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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
 Leia o texto adaptado abaixo para responder às questões 

de 1 a 3. 
 

Todos os países que reduziram a maioridade penal 
não diminuíram a violência 

 
Por Frei Betto 

 
Voltou à pauta do Congresso, por insistência do PSDB, a 

proposta de criminalizar menores de 18 anos via redução da 

maioridade penal. 

De que adianta? Nossa legislação já responsabiliza toda 

pessoa acima de 12 anos por atos ilegais. Segundo o Estatuto 

da Criança e do Adolescente, o menor infrator deve merecer 

medidas socioeducativas, como advertência, obrigação de 

reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade 

assistida, semiliberdade e internação. A medida é aplicada 

segundo a gravidade da infração. 

Nos 54 países que reduziram a maioridade penal, não se 

registrou redução da violência. A Espanha e a Alemanha 

voltaram atrás na decisão de criminalizar menores de 18 anos. 

Hoje, 70% dos países estabelecem 18 anos como idade penal 

mínima. 

O índice de reincidência em nossas prisões é de 70%. 

Não existe, no Brasil, política penitenciária, nem intenção do 

Estado de recuperar os detentos. Uma reforma prisional seria 

tão necessária e urgente quanto a reforma política. As 

delegacias funcionam como escola de ensino fundamental para 

o crime; os cadeiões, como ensino médio; as penitenciárias, 

como universidades. 

O ingresso precoce de adolescentes em nosso sistema 

carcerário só faria aumentar o número de bandidos, pois 

tornaria muitos deles distantes de qualquer medida 

socioeducativa. Ficariam trancafiados como mortos-vivos, 

sujeitos à violência, inclusive sexual, das facções que reinam 

em nossas prisões. 

Já no sistema socioeducativo, o índice de reincidência é 

de 20%, o que indica que 80% dos menores infratores são 

recuperados. 

Nosso sistema prisional já não comporta mais presos. No 

Brasil, eles são, hoje, 500 mil, a quarta maior população 

carcerária do mundo. Perdemos apenas para os EUA (2,2 

milhões), China (1,6 milhão) e Rússia (740 mil). 

Reduzir a maioridade penal é tratar o efeito, e não a 

causa. Ninguém nasce delinquente ou criminoso. Um jovem 

ingressa no crime devido à falta de escolaridade, de afeto 

familiar, e por pressão consumista que o convence de que só 

terá seu valor reconhecido socialmente se portar determinados 

produtos de grife. 

Enfim, o menor infrator é resultado do descaso do Estado, 

que não garante a tantas crianças creches e educação de 

qualidade; áreas de esporte, arte e lazer; e a seus pais trabalho 

decente ou uma renda mínima para que possam subsistir com 

dignidade em caso de desemprego. 

Portanto, não basta reduzir a maioridade penal e instalar 

UPPs em áreas consideradas violentas. O traficante não espera 

que seu filho seja bandido, e sim doutor. Por que, junto com a 

polícia pacificadora, não ingressam, nas áreas dominadas por 

bandidos, escolas, oficinas de música, teatro, literatura e praças 

de esportes? 

Punidos deveriam ser aqueles que utilizam menores na 

prática de crimes. E eles costumam ser hóspedes do Estado 

que, cego, permite que dentro das cadeias as facções 

criminosas monitorem, por celulares, todo tipo de violência 

contra os cidadãos. 

Que tal criminalizar o poder público por conivência com o 

crime organizado? Bem dizia o filósofo Carlito Maia: “O 

problema do menor é o maior.” 

 
1. De acordo com o texto, analise as assertivas abaixo. 
 

I. O autor do texto defende que não adianta reduzir a 
maioridade penal, pois, no Brasil, não há intenção 
quanto à recuperação dos presos nem há política 
penitenciária, fazendo com que os adolescentes se 
distanciem de medidas socioeducativas e fiquem 
sujeitos à violência. 

II. Defende-se, no texto, que devem ser garantidos 
creches e educação de qualidade, por exemplo, às 
crianças e trabalho digno ou uma renda mínima para 
os pais como forma de tratar a causa e não o efeito. 

III. Defende-se, no texto, que os adultos devem ser 
punidos em vez de punir os menores de idade, uma 
vez que os pais devem se responsabilizar totalmente 
pelos atos praticados por seus filhos. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) II e III, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) I, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
(E) I, II e III. 
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2. Observe o trecho transcrito do texto e, em seguida, 
assinale a alternativa que apresenta um sinônimo da 
palavra destacada de acordo com o contexto. 

