
 

� Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de r espos tas óptico. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) 
campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no cartão de respostas . 

 
� Leia atentamente cada questão e assinale no cartão de respostas óptico a alternativa que mais adequadamente a responde. 
 
� A questão que tiver mais de uma resposta assinalada será considerada errada, mesmo que uma das assinalações esteja correta. 
 
� O cartão de respostas óptico não pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais 

destinados às respostas. 
 
� A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas óptico é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, fabricada com material transparente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo a seguir:  
 
Marque as respostas assim :   

 

INSTRUÇÕES – PROVA OBJETIVA  

INSTRUÇÕES GERAIS 

Realização:  

            

108 – TÉCNICO EM PSICOLOGIA 

� O candidato receberá do chefe de s ala: 
- Um caderno de questões  das provas objetiva e discursiva, contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) 

alternativas de resposta cada uma e apenas uma alternativa correta, e 2 (duas) questões discursivas com as respectivas orientações. 
- Um cartão de respostas  óptico personalizado. 
- Duas folhas  de texto definitivo para as questões discursivas. 

� Ao ser autorizado o início da prova, o candidato deverá verificar se a numeração das questões, a paginação e a codificação do cartão  e 
das folhas  estão corretas. 

� O candidato dispõe de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos para fazer a prova objetiva e as questões discursivas, devendo controlar o 
tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. 

� Esse tempo inclui a marcação do cartão de respostas óptico da prova objetiva e o preenchimento das folhas de texto definitivo das 
questões discursivas. 

� Ao candidato somente será permitido levar o caderno de questões após 4 (quatro) horas do início da prova. 
� Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, o candidato poderá entregar seu cartão de respostas óptico e as folhas de 

texto definitivo e retirar-se da sala. 
� Após o término da prova, o candidato deve entregar ao chefe de sala  o cartão de respostas óptico devidamente assinado e as folhas 

de texto definitivo . 
� O candidato deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade  e a caneta esferográfica de tinta preta  ou azul , 

fabricada com material transparente. 
� Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. O candidato deverá desligar e entregar ao chefe de sala 

régua de cálculo, calculadora, agenda eletrônica, palmtop, bip, pager, notebook, telefone celular, gravador, máquina fotográfica, 
walkman, aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais, relógio, ou qualquer outro 
equipamento desse tipo e qualquer tipo de arma, mesmo que com porte autorizado. 

� Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas. 
� Não é permitido o uso de lápis, lapiseira/grafite e(ou) borracha durante a realização das provas. 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS  

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

CONCURSO PÚBLICO – NÍVEL SUPERIOR 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
Texto I, para responder às questões de 1 a 3 e 8. 

 
 

Declaração Universal dos Direitos Humanos 
 

1 

 

 

4 

 

 

 

 

7 

 

 

10 

 

 

13 

 

 

16 

 

 

 

19 

 

 

22 

 

 

25 

 

 

28 

 

 

31 

 

 A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um 
dos documentos básicos das Nações Unidas e foi assinada 
em 10 de dezembro de 1948. Nela, são enumerados os 
direitos que todos os seres humanos possuem. 

 
 Preâmbulo 

 
 Considerando  que o reconhecimento da dignidade 
inerente a todos os membros da família humana e de seus 
direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da 
justiça e da paz no mundo, 
 Considerando  que os povos das Nações Unidas 
reafirmaram, na Carta da ONU, sua fé nos direitos humanos 
fundamentais, na dignidade e no valor do ser humano e na 
igualdade de direitos entre homens e mulheres e que 
decidiram promover o progresso social e melhores condições 
de vida em uma liberdade mais ampla, agora, portanto, a 
Assembleia Geral proclama a presente Declaração 
Universal dos Direitos Humanos como o ideal comum a ser 
atingido por todos os povos e todas as nações. 

 
 Artigo I 
 Todos os seres humanos nascem livres e iguais em 
dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e 
devem agir em relação uns aos outros com espírito de 
fraternidade. 
 Artigo III 
 Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à 
segurança pessoal. 
 Artigo XIII 
 1. Todo ser humano tem direito à liberdade de 
locomoção e à residência dentro das fronteiras de cada 
Estado. 
 2. Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer 
país, inclusive o próprio, e a este regressar. 
 

Internet: <www.onu-brasil.org.br> (com adaptações). 
Acesso em 15/5/2010. 

 
 
QUESTÃO 1 _____________________________________  
 
Quanto às informações do texto I, assinale a alternativa 
correta.  
 
(A) Há mais de meio século, foi assinada a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, o primeiro documento 
das Nações Unidas, que buscou deliberar sobre os 
direitos relativos aos homens dos países ditos 
civilizados. 

(B) Liberdade, justiça, paz no mundo, reconhecimento da 
dignidade inerente a todos os seres humanos e de 
seus direitos iguais e inalienáveis são consequências 
da Carta da ONU de 1978.  

(C) Os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta da 
ONU, sua fé nos direitos humanos fundamentais, na 
dignidade e no valor do ser humano e na igualdade de 
direitos entre homens e mulheres e decidiram 
promover o progresso social e melhores condições de 
vida em uma liberdade mais ampla. 

(D) As assinaturas registradas na referida Carta da ONU 
garantiram, por si só, em virtude da seriedade do ato 
praticado diante da humanidade, a realização dos 
compromissos comuns assumidos perante todas as 
nações. 

(E) A declaração dos direitos humanos reconhece que a 
própria natureza dá igualdade entre os homens quanto 
à liberdade, à dignidade e aos diretos sociais e que a 
razão leva os homens a agirem com espírito de 
fraternidade. 

 
 
QUESTÃO 2 _____________________________________ 
 
As ideias originais do texto I serão mantidas, e a frase ficará 
gramaticalmente correta ao se substituir  
 
(A) “são enumerados” (linha 3) por enumeram-se . 
(B) “foi assinada” (linha 2) por foram assinados . 
(C) “que” (linha 4) por aos quais .  
(D) “a” (linha 7) por para com . 
(E) “e que decidiram” (linhas 13 e 14) por e que estes 

decidiram . 
 
 
QUESTÃO 3 _____________________________________ 
 
Quanto aos aspectos gramaticais e semânticos do texto I, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Na linha 32, o adjetivo “próprio” foi substantivado na 

expressão “inclusive o próprio”, com o significado de 
em pessoa .  

(B) A expressão “à residência” (linha 29) pode ser reduzida 
apenas a “residência”, sem prejuízo gramatical em 
relação ao paralelismo sintático. 

