QUESTÃO 4
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NÃO ASSINE ESTA FOLHA

Testemunhamos o quanto esta época de revisão de valores, tanto educacionais quanto ideológicos mais amplos, e até
obstáculos socioeconômicos têm afetado as famílias, deixando escassos recursos para identificação, estreitamento de
laços e introjeção de limites. A família real parece estar bem distante do modelo de família nuclear/estruturada.
Comente as repercussões do modelo de família nuclear/estruturada/organizada, quando assumido aprioristicamente, no
modo como os profissionais do serviço técnico das varas de infância e juventude encaram e responsabilizam os familiares
pelos infortúnios sofridos nos casos de infratores.
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• VERIFIQUE

SE O SEU NOME,

RG

INSTRUÇÕES

0

A

40

PONTOS.

20 PONTOS

NA PROVA DISCURSIVA.

IDENTIFICAÇÃO EM QUALQUER OUTRO LOCAL ANULARÁ SUA PROVA.

QUESTÕES E SERÁ AVALIADA NA ESCALA DE

A

E NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTÃO CORRETOS.

4

A PROVA SOMENTE NO LOCAL INDICADO NESTA FOLHA.

HORAS E

30

MINUTOS.

A REALIZAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA NÃO SERÃO PERMITIDAS CONSULTAS BIBLIOGRÁFICAS DE QUALQUER ESPÉCIE.

CONSIDERADOS HABILITADOS OS CANDIDATOS QUE OBTIVEREM NOTA IGUAL OU SUPERIOR A

PROVA DISCURSIVA É COMPOSTA DE

• ASSINE
• A

• SERÃO

• DURANTE

• DURAÇÃO: 2

QUESTÃO 1

(Guattari,F. Micropolítica: cartografia do desejo” 1986: 29; Petrópolis, RJ:Vozes)

Guattari expõe em trecho a seguir uma faceta dos impasses em função de forças antagônicas que imprime uma complexidade e um certo impasse à atuação na interface da Psicologia Jurídica com a Justiça, o Direito e a Psiquiatria. Leia o trecho
a seguir.
“Devemos interpelar todos aqueles que ocupam uma posição de ensino nas ciências sociais e psicológicas, ou no campo
do trabalho social – todo aquele, enfim, cuja profissão consiste em se interessar pelo discurso do outro. Eles se encontram
numa encruzilhada política e micropolítica fundamental. Ou vão fazer o jogo dessa reprodução de modelos que não nos
permite criar saídas para os processos de singularização, ou, ao contrário, vão estar trabalhando para o funcionamento
desses processos na medida de suas possibilidades e dos agenciamentos que consigam pôr para funcionar.”

NÃO ASSINE ESTA FOLHA
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NÃO ASSINE ESTA FOLHA

RESPOSTA – QUESTÃO 3

4

Responda: Por que razão Guattari considera que os profissionais das ciências sociais e psicológicas devem ser interpelados?
Explicite seus argumentos utilizando-se de exemplos de sua prática profissional.
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QUESTÃO 3

NÃO ASSINE ESTA FOLHA
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NÃO ASSINE ESTA FOLHA

RESPOSTA – QUESTÃO 1

8

A nova redação do Código Civil tem impulsionado o aumento nos pedidos paternos de guarda, e os números de revisão
também têm crescido substancialmente. Aponte os tipos de laudos técnicos mais complexos a serem elaborados pelo
psicólogo perito na situação de pedido ou de modificação de guarda pelo pai, enfocando as dificuldades mais comuns
enfrentadas tanto pela criança/adolescente quanto pelos pais, nessa situação.
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QUESTÃO 2

NÃO ASSINE ESTA FOLHA
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NÃO ASSINE ESTA FOLHA

RESPOSTA – QUESTÃO 2
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Para a população de modo geral, o papel do poder judiciário e de sua organização tende a colocá-lo no papel da razão, da
ordem, do pátrio poder, substituindo o da figura paterna, organizando a vida da clientela, colocando leis, limites e punições. Sentindo-se à beira do caos, busca a lei, sentida como forte e descontaminada de suas angústias e limites. Qual seria
o papel dos chamados serviços técnicos, no caso o psicólogo, em relação ao magistrado? Discrimine tecnicamente (conteúdo e forma) como podem ser encaminhadas as demandas de ordem psicológica ao juiz.
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