 
“(...) a seus pais trabalho decente ou uma renda mínima 

para que possam subsistir com dignidade em caso de 

desemprego.” 

 
(A) Trabalhar. 
(B) Progredir. 
(C) Aprimorar-se. 
(D) Sobreviver. 
(E) Encher-se. 

 
 

3. Observe a oração abaixo e, em seguida, assinale a 
alternativa em que a conjunção destacada estabeleça o 
mesmo sentido e tenha a mesma classificação que a 
conjunção destacada na oração abaixo. 

 
“Portanto, não basta reduzir a maioridade penal e instalar 

UPPs em áreas consideradas violentas.” 

 
(A) Ainda que medidas socioeducativas sejam 

implantadas, decisões mais rígidas devem ser 
tomadas. 

(B) Desde que a polícia começou a agir naquela região, 
o índice de criminalidade diminuiu. 

(C) O índice de roubo seguido de morte aumentou 
naquele bairro. Logo, medidas devem ser tomadas 
para garantir a segurança dos moradores. 

(D) É preciso garantir educação de qualidade a fim de 
que o índice de criminalidade diminua. 

(E) Conforme veiculado na mídia, houve rebelião. 
 

 
4. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 

quanto à concordância verbal, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) Fomos nós quem flagrou o ladrão no momento do 

roubo. 
(B) Perto de 50 detentos fugiu de um presídio do interior 

de São Paulo. 
(C) Não se poupou esforços para prender aquela 

quadrilha. 
(D) Construiu-se novos postos policiais na região 

metropolitana. 
(E) Parecem haver graves problemas com a segurança 

pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
quanto à ortografia, assinale a alternativa correta. 

 
(A) Aquele policial lidou com muitos casos de fraticídio.  
(B) Eles estavam tentando compreender o esteriótipo do 

assassino. 
(C) A polícia detectou que o assassino era misantropo. 
(D) Prostou o ladrão de um só golpe. 
(E) O caso do assassinato daquela criança rerpecutiu 

em toda a imprensa. 
 

 
6. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 

quanto à ocorrência de crase, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) O delegado referiu-se à casos de estupro na região 

central. 
(B) A mulher foi morta à machadadas pelo próprio 

marido. 
(C) O caso é sigiloso e não interessa à nenhuma pessoa 

aqui presente. 
(D) A vítima chegou à gritar, mas ninguém a acudiu. 
(E) O investigador referiu-se àquele infrator com 

desprezo. 
 

 
7. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 

quanto à regência verbal, assinale a alternativa correta. 
 

(A) O resultado do julgamento não agradou o público. 
(B) A decisão implicou à prisão de cinco adolescentes. 
(C) Ao toque da campainha, não entre e não saia do 

pavilhão. 
(D) O delegado procederá ao inquérito. 
(E) “Prefiro ser morto do que ser preso”, disse o menor 

infrator. 
 

 
8. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 

quanto à acentuação, assinale a alternativa correta. 
 

(A) O policial era o melhor no seu míster. 
(B) Os policiais fecharam o circuíto para que não fosse 

invadido.  
(C) O carcereiro recém-admitido foi espancado até a 

morte. 
(D) O carro da polícia ía na contramão quando capotou. 
(E) Últimamente, os internos estão tranquilos. 
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9. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
quanto à pontuação, assinale a alternativa correta. 

 
(A) A elaboração de planejamento preventivo de 

mediação de conflito, exige que medidas de 
contenção, no local sejam feitas, de modo que os 
adolescentes, fiquem, de certa forma, ali confinados, 
evitando que, haja alastramento no espaço físico do 
Centro de Atendimento. 

(B) A elaboração de planejamento preventivo de 
mediação de conflito exige que medidas de 
contenção, no local, sejam feitas, de modo que os 
adolescentes fiquem de certa forma ali confinados, 
evitando que haja alastramento no espaço físico do 
Centro de Atendimento. 

(C) A elaboração, de planejamento preventivo, de 
mediação de conflito exige que: medidas de 
contenção no local sejam feitas, de modo que os 
adolescentes, fiquem de certa forma ali confinados, 
evitando que haja: alastramento no espaço físico do 
Centro de Atendimento. 

(D) A elaboração de planejamento, preventivo de 
mediação de conflito, exige que medidas de 
contenção, no local, sejam feitas, de modo que os 
adolescentes, fiquem de certa forma ali confinados, 
evitando que haja alastramento, no espaço físico do 
Centro de Atendimento. 