(C) O plural de “Todo ser humano tem direito à liberdade 
de locomoção” (linhas 28 e 29) está corretamente feito 
na seguinte forma: Todos seres humanos tem direito 
à liberdade de locomoção . 

(D) O termo “direito” admite duas regências diferentes. 
(E) O pronome demonstrativo “este” (linha 32) substitui o 

substantivo “direito” (linha 31).  
 
 
QUESTÃO 4 _____________________________________ 
 
A respeito das regras gerais de redação de correspondências 
oficiais, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Além de atender a disposição constitucional, a forma 

dos atos normativos obedece a certa tradição. Há 
normas para sua elaboração que remontam ao período 
da história imperial brasileira, como, por exemplo, a 
obrigatoriedade de que se aponha, ao final desses 
atos, o número de anos transcorridos desde a 
Independência. Essa prática é mantida desde o início 
do período republicano até hoje.  

(B) O tratamento que deve ser dado aos assuntos que 
constam das comunicações oficiais decorre de vários 
fatores, entre os quais se destacam determinadas 
impressões individuais de quem comunica, que só 
serão bem-vindas no texto se forem utilizadas sob a 
forma de alerta para o destinatário da mensagem, ou 
seja: o público, o conjunto dos cidadãos ou outro órgão 
público, do Executivo ou dos outros Poderes da União. 

(C) O padrão culto não combina com a simplicidade de 
expressão, para não ser confundido com pobreza de 
expressão. 

(D) As comunicações que partem dos órgãos públicos 
federais devem ser compreendidas por todo e qualquer 
cidadão brasileiro. 

(E) Existe propriamente um padrão oficial de linguagem ; 
uma vez que haverá preferência pelo uso de 
determinadas expressões ou obediência a certa 
tradição no emprego das formas sintáticas, razão por 
que se consagrou a utilização de linguagem 
burocrática, conhecida como o jargão burocrático. 
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Texto II, para responder às questões de 5 a 8. 
 

Estatutos do homem 
 

1 

 

 

4 

 

 

7 

 

 

10 

 

 

13 

 

 

16 

 

 

19 

 

 

22 

 

 

25 

 

 

28 

 

 

31 

 

 

34 

 

 

37 

 

 

40 

 

 

43 

 

 

 Artigo I  
 Fica decretado que agora vale a verdade. Agora 
vale a vida, e, de mãos dadas, marcharemos todos pela vida 
verdadeira.  
 Artigo II  
 Fica decretado que todos os dias da semana, 
inclusive as terças-feiras mais cinzentas, têm direito a 
converter-se em manhãs de domingo.  
 Artigo III  
 Fica decretado que, a partir deste instante, haverá 
girassóis em todas as janelas, que os girassóis terão direito a 
abrir-se dentro da sombra; e que as janelas devem 
permanecer, o dia inteiro, abertas para o verde onde cresce a 
esperança.  
 Artigo IV  
 Fica decretado que o homem não precisará nunca 
mais duvidar do homem. Que o homem confiará no homem 
como a palmeira confia no vento, como o vento confia no ar, 
como o ar confia no campo azul do céu.  
 Parágrafo único: O homem confiará no homem 
como um menino confia em outro menino.  
 Artigo VI  
 Fica estabelecida, durante dez séculos, a prática 
sonhada pelo profeta Isaías, e o lobo e o cordeiro pastarão 
juntos, e a comida de ambos terá o mesmo gosto de aurora. 
 Artigo VII  
 Por decreto irrevogável fica estabelecido o reinado 
permanente da justiça e da claridade, e a alegria será uma 
bandeira generosa para sempre desfraldada na alma do 
povo.  
 Artigo IX 
 Fica permitido que o pão de cada dia tenha no 
homem o sinal de seu suor. Mas que sobretudo tenha 
sempre o quente sabor da ternura. 
 Artigo XI 
 Fica decretado, por definição, que o homem é um 
animal que ama e que por isso é belo, muito mais belo que a 
estrela da manhã.  
 Artigo Final 
 Fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será 
suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas. 
A partir deste instante, a liberdade será algo vivo e 
transparente como um fogo ou um rio, e a sua morada será 
sempre o coração do homem. 
 Santiago do Chile, abril de 1964. 

 
Thiago de Melo. Faz escuro, mas eu canto . Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 9ª ed., 198s, p. 19 (com adaptações). 

 
 
QUESTÃO 5 _____________________________________  
 
Diz-se que há personificação quando houver atribuição de 
sentimentos, traços psicológicos e(ou) comportamento 
humanos a seres inanimados e a animais. Assinale a 
alternativa que apresenta exemplo de personificação no  
texto II.  
 
(A) “de mãos dadas, marcharemos todos pela vida 

verdadeira” (linhas 3 e 4). 
(B) “as janelas devem permanecer, o dia inteiro, abertas 

para o verde onde cresce a esperança” (linhas de 12 a 
14). 

(C) “o homem confiará no homem como a palmeira confia 
no vento” (linhas 17 e 18). 

(D) “o lobo e o cordeiro pastarão juntos” (linhas 24 e 25). 
(E) “Fica decretado, por definição, que o homem é um 

animal que ama” (linhas 36 e 37). 

QUESTÃO 6 _____________________________________ 
 
Quanto à interpretação das ideias expostas no texto II, é 
incorreto  afirmar que ele  
 
(A) apresenta reação à opressão sofrida pelo homem. 
(B) propõe a supremacia da justiça, sem semear revoltas, 

mas estimulando a esperança. 
(C) defende a prática da verdade, da confiança e da paz.  
(D) tem alicerces na esperança, na crença do homem 

como operador de transformações sociais. 
(E) elege como alvo as atitudes exteriores do homem, para 

que estas possam redundar em mudanças profundas 
na alma inquieta e inconformada do autor. 

  
 
QUESTÃO 7 _____________________________________ 
 
Quanto aos aspectos gramaticais e semânticos do texto II, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Em virtude de sua finalidade normativa, o texto II 

caracteriza-se pela predominância de frases 
imperativas, com uso de vocabulário exclusivamente 
técnico, próprio da área legislativa e com sintaxe 
sofisticada. 

(B) Na frase “Mas que sobretudo tenha sempre o quente 
sabor da ternura.” (linhas 33 e 34), o autor faz 
relacionamento entre planos sensoriais diferentes. 

(C) Após as expressões “Fica permitido”, “Fica decretado” 
e “Fica estabelecida”, a vírgula deveria ser usada para 
conferir ênfase ao caráter normativo da frase. 

(D) O emprego predominante do verbo no tempo presente 
garante a firmeza e a imperatividade das 
determinações feitas no texto. 

