 
(B) somente I e II. 
(C) somente I e III. 
(D) somente II e III. 
(E) todas. 
 
 
 
 

QUESTÃO 26  
Ainda com relação à mediação familiar, pode-se afirmar que: 

 
I. é preferível que aconteça em uma única sessão, mesmo 

que esta dure muitas horas. 
II. não deve haver consulta a outros profissionais durante o 

processo, por trazer conteúdos externos aos atores que 
estão participando da mediação familiar. 

III. dominar técnica específica é uma das várias habilidades 
imprescindíveis ao mediador familiar. 

 
Está correto o que se afirma em: 

 
(A) somente I. 
(B) somente II. 
(C) somente III. 
(D) todas. 
(E) nenhuma. 
 

QUESTÃO 27  
Para Foucault: 

 
I. o suplício como punição de crimes apenas migrou do 

corpo para a alma. 
II. o sistema jurídico moderno “julga” também a alma do 

acusado e, nessa ação, muitas vezes o psicólogo é 
incluído. 

III. quando o psicólogo ou outro profissional assume a 
incumbência de determinar se uma pessoa deve ou não 
receber os benefícios da Lei de Execuções Penais, este 
profissional está participando do sistema de punição. 

 
Está correto o que se afirma em: 

 
(A) somente I. 
(B) somente II. 
(C) somente III. 
(D) todas. 
(E) nenhuma.    
 

QUESTÃO 28  
Para Goffman, instituições totais: 

 
I. despem o interno, assim que este chega, de sua 

concepção de eu, por meio de ações sistemáticas de 
humilhação, rebaixamento e padronização de hábitos, 
comportamentos e vestimentas. 

II. são aquelas que se preocupam com a totalidade do 
indivíduo. 

III. muitas vezes provocam reações de silêncio, agressividade 
e apatia nos internados novatos, comportamentos esses 
que demonstram a incapacidade desses internados para a 
vida em sociedade. 

 
Está correto o que se afirma em: 

 
(A) somente I. 
(B) somente II. 
(C) somente III. 
(D) nenhuma. 
(E) todas. 



 
│ │

 

 

QUESTÃO 29  
Tilman descreve os rituais de entrada e saída do abuso 
sexual, apontando que: 

 
I. esses rituais têm por objetivo criar forte conexão 

psicológica entre abusador e a criança. 
II. o abusador cria rituais de entrada e saída como forma 

de intensificar sua percepção e a da criança da vivência 
do ato abusivo. 

III. muitos dos rituais de entrada têm como característica 
intenso contato visual entre abusador e criança, 
evitando, com isso, a ruptura de seu papel de pai 
amoroso, a fim de que a criança se submeta às suas 
ordens. 

 
Está correto o que se afirma em: 

 
(A) somente I. 
(B) somente II. 
(C) somente III. 
(D) todas. 
(E) nenhuma. 

 

QUESTÃO 30 

Ainda segundo Tilman, o abuso sexual da criança como 
síndrome da adição: 

 
I. tem, no alívio da tensão, a experiência que o abusador 

busca. 
II. exclui a vivência de culpa por parte do agressor. 
III. não traz gratificação sexual. 

 
Está correto o que se afirma em: 

 
(A) somente I. 
(B) somente II. 
(C) somente III. 
(D) todas. 
(E) nenhuma. 

 

QUESTÃO 31  
Nos casos em que o abusador sexual é um adolescente que 
também está sendo vítima de abuso sexual, segundo 
Tilman: 

 
I. este não deve ser considerado abusador, mas sim 

vítima. 
II. este adolescente necessita, do ponto de vista 

psicológico, ser tratado e não responsabilizado 
judicialmente. 

III. quando o(a) parceiro é um(a) irmão(a) adolescente de 
idade próxima e saudável, o incesto não deve ser 
considerado abuso. 

 
Está correto o que se afirma em: 

 
(A) somente I. 
(B) somente II. 
(C) somente III. 
(D) todas. 
(E) nenhuma. 

QUESTÃO 32 

Anna Freud, Goldstein e Solnit publicaram, em 1973, o livro 
No melhor interesse da criança. Em relação à busca do 
“melhor interesse da criança” por parte de psicólogos 
jurídicos que assessoram juízos de família: 

 
I. é um conceito controverso entre os estudiosos da área. 
II. esse critério, como construído por Ana Freud, 

Goldstein e Solnit direciona a dinâmica familiar para o 
fortalecimento dos vínculos com um genitor em 
detrimento do outro. 