(E) A elaboração de planejamento preventivo de 
mediação de conflito, exige que medidas de 
contenção, no local, sejam feitas, de modo que os 
adolescentes, fiquem de certa forma ali confinados, 
evitando que haja alastramento, no espaço físico do 
Centro de Atendimento. 

 
 

10. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
quanto à ortografia, assinale a alternativa correta. 

 
(A) A polícia encontrou uma cápsula deflagrada no local 

do crime. 
(B) O olhar do assassino era funério. 
(C) A vítima foi decaptada e jogada no rio. 
(D) O acusado não tem condições de custiar sua própria 

defesa. 
(E) Foi preso por ato obceno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 
 
 
11. Assinale a alternativa que apresenta o conjunto imagem 

da função abaixo. 
 

3
)(2)( xsenxf =  

 

(A) [ ]1;1Im −=  

(B) ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡=

3
2;0Im  

(C) ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡−=

3
2;

3
2Im  

(D) [ ]3;2Im =  

(E) =Im  
 

 
12. Em uma empresa, 4 funcionários pintam à mão 40 

canecas personalizadas em 3 dias. Com o advento da 
festa da padroeira da cidade, tornou-se necessário que 
fossem pintadas 1.200 canecas em 12 dias. Diante do 
exposto, assinale a alternativa que apresenta quantos 
funcionários, de mesma capacidade que os primeiros, são 
necessários para que o trabalho seja entregue no prazo. 

 
(A) 10. 
(B) 15. 
(C) 20. 
(D) 25. 
(E) 30. 

 
 

13. Com a proximidade das festas de fim de ano, uma 
instituição assistencial arrecadou brinquedos para que 
fossem distribuídos às crianças em duas ocasiões: na 
primeira, 45% dos brinquedos foram doados; na segunda, 
15%. Verificou-se que ainda restaram 90 brinquedos 
guardados. Pode-se concluir, então, que a quantidade de 
brinquedos arrecadados foi  

 
(A) 435. 
(B) 375. 
(C) 225. 
(D) 195. 
(E) 160. 
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14. Um luthier (profissional especializado na fabricação e 
manutenção de instrumentos de corda com caixa de 
ressonância) fabricava 40.000 instrumentos anualmente. 
Há três anos, sua produção vem sofrendo queda segundo 

a função: P = ( )x1,0.000.40 . Diante do exposto, é 
correto afirmar que a expectativa de produção, ao final 
destes três anos, é de 

 
(A) 4.000 instrumentos. 
(B) 400 instrumentos. 
(C) 40 instrumentos. 
(D) 4 instrumentos. 
(E) 40.000 instrumentos. 

 
 

15. Observe o gráfico abaixo. 

 
 

 Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta a 
função que melhor representa os dados contidos no 
gráfico. 

 
(A) 42)( += xxf  

(B) )log(2)( xxf =  

(C) 44)( 2 +−= xxxf  

(D) 42)( 2 −+−= xxxf  

(E) 43)( 3 +−−= xxxf  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Uma quantidade de livros pode ser disposta de forma que 
eles fiquem agrupados de dois em dois, 
independentemente da ordem, formando, então, 10 
agrupamentos. Diante do exposto, é correto afirmar que a 
quantidade de livros desta condição é  

 
(A) 25. 
(B) 13. 
(C) 10. 
(D) 5. 
(E) 3. 

 
 

17. Um prédio de apartamentos residenciais decidiu trocar sua 
caixa de água para que pudesse garantir melhor o 
abastecimento. Para isso, instalou uma caixa cilíndrica 
com raio de 9m e altura de 10m. Estando cheia, é correto 
afirmar que a quantidade de litros de água que a caixa 
poderá oferecer é de 

(Dados: considere 3=π ). 
 

(A) 2.970.000. 
(B) 2.430.000. 
(C) 2.350.000. 
(D) 2.290.000. 
(E) 1.840.000. 

 
 

18. Em uma urna, existem 20 bolas numeradas de 1 a 20. Se 
retirarmos, ao acaso, uma destas bolas, a probabilidade 
de ela ter um número múltiplo de três ou par é de 

 

(A) 
10
3 . 

(B) .
3
5  

(C) .
9
2  

(D) .
5
4  

(E) .
7
1  

 
 

19. Um investidor aplicou R$200.000,00 em um fundo de 
investimento que rendia juros simples de 36% a.a.. Deixou 
seu dinheiro aplicado durante 18 meses. Assinale a 
alternativa que apresenta o montante resgatado ao final 
do período. 