(E) A palavra “sobretudo” (linha 33) poderia ser 
corretamente registrada como duas palavras, pois ela é 
a junção de sobre + tudo e significa acima de tudo  
(expressão com três palavras). 

 
 
QUESTÃO 8 _____________________________________ 
 
Considerando os textos I e II, assinale a alternativa que faz 
interpretação correta de passagens dos dois textos. 
 
(A) Ambos os textos fazem referência explícita à vida, à 

liberdade, à fraternidade, à justiça e à ternura. 
(B) O advérbio “agora”, no texto I (linha 15) e no II  

(linha 2), tem valor semântico de contudo . 
(C) Os dois textos dão um tratamento cientificamente 

neutro e objetivo ao tema, pois ambos legislam sobre 
questões de interesse de toda a humanidade. 

(D) A palavra “como” cria relação de conformidade, tanto 
no texto I (linha 17) quanto no II (linha 18). 

(E) A palavra “inclusive" é usada em ambos os textos (I, 
linha 32; II, linha 7) com o sentido de até mesmo e(ou) 
especialmente . 
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QUESTÃO 9 _____________________________________  
 

Maníaco de Luziânia é imaturo e agressivo, dizem la udos 
que alertavam possibilidade de novos crimes 

 
 (14/4/2010) Inseguro, imaturo e agressivo. Essas 
são características atribuídas a Adimar Jesus da Silva, que 
confessou ter matado, estuprado e enterrado seis jovens de 
Luziânia (GO) em laudos obtidos pela reportagem do R7.  

Estudos psicológicos, de 2008 e 2009, dão conta de 
que o suspeito teve uma infância difícil. Natural de Serra 
Dourada, na Bahia, Silva é filho de lavradores pobres que 
não o deixaram ir à escola por não terem dinheiro para 
comprar material escolar. Desde criança, ele ajudava com o 
serviço da roça. 
 

Internet: <www.r7.com>. Acesso em 13/5/2010. 
 
Acerca da situação tratada no texto e de conhecimentos 
relativos ao assunto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A não localização de todos os corpos dos seis jovens 

desaparecidos tem dificultado os trabalhos da polícia 
goiana, que continua as buscas a dois jovens, cujas 
mortes não foram ainda confirmadas, mesmo com a 
admissão de culpa por Adimar. 

(B) As investigações apontam para o envolvimento, de 
longa data, de Adimar Jesus com máfias ligadas ao 
trabalho escravo em estados do norte do Brasil. 

(C) Adimar já havia sido condenado e cumprido pena de 
prisão por atentado violento ao pudor, mas fugiu da 
prisão no Distrito Federal e evadiu-se para o município 
de Luziânia, onde cometeu os crimes citados. 

(D) O assassinato de Adimar Jesus por companheiros de 
cela, dias após o texto ter sido produzido, reflete as 
graves deficiências do sistema prisional brasileiro. 

(E) Alguns atos criminosos praticados por Adimar estão 
relacionados a um crime bastante discutido 
atualmente: a pedofilia. 

 
 
QUESTÃO 10 ____________________________________  
 
 A grande crise da economia global começa a ser 
percebida como uma série de eventos encadeados, mas 
imprevisíveis, sem que se conheça onde será o próximo 
ataque. A dívida pública dos EUA, Japão, Inglaterra, dos 
países da Zona do Euro, sobretudo os mediterrâneos, como 
Portugal, Espanha, Itália e Grécia, está entre o espanto e o 
terror. 
 

Antônio Machado. Europa em Chamas . In: Correio  Braziliense ,  
15/5/2010, p. 19 (com adaptações). 

 
Acerca do tema abordado pelo texto e de outros a ele 
relacionados, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A Inglaterra é mencionada separadamente dos países 

da Zona do Euro pelo fato de não integrar a União 
Europeia e, portanto, não utilizar o euro como moeda 
oficial. 

(B) Inferem-se do texto referências aos aspectos positivos 
do processo de globalização. 

(C) Todos os países da União Europeia integram a 
chamada Zona do Euro. 

(D) A Irlanda, juntamente com os países mediterrâneos 
citados no texto, integra o grupo chamado de Piigs, um 
acrônimo pejorativo semelhante ao inglês pigs, que 
significa porcos, e uma referência à sua fragilidade 
econômica. 

(E) Nos Estados Unidos, as medidas anticrise tomadas por 
Barack Obama, logo no início de seu mandato, 
ancoraram-se nos velhos dogmas do neoliberalismo 
das eras Reagan e Bush. 

QUESTÃO 11 ____________________________________ 
 

Hidrelétrica de Salto entra em operação 
 

 A Usina Hidrelétrica de Salto, localizada no Rio 
Verde, entre os municípios de Caçu e Itarumã, começou a 
produzir energia na noite da última quinta-feira, com metade 
de sua capacidade de 116 megawatts. 
 

In: O Popular , 15/5/2010, p. 15. 

 
Acerca do assunto tratado no texto, assinale alternativa 
incorreta . 
 
(A) Os impactos causados pela construção de usinas 

hidrelétricas não se restringem aos danos sofridos pela 
fauna e pela flora da região alagada; frequentemente 
atingem dimensão social e cultural, a exemplo do 
alagamento de áreas habitadas e da submersão de 
sítios arqueológicos.  

(B) No Brasil, o lento incremento da produção e do 
consumo de energia elétrica decorre, basicamente, do 
monopólio governamental na construção das usinas e 
na geração e distribuição de energia. 

(C) A energia gerada em uma usina nuclear é, assim como 
a gerada por uma usina movida a carvão mineral, um 
tipo de energia de origem termelétrica. 

(D) As novas tecnologias utilizadas na construção de 
usinas nucleares, que as tornam mais seguras e, 
portanto, menos propensas à ocorrência de acidentes, 
têm gerado um ressurgimento da energia nuclear no 
planeta nos últimos anos. 

(E) No Brasil, a produção de energia hidrelétrica ainda está 
longe do potencial que o país possui. Há grandes 
possibilidades de aumento da produção, em especial 
na Amazônia. 

 
 
QUESTÃO 12 ____________________________________ 
 
Considere que Pedro, membro do Ministério Público de 
Goiás há mais de 10 anos, seja condenado por homicídio 
culposo e esteja respondendo por improbidade 
administrativa. Com base nessa situação hipotética, Pedro 
 
(A) não poderia se candidatar ao cargo de presidente da 

associação da referida instituição. 
(B) poderá ser demitido por falta de decoro. 
(C) poderá ser candidato ao cargo de procurador-geral de 

justiça. 
(D) responderá, automaticamente, por processo 

administrativo.  
(E) não poderá fazer parte do Conselho Superior da 

instituição. 
 