III. é um critério subjetivo que pode levar a decisões 
judiciais baseadas em valores presumidos. 

 
Está correto o que se afirma em: 

 
(A) todas. 
(B) nenhuma. 
(C) somente I. 
(D) somente  I e II. 
(E) somente II e III.   

 
 

QUESTÃO 33 

A Convenção Internacional dos Direitos da Criança (1989) 
garante a liberdade de opinião e de expressão de crianças e 
adolescentes. Com base nisso, o psicólogo jurídico que 
assessora os juízos de família deve, nos casos em que a 
guarda compartilhada não é possível: 

 
I. avaliar qual é “o genitor psicológico” da criança em 

questão e sugerir que esse seja o seu guardião. 
II. averiguar o desejo soberano da criança acima de 12 

anos quanto a com quem deseja residir e transmiti-lo 
ao magistrado.  

III. garantir o direito da criança ou do adolescente de não 
ser autônomo e de ser protegido do desempenho de 
deveres de adultos. 

 
Está correto o que se afirma em: 

 
(A) somente I. 
(B) somente II. 
(C) somente III. 
(D) somente  I e II. 
(E) somente II e III. 
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QUESTÃO 34 

Segundo o Código de Ética Profissional do Psicólogo, é 
dever do Psicólogo Jurídico: 

  
I. sempre respeitar a filosofia e a política da organização 

na qual está inserido, realizando os serviços que lhe 
forem designados. 

II. garantir prévia comunicação às pessoas as quais 
atende (jurisdicionados) quando participar de greves 
ou paralisações. 

III. manter sigilo profissional quando lhe for revelada a 
ocorrência de crime, qualquer que seja, que não esteja 
relacionado ao tema de que trata o processo judicial no 
qual é perito.  

 
Está correto o que se afirma em: 

 
(A) somente I. 
(B) somente II. 
(C) somente III. 
(D) somente  I e II. 
(E) somente II e III. 

 
 
 

QUESTÃO 35 

A Resolução 07/2005 do CFP instituiu o Manual de 
Elaboração de Documentos Escritos, produzidos por 
psicólogos, decorrentes de avaliações psicológicas. Segundo 
esse Manual, o parecer psicológico deve conter: 

 
I. materiais e documentos produzidos anteriormente, 

pois não serviriam para embasar avaliações do 
momento atual. 

II. aspectos históricos, sociais, econômicos e políticos 
determinantes. 

III. relato da história de vida da(s) pessoa(s) envolvida(s) 
no tema do parecer. 

 
Está correto o que se afirma em: 

 
(A) somente I. 
(B) somente II. 
(C) somente III. 
(D) somente  I e II. 
(E) todas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 36  
Na visão de Foucault, a forma-prisão: 

 
I. foi constituída pela sociedade, que cria e autoriza 

processos que separam os indivíduos, definem que 
espaços devem ocupar e acumulam informações sobre 
eles. 

II. é um trabalho preciso sobre o corpo dos indivíduos 
para torná-los dóceis e úteis. 

III. recria todos os mecanismos existentes na sociedade 
que tornam o indivíduo manipulável pelo poder. 

 
Está correto o que se afirma em: 

 
(A) somente I. 
(B) somente II. 
(C) somente III. 
(D) somente  I e II. 
(E) todas. 
 
 
 

QUESTÃO 37  
Segundo Motta, o processo de enlutamento das mães que 
entregam seus/suas filhos(as) para adoção: 

 
I. precisa ser oferecido imediatamente, como ocorre nos 

Estados Unidos, para que essas mães não sofram longa 
e desnecessariamente por algo que não pode ser 
mudado.  

II. torna-se mais fácil quando a adoção é aberta, ou seja, 
quando sabem quem adotou seus filhos. 

III. ocorre de modo menos profundo e tem seu 
fechamento mais adequado quando as mães não veem 
seus bebes, pois não criam uma imagem mental com a 
qual se vinculam. 

 
Está correto o que se afirma em: 

 
(A) somente I. 
(B) somente II. 
(C) somente III. 
(D) somente  I e II. 
(E) todas. 
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QUESTÃO 38  
Uma instituição total: 

 
I. segmenta os grupos que a compõem – internados e 

grupo dirigente – utilizando-se de um afastamento 
estrutural para manutenção do controle e do poder. 