 
(A) R$360.000,00. 
(B) R$326.000,00. 
(C) R$312.000,00. 
(D) R$308.000,00. 
(E) R$302.000,00. 
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20. O perímetro de um retângulo é 55m. O lado maior é o 
quádruplo do lado menor. Assinale a alternativa que 
apresenta a área deste retângulo. 

 
(A) 121m². 
(B) 123m². 
(C) 125m². 
(D) 127m². 
(E) 129m². 

 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
 
21. Considerando o disposto no artigo 142, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), assinale a alternativa 
que preenche correta e respectivamente as lacunas. 

 
Os menores de _______________ anos serão 

______________ e os maiores de ______________ e menores 

de ______________ anos _____________ por seus pais, 

tutores ou curadores, na forma da legislação civil ou processual. 

 
(A) dezoito/ assistidos/ dezoito/ vinte e um/ 

representados 
(B) dezesseis/ assistidos/ dezesseis/ vinte e um/ 

representados 
(C) dezesseis/ representados/ dezesseis/ vinte e um/ 

assistidos 
(D) dezoito/ representados/ dezoito/ vinte e um/ 

assistidos 
(E) dezesseis/ representados/ dezesseis/ dezoito/ 

assistidos 
 

 
22. O artigo 145, do ECA, dispõe que os Estados e o Distrito 

Federal poderão criar varas especializadas e exclusivas 
da infância e da juventude, cabendo ao(à) 

 
(A) Poder Judiciário estabelecer sua proporcionalidade 

por número de habitantes, dotá-las de infraestrutura 
e dispor sobre o atendimento, inclusive em plantões.  

(B) Ministério Público estabelecer sua proporcionalidade 
por número de habitantes, dotá-las de infraestrutura 
e dispor sobre o atendimento, inclusive em plantões. 

(C) Fundação Casa estabelecer sua proporcionalidade 
por número de habitantes, dotá-las de infraestrutura 
e dispor sobre o atendimento, inclusive em plantões. 

(D) Poder Executivo Federal estabelecer sua 
proporcionalidade por número de habitantes, dotá-
las de infraestrutura e dispor sobre o atendimento, 
inclusive em plantões. 

(E) Poder Executivo Estadual estabelecer sua 
proporcionalidade por número de habitantes, dotá-
las de infraestrutura e dispor sobre o atendimento, 
inclusive em plantões. 

 
 
 
 

23. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre 

 
(A) preservação das florestas, da fauna e da flora. 
(B) proteção ao meio ambiente e combate à poluição em 

qualquer de suas formas. 
(C) promoção de programas de construção de moradias 

e melhoria das condições habitacionais e de 
saneamento básico.  

(D) proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, 
turístico e paisagístico. 

(E) registro, acompanhamento e fiscalização das 
concessões de direitos de pesquisa e exploração de 
recursos hídricos e minerais em seus territórios. 

 
 

24. Conforme o disposto no artigo 26, da Constituição Federal 
de 1988, incluem-se entre os bens dos Estados as 

 
I. águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, 

emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, 
na forma da lei, as decorrentes de obras da União. 

II. áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que 
estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob 
domínio da União, Municípios ou terceiros. 

III. ilhas fluviais e lacustres não pertencentes aos 
Municípios de outros Estados. 

IV. terras devolutas não compreendidas entre as da 
União. 

 
É correto o que está contido em 

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

 
 

25. Segundo a Constituição Federal de 1988, constitui(em) 
crime(s) de responsabilidade do Prefeito Municipal: 

 
I. efetuar repasse que supere os limites definidos na 

Constituição Federal de 1988. 
II. não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês. 
III. enviar o repasse a menor em relação à proporção 

fixada na Lei Orçamentária. 
 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) I, II e III. 
(D) I e III, apenas. 
(E) III, apenas. 
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PSICÓLOGO (CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS) 
 
 
26. Segundo a Resolução do CFP nº 007/2003, o Psicólogo, 

na elaboração de documentos escritos, baseará suas 
informações na observância 

 
(A) dos princípios técnicos e nos dispositivos que 

norteiam a própria demanda. 
(B) das orientações do conselho regional ao qual está 

inserido. 
(C) dos princípios e dispositivos do Código de Ética 

Profissional do Psicólogo. 
(D) dos diferentes modelos institucionais já adotados 

para atuar de forma padronizada. 
(E) das atualizações do CFP, relativas ao Manual de 

Elaboração de Documentos Escritos produzidos pelo 
Psicólogo, decorrentes de avaliação psicológica. 

 
 

27. Sobre o registro de informações decorrentes da prestação 
de serviços psicológicos, marque V para verdadeiro ou F 
falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 

 
(   ) O registro documental é material valioso e sigiloso, 

devendo ser acessado somente pelo Psicólogo e 
pela instituição a qual presta o serviço. 