 
QUESTÃO 13 ____________________________________ 
 
Considere que um servidor do Ministério Público de Goiás 
faça parte de uma sociedade comercial, um restaurante, em 
que participe da administração da referida empresa apenas 
fora do horário de expediente. Nessa situação, é correto 
afirmar, com base no estatuto do funcionário público civil de 
Goiás, que esse tipo de participação societária do  
funcionário é 
 
(A) terminantemente proibida. 
(B) possível, uma vez que não há incompatibilidade de 

horários. 
(C) vedada ao funcionário, mas não é considerada uma 

transgressão disciplinar grave. 
(D) transgressão disciplinar, mas não causa de demissão. 
(E) apenada com repreensão. 
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QUESTÃO 14 ____________________________________  
 
Com relação ao corregedor-geral do Ministério Público de 
Goiás, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O corregedor-geral será escolhido entre os membros 

do Ministério Púbico, promotores e procuradores de 
justiça. 

(B) A escolha do corregedor-geral será feita no Conselho 
Superior e entre seus integrantes. 

(C) O Conselho de Procuradores de Justiça é o órgão 
responsável pela eleição do corregedor-geral que, para 
concorrer ao cargo, deve ter no mínimo 10 anos de 
carreira. 

(D) O corregedor-geral não poderá ser reeleito. 
(E) É atribuição do corregedor-geral fiscalizar o 

cumprimento das metas institucionais estabelecidas 
pela Procuradoria-Geral de Justiça, pelas 
Procuradorias de Justiça, pelas Promotorias de Justiça 
e pelos Centros de Apoio Operacional, decorrentes do 
Plano Estratégico. 

  
 
QUESTÃO 15 ____________________________________  
 
Em relação ao Conselho Superior do Ministério Público de 
Goiás, é correto afirmar que 
 
(A) tem a atribuição de autorizar, atendida a necessidade 

do serviço e evidenciado o interesse da instituição, o 
afastamento de membro do Ministério Público 
vitaliciado, para, sem prejuízo de vencimentos e 
vantagens, frequentar curso ou seminário, de 
aperfeiçoamento ou estudos, no país ou no exterior, de 
duração máxima de 2  anos. 

(B) será composto pelo procurador-geral de justiça, que o 
presidirá, pelo corregedor-geral do Ministério Público, 
por dois procuradores de justiça e dois promotores de 
justiça eleitos, parte pelos promotores de justiça em 
exercício e parte pelo Colégio de Procuradores de 
Justiça, para mandato de 1 ano, vedada a reeleição, 
observado o procedimento legal. 

(C) incumbe-lhe velar pela observância dos princípios 
institucionais aplicados especialmente aos servidores 
públicos civis. 

(D) poderá tomar conhecimento dos relatórios do 
procurador-geral de justiça e do corregedor-geral do 
Ministério Público, a critério destes. 

(E) deverá dar posse aos promotores de justiça 
substitutos, desde que autorizado pelo Colégio de 
Procuradores de Justiça. 

 
 
QUESTÃO 16 ____________________________________  
 
A respeito da Escola Superior do Ministério Público de Goiás 
(ESMP), é correto afirmar que 
 
(A) é dever da ESMP instituir curso de doutorado para 

candidatos ao ingresso na carreira do Ministério 
Público e serviços auxiliares. 

(B) a ESMP tem o dever de editar trabalhos jurídicos de 
qualquer profissional do direito. 

(C) o diretor da escola terá de acumular os cargos de 
membro do Ministério Público e diretor da escola. 

(D) a ESMP é órgão auxiliar do Ministério Público, dirigida 
por procurador de justiça ou promotor de justiça da 
mais elevada entrância, de livre escolha do 
procurador-geral de justiça. 

(E) o diretor da escola é escolhido pelo Conselho de 
Procuradores de Justiça. 

 

QUESTÃO 17 ____________________________________ 
 
O coordenador do Centro de Apoio Operacional tem como 
atribuição 
 
(A) remeter informações técnico-jurídicas, com caráter 

vinculativo, aos órgãos ligados à sua atividade. 
(B) prestar auxílio aos órgãos de execução do Ministério 

Público, na instrução de inquéritos civis ou na 
preparação e proposição de medidas processuais. 

(C) expedir atos normativos aos órgãos de execução.  
(D) firmar convênios, pessoalmente e sem designação, em 

nome da instituição. 
(E) realizar correições nas promotorias de justiça. 
 
 
Nas questões de 18 a 20, 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 aos programas, arquivos, diretórios e 
hardware utilizados. 
 
 
QUESTÃO 18 ____________________________________ 
 
Ao selecionar determinada palavra de um texto no programa 
de edição de textos BrOffice Writer, um usuário percebeu que 
a caixa de escolha do nome da fonte na barra de ferramentas 
ficou em branco. Assinale a alternativa que explica 
corretamente o motivo dessa ocorrência. 
 
(A) O usuário utilizou o teclado em vez do mouse para 

selecionar a palavra. 
(B) A palavra selecionada possui mais de um tipo de fonte. 
(C) O computador está infectado por vírus e precisa ser 

formatado. 
(D) Ocorreu um problema com o BrOffice e este está se 

comportando de maneira incorreta. 
(E) A palavra selecionada possui mais de uma cor de 

fonte. 
 
  
QUESTÃO 19 ____________________________________ 
 
Considerando que um usuário está utilizando um computador 
cujo sistema operacional instalado é o Windows XP, versão 
Português, na sua configuração padrão de instalação, 
assinale a alternativa que demonstra corretamente uma 
utilização das funcionalidades desse sistema operacional. 
 
(A) Para configurar as Opções de acessibilidade, basta 

clicar o botão direito do mouse na área de trabalho e 
escolher o item Opções regionais no menu que 
aparece. 

(B) Para remover qualquer programa previamente 
instalado, é obrigatória a formatação do disco rígido e a 
reinstalação do Windows XP. 

(C) Para ver os logs e alertas de desempenho, basta, no 
Painel de controle, na pasta Ferramentas 
administrativas (exibição clássica), clicar o atalho 
Desempenho. 

(D) Em Opções do sistema no Painel de controle (exibição 
clássica), pode-se alterar o Fuso horário. 

(E) No item Teclado, do Painel de controle (exibição 
clássica), podem ser alteradas também as 
propriedades do mouse. 
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QUESTÃO 20 ____________________________________  
 
Com base nos conceitos e tecnologias relacionados à 
Internet e ao correio eletrônico, assinale a alternativa correta. 
 