II. estrutura-se ao separar da sociedade ampla um grupo 
de pessoas em situação semelhante, por um período 
de tempo significativo, e, na imposição a esse grupo, 
de uma vida formalmente administrada. 

III. assim como a forma-prisão de Foucault, transforma o 
eu subjetivo do internado ao determinar todo o seu dia 
e despojá-lo de suas posses. 

 
Está correto o que se afirma em: 

 
(A) somente I. 
(B) somente II. 
(C) somente III. 
(D) somente  I e II. 
(E) todas. 

 
 

QUESTÃO 39  
A pesquisa realizada por Motta apontou que: 

 
I. a entrega de uma criança em adoção é permeada por 

violências sociais e psicológicas contra mãe e bebê. 
II. a desistência da entrega de um filho recém-nascido 

para adoção só é possível quando as violências sociais 
e psicológicas foram minimizadas ou abolidas. 

III. o melhor interesse da criança é ficar com a mãe 
biológica, desde que o Estado ofereça a essa mãe as 
condições materiais necessárias para criar seu(sua) 
filho(a). 

 
Está correto o que se afirma em: 

 
(A) somente I. 
(B) somente II. 
(C) somente III. 
(D) somente  I e II. 
(E) todas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 40  
Para Uziel: 

 
I. se a filiação é construída pelo Estado, por meio de suas 

leis, a filiação homossexual faz parte desse universo. 
II. as poucas pesquisas sobre o desenvolvimento de 

crianças em lares homossexuais (homoafetivos) 
apontam não haver diferenças ao das crianças de lares 
heterossexuais (heteroafetivos). 

III. as identificações formadoras da identidade das 
crianças sofrem abalos em várias famílias, não havendo 
relação entre a gravidade desses abalos e a família 
homoparental. 

 
Está correto o que se afirma em: 

 
(A) somente I. 
(B) somente II. 
(C) somente III. 
(D) todas. 
(E) nenhuma. 
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1. Ao receber as suas FOLHAS DE TEXTOS DEFINITIVOS para a elaboração de suas respostas, verifique 
imediatamente se o número de sequência (canto superior direito) de cada folha confere com o número impresso 
no seu CARTÃO-RESPOSTA. 

2. A prova discursiva deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta; não 
serão permitidas interferências e/ou participação de outras pessoas. 

3. As FOLHAS DE TEXTOS DEFINITIVOS da prova discursiva não poderão ser assinadas, rubricadas ou conter, em 
outro local, que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que possibilite a identificação do candidato. 
Portanto, a detecção de qualquer marca identificadora, no espaço destinado à transcrição dos textos definitivos, 
acarretará a anulação da prova. 

4. As FOLHAS DE TEXTOS DEFINITIVOS serão os únicos documentos válidos para avaliação da prova. As folhas de 
rascunho presentes neste caderno de provas são de preenchimento facultativo e não valerão para tal finalidade. 

5. A resposta de cada questão deverá ter extensão máxima de 30 linhas. Não ultrapasse as linhas e não utilize o 
verso. 

6. CADA QUESTÃO DEVERÁ SER RESPONDIDA EM SUA RESPECTIVA FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO. QUESTÕES 
RESPONDIDAS EM FOLHAS INVERTIDAS NÃO SERÃO CONSIDERADAS. 

 
 

QUESTÃO 1 
De acordo com a Resolução nº 007/2003 do Conselho Federal de Psicologia que institui o Manual de Elaboração de Documentos 
Escritos produzidos pelo psicólogo, disserte a respeito dos princípios norteadores, finalidades e estrutura que um relatório 
psicológico deve conter, detalhando os principais pontos a serem abordados em cada um dos itens da estrutura desse 
documento. 

 
 

QUESTÃO 2 
Leia os artigos, a seguir, da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984). 
 
Art. 7º A Comissão Técnica de Classificação, existente em cada estabelecimento, será presidida pelo diretor e composta, no 
mínimo, por 2 (dois) chefes de serviço, 1 (um) psiquiatra, 1 (um) psicólogo e 1 (um) assistente social, quando se tratar de 
condenado à pena privativa de liberdade. 
 