(   ) A obrigatoriedade do registro documental está 
prevista na Resolução nº 001/2009. 

(   ) O prontuário deve ser mantido atualizado e 
organizado pelo Psicólogo que acompanha o 
procedimento.  

(   ) O supervisor técnico deve solicitar do estagiário 
registro de todas as atividades e acontecimentos 
que ocorrerem com os usuários do serviço 
psicológico prestado. 

 
(A) V/ F/ V/ V 
(B) F/ V/ V/ V 
(C) V/ F/ F/ V 
(D) F/ F/ V/ F 
(E) F/ V/ V/ F 

 
 

28. A avaliação de demanda e a definição de objetivos do 
trabalho são processos que devem contemplar, 
obrigatoriamente, 

 
(A) os registros documentais dispostos na Resolução do 

CFP nº 005/2010, especialmente quando esses 
registros estão em forma de prontuário. 

(B) a estrutura dos registros de um parecer psicológico. 
(C) todo o processo de métodos e técnicas previstos no 

diagnóstico psicológico. 
(D) uma das partes dispostas para estabelecer os 

critérios de avaliação em formulários de testes 
psicológicos. 

(E) o detalhamento do construto variável/ invariável dos 
testes que o profissional pretende aplicar. 

 

29. Acerca dos crimes e das infrações administrativas, 
tratados no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
assinale a alternativa incorreta. 

 
(A) Os crimes definidos no ECA são de ação pública 

condicionada. 
(B) A hospedagem de criança ou de adolescente 

desacompanhado dos pais ou responsável, ou sem 
autorização escrita desses ou da autoridade 
judiciária, em motel ou congênere, implicará pena de 
multa. 

(C) Aplicam-se aos crimes definidos no ECA as normas 
da Parte Geral do Código Penal. 

(D) A autoridade policial responsável pela apreensão de 
criança ou adolescente que deixar de fazer imediata 
comunicação à autoridade judiciária competente e à 
família do apreendido ou à pessoa por ele indicada 
estará sujeito à pena de detenção de seis meses a 
dois anos. 

(E) Publicações em revistas destinadas ao público 
infanto-juvenil contendo ilustrações, fotografias, 
legendas, crônicas ou anúncios de bebidas 
alcoólicas, e desrespeitando os valores éticos e 
sociais da pessoa e da família, configurarão pena de  
multa de três a vinte salários de referência, 
duplicando-se a pena em caso de reincidência, sem 
prejuízo de apreensão da revista ou publicação. 

 
 

30. Avaliar os riscos envolvidos, tanto pelos procedimentos, 
como pela divulgação dos resultados, com o objetivo de 
proteger pessoas, grupos, organizações e comunidades 
envolvidas, é uma conduta que o Psicólogo deve cumprir 
e se responsabilizar, segundo o artigo 16 do Código de 
Ética Profissional do Psicólogo, diante de 

 
I. situações em que se configure a utilização de 

registros e observação de criança, adolescente ou 
interdito, sem perspectivas de promover medidas em 
seu benefício. 

II. encaminhamentos à equipe multiprofissional para 
complemento de informações prontuárias. 

III. realização de estudos, pesquisas e atividades 
voltadas para a produção de conhecimento e 
desenvolvimento de tecnologias. 

 
É correto o que está contido em  

 
(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) I e II, apenas. 
(E) II e III, apenas. 
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31. Segundo o Código de Ética Profissional do Psicólogo, é 
correto afirmar que prestar serviços profissionais em 
situações de calamidade pública ou de emergência é 

 
(A) uma contribuição, visando à dignidade da 

coletividade humana. 
(B) um princípio fundamental amparado pelo que prevê 

a Declaração dos Direitos Humanos. 
(C) dever fundamental do Psicólogo, sendo um dos itens 

de suas responsabilidades. 
(D) uma opção de trabalho voluntário do profissional 

diante de situações complexas extremas. 
(E) uma obrigação prevista no código, mas a cumprir 

somente se convocado, podendo declinar, salvo por 
impedimento de motivo relevante. 

 
 

32. É correto afirmar que os itens de identificação do relatório 
psicológico devem compor registros de 

 
(A) justificativa de demanda, finalidade do documento, 

exposição de motivos e conclusão. 
(B) informação do caso, identificação, análise, 

conclusão e encaminhamento, se necessário. 
(C) nome e sobrenome do solicitante, procedimentos, 

descrição de demanda e encaminhamento. 
(D) identificação, descrição da demanda, procedimento, 

análise e conclusão. 
(E) nome e sobrenome do cliente, registro do nome 

completo do Psicólogo com sua inscrição no CRP, 
finalidade do documento, análise e 
encaminhamento, se necessário. 