(A) POP3 e IMAP são protocolos que determinam como as 

mensagens de correio eletrônico serão recuperadas do 
servidor. 

(B) Na Internet, URL é uma sigla que indica um endereço 
de correio eletrônico válido. 

(C) Para um usuário ler suas mensagens de correio 
eletrônico, ele deve sempre estar conectado à Internet. 

(D) O endereço usuario$empresa.com.br  é um exemplo 
de endereço de correio eletrônico válido. 

(E) Um arquivo só pode ser anexado a uma mensagem se 
a extensão dele for de um tipo conhecido pelo 
programa de correio eletrônico. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
QUESTÃO 21 ____________________________________  
 
A Lei n.º 8.842/1994 dispõe sobre a política nacional do 
idoso. Tal lei delimita, em seu artigo 10, como competências 
dos órgãos e entidades públicos na área de promoção e 
assistência social  
 
(A) prestar serviços e desenvolver ações voltadas para o 

atendimento das necessidades básicas do idoso, 
mediante a participação das famílias, da sociedade e 
de entidades governamentais e não governamentais. 

(B) adotar e aplicar normas de funcionamento às 
instituições geriátricas e similares, com fiscalização 
pelos gestores do Sistema Único de Saúde. 

(C) desenvolver programas educativos, especialmente nos 
meios de comunicação, a fim de informar a população 
acerca do processo de envelhecimento. 

(D) criar e estimular a manutenção de programas de 
preparação para aposentadoria nos setores público e 
privado com antecedência mínima de dois anos em 
relação ao afastamento. 

(E) propiciar ao idoso o acesso aos locais e aos eventos 
culturais, mediante preços reduzidos, em âmbito 
nacional. 

 
 
QUESTÃO 22 ____________________________________  
 
De acordo com o Estatuto do Idoso, comete crime a ser 
punido com reclusão de seis meses a um ano e multa aquele 
que discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu 
acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao 
direito de contratar ou por qualquer outro meio ou 
instrumento necessário ao exercício da cidadania, por motivo 
de idade (Capítulo II, artigo 96). Na mesma pena, incorre 
quem 
 
(A) abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, 

entidades de longa permanência, ou congêneres, ou 
não prover suas necessidades básicas, quando 
obrigado por lei ou mandado. 

(B) exibir ou veicular, por qualquer meio de comunicação, 
informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à 
pessoa do idoso. 

(C) apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou 
qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes 
aplicação diversa da de sua finalidade 

(D)  desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar 
pessoa idosa, por qualquer motivo. 

(E) coagir, de qualquer modo, o idoso a doar, contratar, 
testar ou outorgar procuração. 

QUESTÃO 23 ____________________________________ 
 
O Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741/2003) delineia como 
medidas de proteção ao idoso, a serem aplicadas isoladas e 
cumulativamente, 
 
(A) abrigo em entidade e abrigo permanente. 
(B) encaminhamento a órgão responsável pelo tratamento 

de usuários de drogas ilícitas. 
(C) inclusão no mercado de trabalho e apoio ao 

empreendedorismo na terceira idade. 
(D)   repreensão à família ou ao curador, que deverá assinar 

termo de responsabilidade pelo idoso. 
(E) orientação, apoio e acompanhamento temporários e 

abrigo em entidade. 
 
 
QUESTÃO 24 ____________________________________ 
 
O teste das matrizes progressivas de Raven foi desenvolvido 
por John C. Raven, em 1938. A forma original, denominada 
Matrizes Progressivas Standard (Standard Progressive 
Matrices – SPM), é conhecida no Brasil como Escala Geral. 
Em 1947, foram desenvolvidas mais duas escalas, as 
Matrizes Progressivas Coloridas (Coloured Progressive 
Matrices – CPM) e as Matrizes Progressivas Avançadas 
(Advanced Progressive Matrices – APM). Dessas duas 
escalas, a primeira destina-se a 
 
(A) universitários e idosos, enquanto que a segunda é 

voltada para crianças de 5 a 7 anos de idade e 
deficientes mentais. 

(B) crianças pequenas (5 a 11 anos de idade), pessoas 
idosas e deficientes mentais, e a segunda testa 
pessoas com capacidade intelectual superior à média 
(mais usada para pessoas com escolaridade 
universitária). 

(C) crianças na pré-adolescência, de 10 e 12 anos de 
idade, e idosos, enquanto que a segunda testa 
pessoas com escolaridade universitária e deficientes 
mentais. 

(D) idosos, pré-adolescentes e deficientes mentais. Já a 
segunda testa pessoas em classes de alfabetização e 
aquelas que têm inteligência superior à média, 
geralmente universitárias. 

(E) pessoas com inteligência superior em qualquer idade e 
também idosos. A segunda testa deficientes mentais e 
crianças pequenas, entre 3 e 6 anos de idade. 

 
 
QUESTÃO 25 ____________________________________ 
 
O teste de Rorschach é um dos mais aplicados no mundo. É 
um teste projetivo, conhecido por sua capacidade descritiva. 
Assinale a alternativa que apresenta uma situação em que 
ele deve ser aplicado. 
 
(A) Obtenção de um inventário das principais 

características de personalidade do sujeito, a partir de 
sua história pregressa. 

(B) Necessidade de uma descrição detalhada da 
capacidade cognitiva do sujeito diante de situações 
traumáticas. 

(C) Determinação da capacidade elaborativa da pessoa ao 
longo de sua vida, bem como dos meios cognitivos 
envolvidos na resolução de problemas. 

(D) Obtenção de um perfil multidimensional dos traços 
mais marcantes da personalidade do sujeito. 

(E) Definição de perfil unidimensional das capacidades 
cognitivas do sujeito. 
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QUESTÃO 26 ____________________________________  
 
A entrevista clínica tem-se mostrado um instrumento valioso 
em processos de abuso sexual cometidos contra crianças e 
adolescentes. Os dados levantados na entrevista propiciam 
apoio no acompanhamento em situações legais e judiciais, 
bem como um melhor encaminhamento para outros serviços. 
A escuta dessas crianças e adolescentes requer que o 
entrevistador tenha qualidades que são importantes para o 
oferecimento de uma escuta diferenciada desses sujeitos. 
Entre essas qualidades, destacam-se 
 
(A) envolver-se pessoalmente com o problema da criança, 

ter autoconhecimento, propiciar a emergência de 
fantasia e ser sincero. 