Art. 8º O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime fechado, será submetido a exame 
criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da 
execução. 
 
Parágrafo único. Ao exame de que trata este artigo poderá ser submetido o condenado ao cumprimento da pena privativa de 
liberdade em regime semiaberto. 
 
Elabore um texto dissertativo acerca das possibilidades e limitações éticas do psicólogo ao realizar o exame criminológico. 
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QUESTÃO 3 
Mulher (requerente) entra com ação de suspensão de visitas em vara de família em desfavor de ex-companheiro. Durante o 
namoro, o casal teve um filho, que hoje conta oito anos de idade. Após o nascimento da criança, decidiram viver juntos, o que 
durou dois anos apenas. Após a separação, a guarda fica com a requerente, que faculta livre acesso ao pai do bebê. Quando a 
criança está com três anos, a genitora casa e regulamenta visitas para todas as manhãs e fins de semana alternados, já que 
trabalha o dia todo e o pai da criança (requerido), apenas no período vespertino. Esse arranjo funciona por dois anos, porém o 
genitor começa a fazer diversas queixas à ex-companheira quanto aos cuidados dispensados ao filho: higiene precária, fraco 
acompanhamento escolar por parte da responsável e alimentação inadequada. Essas reclamações culminam em um episódio 
em que o genitor vai à casa da requerente e, aos gritos, reclama dos cuidados ao filho, o que leva o atual marido da requerente 
a sair de sua residência e ameaçar o requerido. 

 
Alguns meses depois, o requerido entra com uma ação de mudança de guarda, alegando falta de cuidado da genitora com o 
filho, que é negada. Meses depois, ele entra com outra ação, solicitando revisão da pensão alimentícia, alegando que, como 
ficava com a criança todas as manhãs, em finais de semana alternados e metade dos feriados e das férias, não deveria pagar 
valor tão alto. Essa redução foi acatada. 

 
Passados mais alguns meses, a genitora da criança entra com a ação de suspensão de visitas alegando abuso sexual por parte do 
genitor, contra a criança. Alega que, em determinado momento, quando via televisão deitada com o filho, este colocou sua mão 
sobre a região anal da mãe e simulando estimulação manual nessa região, perguntou-lhe se alguém já havia “feito assim nela”. 
Quando a requerente, assustada, perguntou à criança se alguém já o havia tocado dessa forma, ele respondeu que não se 
lembrava e saiu do quarto. A genitora o levou a uma psicóloga para quem ele contou que o pai “mexia no seu piupiu” e que ele 
não gostava. 

 
Prolatou-se decisão suspendendo as visitas e determinação de estudo de caso. Ao receber o processo para estudo, o psicólogo 
constata que há um ano o genitor não vê o filho. 

 
Apresente o planejamento das ações e atendimentos para a realização do estudo, discorrendo sobre o embasamento teórico 
que conduziu a escolha das ações e atendimentos apontados. Pode basear-se tanto na bibliografia dada, quanto em uma teoria 
psicológica.        
 
 

QUESTÃO 4 
Encontra-se em estágio de convivência para fins de adoção uma criança de dois anos. O(a) adotante vive uma união estável 
homoafetiva com coabitação há cinco anos. Aponte três aspectos que devem ser levados em conta pelo psicólogo jurídico ao 
avaliar esse estágio de convivência. Comente, à luz da bibliografia fornecida ou de uma teoria psicológica, cada um dos três 
aspectos apontados.   
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RASCUNHO – QUESTÃO 1                                                                         
Em hipótese alguma será considerado o texto escrito neste espaço. 
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RASCUNHO – QUESTÃO 2                                                                         
Em hipótese alguma será considerado o texto escrito neste espaço. 
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RASCUNHO – QUESTÃO 3                                                                         
Em hipótese alguma será considerado o texto escrito neste espaço. 

 

1 
  

2 
  

3 
  

4 
  

5 
  

6 
  

7 
  

8 
  

9 
  

10 
  

11 
  

12 
  

13 
  

14 
  

15 
  

16 
  

17 
  

18 
  

19 
  

20 
  

21 
  

22 
  

23 
  

24 
  

25 
  

26 
  

27 
  

28 
  

29 
  

30 
  



 

 

15 

 

RASCUNHO – QUESTÃO 4                                                                         
Em hipótese alguma será considerado o texto escrito neste espaço. 
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