 
 

33. São drogas psicoativas: álcool, maconha, cocaína, chá, 
diazepan, nicotina, heroína etc., ou qualquer substância 
química que, quando ingerida, 

 
(A) provoque inquietação, náusea e dependências 

diversas. 
(B) cause alucinações e ideias delirantes, além de 

alterações motoras. 
(C) provoque e/ou modifique uma ou várias funções do 

sistema nervoso central, produzindo efeitos 
psíquicos e comportamentais. 

(D) acentue o distanciamento afetivo ou efeito reverso 
de volição corporal “imposta de fora” como busca de 
ganho em contato interpessoal e do convívio social. 

(E) provoque um ganho reativo de humor, aumento de 
apetite, distimia e aceleramento cardíaco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34. Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa 
que preenche correta e respectivamente as lacunas. 

 
Denominam-se psicoses ________________ aqueles 

quadros psicóticos causados diretamente pela ação da droga 

sobre o cérebro, de curta duração, que remitem na medida em 

que a substância desaparece do organismo. Já as psicoses 

________________ por drogas duram dias ou, no máximo, 

semanas, manifestando-se como quadros paranoides ou 

polimorfos, por exemplo. 

 
(A) residuais/ funcionais 
(B) funcionais/ disfuncionais 
(C) afetivas/ prolongadas 
(D) mórbidas/ hiperfágicas 
(E) tóxicas/ induzidas 

 
 

35. Conforme estabelecido no ECA, com relação à habilitação 
de pretendentes à adoção, os postulantes à adoção, 
domiciliados no Brasil, apresentarão petição inicial na qual 
conste, entre outros dados,  

 
I. qualificação completa e dados familiares. 
II. atestados de sanidade física e mental e certidão de 

antecedentes criminais. 
III. comprovante de renda e domicílio e certidão 

negativa de distribuição cível. 
 
 É correto o que está contido em  
 

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

 
 

36. A utilização de avaliação psicológica, psicossocial e 
sociocultural, a fim de observar o padrão de relações 
interpessoais, relações objetais, dinâmica familiar, bem 
como a interação como “subgrupo” cultural ao qual o 
paciente pertence, seus valores, além de histórico legal de 
brigas, roubos, prisões, crimes cometidos, dizem respeito  

 
(A) ao levantamento global para identificação de 

demanda em indivíduos infratores. 
(B) a alguns itens a serem avaliados na história de 

pacientes com abuso e/ou dependência de drogas. 
(C) a alguns itens a serem avaliados na história de 

adolescentes resgatados em situação de risco. 
(D) aos aspectos a serem observados em pacientes 

com alterações nas funções psíquicas compostas 
relativas à personalidade do sujeito. 

(E) à anamnese psicopatológica utilizada em instituições 
psiquiátricas diversas, com foco em pacientes 
esquizofrênicos. 
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37. Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa 
que preenche corretamente a lacuna. 

 
“Um fenômeno é sempre biológico em suas raízes e social 

em sua extensão final. Mas, nós não nos devemos esquecer, 

também, de que, entre esses dois, ele é mental.” Assim começa 

uma definição da psicopatologia, na visão de Jean Piaget. Ou 

seja, a psicopatologia é um ramo da ciência que trata da 

natureza essencial da saúde mental e tem boa parte de suas 

raízes na tradição _____________, quando estudada nas obras 

de grandes alienistas do passado, propiciando a observância 

nos últimos dois séculos. 

 
(A) médica 
(B) filosófica 
(C) autônoma 
(D) neurológica 
(E) fisiológica 

 
 

38. Quando se estuda os sintomas psicopatológicos, costuma-
se observar a estrutura básica de comportamentos, tais 
como ideias obsessivas, labilidade afetiva, delírio etc., e 
também a forma como se preenche essa alteração 
estrutural no indivíduo, seja em forma de culpa, cunho 
religioso, perseguição etc.. A estes dois enfoques básicos, 
é correto afirmar que se trata de aspectos como 

 
(A) diagnóstico e causa. 
(B) avaliação e screening (rastreamento). 
(C) forma e conteúdo dos sintomas. 
(D) descrição e conclusão. 
(E) manifestação e causa. 

 
 

39. Sobre as três regras básicas a serem seguidas ao fazer 
uma entrevista psiquiátrica, correlacione as colunas 
abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta 
a sequência correta. 