(B) discernir entre seus problemas e os da criança, ter 
postura de dúvida em relação ao que é contado e 
estimular a capacidade criativa da criança. 

(C) envolver-se de maneira significativa com a criança, 
fortalecer o vínculo a partir da indignação da criança e 
ser honesto. 

(D) discernir entre seus problemas pessoais e os da 
criança, ter autoconhecimento, ser sincero e honesto, 
aceitar e compreender a criança e estar seguro de si. 

(E) estimular a catarse como meio de elaboração do 
problema, agir com segurança e tomar o relato da 
criança como um problema em que deve se envolver 
pessoalmente. 

 
 
QUESTÃO 27 ____________________________________  
 
A Síndrome de Alienação Parental tem sido tema recorrente 
em disputa de guarda de filhos em processos de separação e 
divórcio. Essa síndrome foi descrita por Gardner, psiquiatra 
norte-americano, como 
 
(A) o processo que consiste em fazer uma criança 

esquecer-se de um de seus genitores. 
(B) o recurso utilizado pelos pais de uma criança para que 

ela passe a odiar seus avós maternos ou paternos. 
(C) o meio pelo qual um adulto passe a odiar seus filhos, 

abrindo mão de sua guarda. 
(D) o processo que consiste em “programar” uma criança 

para que odeie um de seus genitores, sem justificativa. 
(E) o processo que consiste em manipular um dos 

genitores para que ele escolha ficar com apenas um 
filho. 

 
 
QUESTÃO 28 ____________________________________  
 
A violência contra crianças e adolescentes no Brasil não é 
uma prática recente. Nas últimas décadas, esse fenômeno 
tem sido muito discutido, sobretudo após a promulgação do 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Entre as várias 
causas que mantêm essa prática, incluem-se 
 
(A) as características do agressor e da vítima e questões 

culturais. 
(B) as novas tecnologias da educação e da transmissão de 

valores. 
(C) os avanços dos estudos em psicologia do 

desenvolvimento e da educação. 
(D) a vida cotidiana e a transmissão de valores feita de 

pais para filhos. 
(E) o novo paradigma de vida pautado na Internet e as 

relações cristalizadas e profundas que ele traz. 

QUESTÃO 29 ____________________________________ 
 
Para Piaget, o juízo moral, assim como o desenvolvimento, é 
permeado por fases distintas e diretamente ligado ao modo 
pelo qual o sujeito relaciona-se com as outras pessoas. Na 
heteronomia, que vai dos 6 até 10/11 anos de idade, a 
criança internaliza as regras, toma consciência delas, pois já 
pode separar físico de psíquico. A isso, Piaget denomina 
realismo moral. Assinale a alternativa que apresenta exemplo 
de realismo moral. 
 
(A) A reciprocidade, pois a noção de justiça supera a fase 

do estrito igualitarismo para basear-se na equidade.  
Os castigos convertem-se, assim, em algo motivado, 
não necessário e recíproco. 

(B) A criança não segue regras coletivas. Quando se 
depara com crianças dessa idade, percebe-se o que se 
chama de monólogo coletivo, pois estas estão na fase 
de egocentrismo. 

(C) A criança passa a tomar decisões por si mesma, 
analisando e compreendendo as regras de cunho 
universal. 

(D) A criança prefere brincadeiras individuais, analisa as 
regras de cunho universal e passa a segui-las, 
tomando decisões por si mesma, sem o referendo  
dos pais. 

(E) A consideração da responsabilidade centrando-se 
unicamente nas consequências materiais da ação, sem 
levar em conta a intenção que move a ação nem as 
circunstâncias que a rodeiam. 

 
 
QUESTÃO 30 ____________________________________ 
 
Um dos transtornos psicopatológicos mais comuns em 
crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual é o 
transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), que pode ser 
identificado a partir de uma série de sintomas, entre os quais 
se incluem 
 
(A) excitação diminuída, verificada por meio de ausência 

de transtorno do sono, comportamento amável, apatia, 
alta concentração, hipervigilância, resposta exagerada 
de sobressalto e resposta autônoma a lembranças 
traumáticas. 

(B) excitação aumentada, irritabilidade, amabilidade, 
sedução, dificuldade de concentração, hipovigilância, 
resposta exagerada de sobressalto e resposta 
autônoma a lembranças traumáticas. 

(C) excitação diminuída, verificada por meio de transtorno 
de alimentação, irritabilidade, raiva, dificuldade de 
concentração, hipervigilância, resposta exagerada de 
sobressalto e resposta autônoma a lembranças 
traumáticas. 

(D) excitação aumentada, verificada por meio de transtorno 
de alimentação, amabilidade, raiva, alta concentração, 
hipervigilância, resposta exagerada de sobressalto e 
resposta autônoma a lembranças traumáticas. 

(E) excitação aumentada, verificada por meio de transtorno 
do sono, irritabilidade, raiva, dificuldade de 
concentração, hipervigilância, resposta exagerada de 
sobressalto e resposta autônoma a lembranças 
traumáticas. 
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Texto III, para responder às questões 31 e 32. 
 

 A ruptura conjugal cria a família monoparental, e a 
autoridade parental, até então exercida pelo pai e pela mãe, 
acompanha a crise e concentra-se em um só dos genitores, 
ficando o outro reduzido a um papel verdadeiramente 
secundário (visita, alimentos, fiscalização). Quer isso dizer 
que um dos genitores exerce a guarda no âmbito da atuação 
prática, no cuidado diário, e o outro conserva as faculdades 
potenciais de atuação. 
 Assim, com o crescente número de rupturas, 
surgem, também, os conflitos em relação à guarda de filhos 
de pais que não mais convivem, fossem casados ou não. 
Cumpre à doutrina e à jurisprudência estabelecer as 
soluções que privilegiem a manutenção dos laços que 
vinculam os pais a seus filhos, eliminando a dissimetria dos 
papéis parentais que o texto constitucional definitivamente 
expurgou, como se vê pelo artigo 226, § 5.º. 
 A ruptura afeta diretamente a vida dos menores, 
porque modifica a estrutura da família e atinge a organização 
de um de seus subsistemas, o parental. Diante de tal 
situação, aparece uma corrente que questiona a necessidade 
de se manterem todos os personagens da família envolvidos, 
mesmo após a ruptura da vida em comum, a partir de noções 
de outras disciplinas, como a psicologia, a sociologia, a 
psiquiatria, a pediatria e a assistência social, tentando, assim, 
atenuar as consequências injustas que essa ruptura provoca. 
 

In: Revista Âmbito Jurídico  (com adaptações). 
 