 
1. Utilizar entrevista 

de forma aberta, 
permitindo que fale 
de forma mais 
fluente e 
espontânea. 

(   ) Pacientes organizados 
(mentalmente), fora de 
um “estado psicótico”. 

 

2. Utilizar entrevista 
de forma mais 
estruturada, em que 
o estrevistador fala 
mais, fazendo 
perguntas simples e 
fáceis de serem 
compreendidas e 
respondidas. 

(   ) Pacientes paranoides, ou 
com capacidade 
cognitiva limitada. 

3. Iniciar com 
perguntas neutras 
e, gradativamente, 
formular perguntas 
mais complexas. 

(   ) Pacientes 
desorganizados ou 
“travados” por um alto 
nível de ansiedade. 

(A) 1/ 3/ 2 
(B) 2/ 3/ 1 
(C) 3/ 2/ 1 
(D) 2/ 1/ 3 
(E) 3/ 1/ 2 

 
 

40. Sobre as funções do Ministério Público previstas no ECA, 
marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, 
assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
(   ) A intimação do Ministério Público será feita por meio 

de publicação no Diário Oficial da União. 
(   ) A falta de intervenção do Ministério Público acarreta 

a suspensão do feito, que será declarada de ofício 
pelo juiz. 

(   ) As manifestações processuais do representante do 
Ministério Público deverão ser fundamentadas. 

 
(A) V/ F/ V 
(B) F/ V/ F 
(C) F/ F/ V 
(D) V/ V/ V 
(E) F/ F/ F 

 
 

41. Quanto aos aspectos básicos de interpretação e ao 
significado dos aspectos gerais dos desenhos, diante da 
análise de uma produção gráfica, pode-se afirmar que ela 
pode ser feita por meio de três processos em 
interpenetração, vinculados  

 
(A) à percepção, à situação e à expressão. 
(B) a relato, à percepção e à projeção. 
(C) a grafismo, à avaliação e à conclusão. 
(D) à adaptação, à expressão e à projeção. 
(E) à ação, à reação e à projeção. 

 
 

42. Sobre os crimes e infrações administrativas descritos no 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), é previsto, 
no artigo 230, que “privar a criança ou o adolescente de 
sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em 
flagrante de ato infracional” incide detenção de seis meses 
a dois anos. O presente artigo informa que a pena deve 
ainda ser aplicada se  

 
(A) a privação for feita sem uma ordem escrita da 

autoridade judiciária competente. 
(B) a privação for mantida, diante de ordenação de 

liberação da criança ou do adolescente, tão logo se 
tenha conhecimento da ilegalidade da apreensão. 

(C) na privação, ocorrerem episódios de vexame ou 
constrangimento. 

(D) a privação for feita sem imediata comunicação à 
autoridade competente. 

(E) a privação for feita sem imediata comunicação ao 
apreendido ou à pessoa por ele indicada. 
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43. No que concerne ao ECA, sobre o direito à convivência 
familiar e comunitária, marque V para verdadeiro ou F 
para falso e, em seguida, assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta. 

 
(   ) A falta ou a carência de recursos materiais constitui 

motivo suficiente para a perda ou a suspensão do 
pátrio poder, devendo, para tal, ser constituída 
família substituta para prover a criança ou o jovem 
adolescente de suas necessidades. 

(   ) O reconhecimento do estado de filiação da criança 
ou adolescente é direito personalíssimo, indisponível 
e imprescritível, podendo ser aplicado contra os pais 
ou seus herdeiros.  

(   ) Entende-se por família natural a comunidade 
formada pelos pais ou qualquer deles e seus 
descendentes. 

(   ) Na colocação da família substituta, o artigo 28, 
parágrafo 1º, estabelece que, sempre que possível, 
os responsáveis serão notificados para serem 
ouvidos e considerados sobre a guarda incumbida 
do menor.  

 
(A) V/ F/ V/ V 
(B) F/ V/ V/ V 
(C) V/ F/ F/ V 
(D) F/ F/ V/ V 
(E) F/ V/ V/ F 

 
 

44. No desenvolvimento das operações concretas, a criança 
já possui autonomia de pensamento, o que significa 
pensar de acordo com um conjunto próprio de normas, em 
que, antes de aceitar os valores já definidos pelos outros, 
o raciocínio os avalia. A essa autonomia relacionada 
diretamente a seu desenvolvimento afetivo dá-se o nome 
de 

 
(A) abstração reflexiva. 
(B) independência cognitiva. 
(C) comunicação pessoal estabelecida. 
(D) autorregulação. 
(E) esquemas. 