 
QUESTÃO 31 ____________________________________  
 

Como destaca o texto III, correntes teóricas questionam a 
necessidade da manutenção da presença de todos os 
personagens da família, mesmo depois da ruptura da vida 
em comum. Tal questionamento fez surgir um novo tipo de 
guarda de filhos, visando manter uma adequada 
comunicação entre os pais. Esse tipo de guarda é 
denominada 
 

(A) compartilhada. 
(B) alternada. 
(C) definitiva. 
(D) exclusiva. 
(E) inclusiva. 
 
 
QUESTÃO 32 ____________________________________  
 

Segundo o texto III, “Cumpre à doutrina e à jurisprudência 
estabelecer as soluções que privilegiem a manutenção dos 
laços que vinculam os pais a seus filhos, eliminando a 
dissimetria dos papéis parentais que o texto constitucional 
definitivamente expurgou, como se vê pelo artigo 226, § 5.º. 
Já o fundamento psicológico para o tipo de guarda em 
questão, no qual a presença dos personagens familiares é 
mantida, mesmo depois da separação, reside no fato de que 
a separação e o divórcio acarretam uma série de perdas para 
a criança.” A partir do exposto, conclui-se que o tipo de 
guarda em que a presença dos personagens familiares é 
mantida tem como objetivo 
 

(A) mascarar os sentimentos depressivos das crianças, o 
que lhes traz benefícios para sua vida futura. 

(B) descartar a guarda exclusiva, visto que esta mostra-se 
ineficiente e prejudicial aos filhos. 

(C) complementar a guarda exclusiva, sobretudo nos 
casos em que a criança apresenta problemas de fundo 
emocional. 

(D) amenizar o sentimento de perda, pois os filhos se 
beneficiam ao reconhecerem que têm dois pais 
envolvidos em sua criação e educação. 

(E) manter o bem-estar da criança a ser adotada, devido 
ao aumento dos casos de adoção. 

QUESTÃO 33 ____________________________________ 
 
As modalidades de violência doméstica praticadas contra 
crianças e adolescentes são classificadas em 
 
(A) violência sexual (negligência) e violência escolar. 
(B) violência física e educativa. 
(C) violência física, violência sexual, negligência e 

violência psicológica. 
(D) violência física, violência sexual ou negligência e 

violência educativa. 
(E) violência física ou negligência, violência sexual e 

abandono. 
 
 
QUESTÃO 34 ____________________________________ 
 
Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
verificada a prática de ato infracional, a autoridade 
competente poderá aplicar ao adolescente várias medidas, 
entre as quais se incluem 
 
(A) prisão e internação em estabelecimento correcional. 
(B) liberdade assistida e inserção em regime de 

semiliberdade. 
(C) internação em estabelecimento prisional e advertência. 
(D) pagamento pelo dano causado e internação. 
(E) pagamento pelo dano causado e internação em 

estabelecimento prisional. 
 
 
QUESTÃO 35 ____________________________________ 
 
A teoria de desenvolvimento infantil de Vygotsky dá destaque 
ao papel da linguagem. Para esse autor, a linguagem tem 
papel relevante no desenvolvimento do sujeito, pois é o 
sistema simbólico básico. Assinale a alternativa que 
apresenta duas funções da linguagem, conforme Vygotsky. 
 
(A) desenvolvimento sensório-motor e pensamento 

egocêntrico 
(B) pensamento egocêntrico e fala generalizante 
(C) intercâmbio social e fala individual 
(D) intercâmbio social e pensamento generalizante 
(E) pensamento generalizante e pensamento egocêntrico 
 
 
QUESTÃO 36 ____________________________________ 
 
O adolescente N., de 13 anos de idade, é apreendido após 
tentativa de roubo a uma padaria. Na entrevista com o 
psicólogo, N. conta que lhe dá prazer tirar as coisas das 
outras pessoas e que muitas vezes só consegue ficar feliz 
roubando ou quebrando coisas (orelhões, bancos de praça, 
pontos de ônibus, por exemplo). Esse comportamento é 
recorrente, e N. já foi apreendido 9 vezes nos últimos 6 
meses. Relatórios anteriores, feitos por psicólogos e por 
psiquiatras, apontam corretamente para o diagnóstico de 
transtorno de 
 
(A) personalidade antissocial. 
(B) conduta. 
(C) personalidade histriônica. 
(D) personalidade esquizoide. 
(E) personalidade depressiva. 
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QUESTÃO 37 ____________________________________  
 
As alterações emocionais às quais crianças e adolescentes 
vítimas de abuso sexual estão sujeitas incluem  
 
(A) abusos de substâncias e fugas do lar. 
(B) sentimentos de medo, vergonha, culpa, ansiedade, 

tristeza, raiva e irritabilidade. 
(C) dissociação, baixo rendimento escolar e crenças 

distorcidas. 
(D) enurese noturna, vergonha e fugas do lar. 
(E) conduta hipersexualizada e mudanças nos padrões de 

alimentação e sono. 
 
 
Texto IV, para responder às questões 38 e 39. 
 
 A dependência química constitui hoje problema de 
saúde experienciado por um contingente significativo da 
população. Considerando esse contexto, os municípios 
precisam organizar-se para atender a pessoas acometidas 
por essa patologia, indo ao encontro dos pressupostos da 
Reforma Psiquiátrica Brasileira. 
 Uma das drogas de ampla ingestão é o álcool. O 
consumo desse é um dos hábitos sociais mais antigos e 
difundidos entre as populações, já que está correlacionado a 
ritos religiosos, valores sociais e culturais, além de lhe serem 
conferidos efeitos como calmante, afrodisíaco, estimulante de 
apetite, desinibidor, entre outros. Além do mais, “a cultura 
pode influenciar o padrão e o contexto, assim como a 
quantidade do consumo de álcool e o padrão desse consumo 
pode, por sua vez, ser um determinante importante dos 
problemas com bebida”. 
 Cerca de 15% das pessoas que consomem álcool 
progridem para o alcoolismo. Esse é um dado realmente 
preocupante, já que tal patologia pode prejudicar tanto a 
qualidade de vida dos sujeitos alcoolistas, como do seu meio 
familiar e social. 
 

Cíntia Nasi e Leila Mariza Hildebrandt. Ser un adicto en la voz de sujetos 
dependientes del alcohol . SMAD, Rev. Eletrônica Saúde Mental Álcool  

Drog. Ed. port. [online] ago./2007, vol.3, n.º 2. Internet:  
<http://pepsic.bvs-psi.org.br> (com adaptações).  