 
 

45. Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa 
que preenche corretamente a lacuna. 

 
Dentre as teorias da personalidade, os estudos de Carl 

Rogers apontam para perspectivas em que o indivíduo busque 

dentro de si a capacidade, ao menos latente, de compreender 

os fatores de sua vida que lhe causam infelicidade e dor, e, 

então, encontre a “chave” para reorganizar-se de forma a 

superar tais fatores. Dessa forma, a pessoa assume um 

compromisso de um _____________ separado, compromisso 

esse que é uma profunda tentativa de descobrir e aceitar a 

natureza total de si. É dedicar-se à remoção das máscaras tão 

logo elas se formem. 

(A) self 
(B) olhar 
(C) espírito 
(D) comportamento 
(E) corpo 

 
 

46. Acerca do regime disciplinar tratado no Título II, Capítulo 
VII, da Lei nº 12.594/2012, que institui o Sistema Nacional 
de Atendimento Socioeducativo (SINASE) e regulamenta 
a execução das medidas destinadas a adolescente que 
pratique ato infracional, todas as entidades de 
atendimento socioeducativo deverão, em seus respectivos 
regimentos, realizar a previsão de regime disciplinar que 
obedeça, dentre outros, aos seguintes princípios: 

 
I. sanção de duração determinada. 
II. enumeração explícita das garantias de defesa. 
III. apuração da falta disciplinar por comissão composta 

por, no mínimo, três integrantes, sendo um, 
obrigatoriamente, oriundo da equipe técnica. 

 
 É correto o que está contido em 
 

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

 
 

47. De acordo com a Lei nº 12.594/2012, assinale a 
alternativa incorreta. 

 
(A) Nenhum socioeducando poderá desempenhar 

função ou tarefa de apuração disciplinar ou 
aplicação de sanção nas entidades de atendimento 
socioeducativo. 

(B) O regime disciplinar depende da responsabilidade 
civil ou penal que advenha do ato cometido. 

(C) Não será aplicada sanção disciplinar sem expressa 
e anterior previsão legal ou regulamentar e o devido 
processo administrativo. 

(D) As escolas do Senai poderão ofertar vagas aos 
usuários do Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (SINASE) nas condições a serem 
dispostas em instrumentos de cooperação 
celebrados entre os operadores do Senai e os 
gestores dos Sistemas de Atendimento 
Socioeducativo locais. 

(E) O regulamento interno estabelecerá as hipóteses de 
proibição da entrada de objetos na unidade de 
internação, vedando o acesso aos seus portadores. 
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48. Segundo o que prevê o regramento do Sistema Nacional 
de Atendimento Socioeducativo (SINASE), a avaliação e o 
acompanhamento da gestão do atendimento 
socioeducativo objetiva 

 
I. verificar o cumprimento das metas estabelecidas e 

elaborar recomendações aos gestores e operadores 
dos Sistemas. 

II. definir estratégias para a gestão de conflitos, vedada 
a previsão de isolamento cautelar. 

III. receber o adolescente e seus pais ou responsável e 
orientá-los sobre a finalidade da medida e a 
organização e funcionamento do programa. 

 
É correto o que está contido em  

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

 
 

49. Com base na Lei nº 12.594/2012, o adolescente em 
cumprimento de medida socioeducativa que apresente 
indícios de transtorno mental, de deficiência mental, ou 
associadas, deverá ser avaliado por equipe técnica 
multidisciplinar e multissetorial. A respeito desse assunto, 
analise as assertivas abaixo. 

 
I. As competências, a composição e a atuação da 

equipe técnica deverão seguir, conjuntamente, as 
normas de referência do SUS e do SINASE, na 
forma do regulamento. 

II. A avaliação subsidiará a elaboração e execução da 
terapêutica a ser adotada. 

III. As informações produzidas na avaliação obedecerão 
plenamente ao princípio da publicidade. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

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

 
 

50. Conforme o disposto no artigo 67 da Lei nº 12.594/2012, a 
visita do cônjuge, companheiro, pais ou responsáveis, 
parentes e amigos a adolescente a quem foi aplicada 
medida socioeducativa de internação observará dias e 
horários próprios definidos 

 
(A) pela Justiça da Infância e da Juventude. 
(B) pelo Psicólogo responsável pelo caso. 
(C) pela equipe do programa de atendimento. 
(D) pelo educador, em conjunto com o Psicólogo 

responsável. 
(E) pela direção do programa de atendimento. 
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