Acesso em 17/5/2010. 
 
 
QUESTÃO 38 ____________________________________  
 
De acordo com o texto IV, a família do alcoolista também é 
atingida pelos malefícios do álcool, já que é ela que convive 
com esse sujeito dependente. O alcoolismo interfere nos 
papéis dos membros do grupo familiar, fazendo que 
necessitem alterar sua dinâmica. A família também pode 
adotar regras que possam contribuir para o alcoolista 
continuar com o uso de bebidas, como não falar a respeito 
do abuso do álcool. Esse tipo de regra criada pela família 
pode ser considerado como uma 
 
(A) estratégia para proteger seus membros da dor 

emocional que experimenta e, ao mesmo tempo, para 
esses membros aceitarem sem resistência esse 
padrão familiar. 

(B)  estratégia para manter a família em consonância com 
seus segredos familiares, encarando o problema como 
algo normal. 

(C) solução possível ao conflito familiar que poderia ser 
causado se se tocasse nesse assunto, obrigando o 
alcoolista a buscar ajuda. 

(D) negação da realidade, na qual a família exclui o 
membro dependente, deixando-o à margem da 
organização familiar. 

(E) aceitação da realidade familiar, na qual o problema é 
enfrentado por todos os membros da família, e cada 
um toma para si a responsabilidade pelo fato. 

QUESTÃO 39 ____________________________________ 
 

A respeito do assunto abordado no texto IV, assinale a 

alternativa que apresenta o encaminhamento a ser dado por 

um psicólogo, caso constate a dependência química em um 

paciente dele. 

 

(A) Fazer o acompanhamento psicoterápico por algum 

tempo e, depois, se necessário, encaminhar o paciente 

para a manutenção, cujo objetivo é reorganizar a vida 

do paciente.  

(B) Entrar em contato com a família e sugerir a interdição 

temporária do dependente, bem como encaminhá-lo 

para uma clínica de desintoxicação, visando à 

reorganização de seus hábitos. 

(C) Encaminhar o paciente para a desintoxicação, que visa 

à retirada das drogas, e, em seguida, para a 

manutenção, que tem por objetivo reorganizar a vida 

do paciente sem o uso delas. 

(D) Sugerir ao paciente que se afaste de suas atividades 

profissionais visando deixar a dependência.  

(E) Encaminhar o paciente para uma terapia comunitária e 

recomendar terapia familiar ao restante do núcleo 

familiar do paciente. 

 

 

QUESTÃO 40 ____________________________________ 

 

Em um processo de separação judicial, a mãe requer a 

guarda exclusiva de seu filho. Em entrevista com a criança, o 

psicólogo relata as seguintes características: a criança diz 

odiar o pai e também seus tios e avós, conta que o pai 

sempre foi ausente e que sempre sentiu falta de amor por 

parte dele. A mãe foi considerada pelo psicólogo como 

superprotetora e vitimizada em relação ao pai, por quem 

nutre muito ódio e desejo de vingança. Com base nessa 

situação, assinale a alternativa que apresenta uma conclusão 

correta do psicólogo. 

 

(A) O relato da criança aponta para um transtorno de 

estresse pós-traumático, provocado por provável abuso 

sexual. A guarda exclusiva é recomendada. 

(B) Trata-se de um caso de Síndrome de Alienação 

Parental. Recomendam-se entrevistas conjuntas com 

os pais da criança, para o diagnóstico da síndrome e 

futuros encaminhamentos. 

(C) Trata-se de uma manipulação da criança que, na 

verdade, quer ficar com pai em detrimento da 

convivência com a mãe. 

(D) A guarda exclusiva deve ser deferida, tendo em vista 

que a criança aparenta ter dificuldades em discernir 

fantasia de realidade. 

(E) Trata-se de um caso de abuso moral contra a criança; 

assim, a guarda deve ser dada exclusivamente à mãe 

e seus familiares diretos. 
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QUESTÃO 41 ____________________________________  
 
Segundo a Lei n.º 8.842/1994, todo cidadão tem o dever de 
denunciar à autoridade competente qualquer forma de 
negligência ou de desrespeito ao idoso. Assim, cabe à 
justiça, como autoridade competente, de acordo com o que é 
delimitado pela citada lei, 
 
(A) direcionar ao Poder Executivo as demandas de 

proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa. 
(B) trabalhar junto ao Poder Legislativo para que ações 

que visem evitar abusos sejam regulamentadas. 
(C)   zelar pela aplicação das normas sobre o idoso, 

determinando ações para evitar abusos e lesões a 
seus direitos. 

(D) promover a capacitação de recursos para o 
atendimento de idosos. 

(E) promover as articulações intraministeriais e 
interministeriais necessárias à implementação da 
política nacional do idoso. 

 
 
Texto V, para responder às questões 42 e 43. 
 
 Uma menina de 12 anos chega para entrevista com 
o psicólogo, encaminhada pelo Conselho Tutelar. O relatório 
do Conselho traz como informações importantes: a criança 
trabalha desde os 7 anos de idade na casa de vizinhos. A 
mãe (alcoólatra) a obriga a trabalhar para que ela traga 
dinheiro para casa. A menina fugiu de casa e conta que não 
quer mais trabalhar. Foi recolhida em uma praça da cidade, 
depois de ter sido pega jogando pedras nos carros que 
passavam. A criança apresenta aparentes maus-tratos, 
marcas de queimaduras e instabilidade emocional.  
 
 
QUESTÃO 42 ____________________________________  
 
Com base no texto V, é correto afirmar que, via de regra, a 
violência 
 
(A) psicológica é sempre a mais evidente, ocorrendo com 

maior frequência. 
(B) sexual, explícita no texto, revela um aglomerado de 

situações complexas. 
(C) tanto física quanto psicológica podem ocorrer de modo 

isolado ou em conjunto. 
(D) física é a única que congrega todas as demais. 
(E) psicológica é a que mais se pode perceber no texto: 

bastaria uma entrevista com a criança para 
comprová-la. 

 
 
QUESTÃO 43 ____________________________________  
 
De acordo com o ECA, o trabalho exercido pela criança 
mencionada no texto V é considerado 
 
(A) inviolável. 
(B) importante. 
(C) autorizado. 
(D) legal. 
(E)  ilegal. 

Texto VI, para responder às questões 44 e 45. 
 
 Para Winnicott (2000), a agressividade pode tomar 
vários caminhos, e estes estarão em estreita relação com a 
resposta ambiental: o desenvolvimento normal da 
capacidade de inquietude e duas alternativas patológicas que 
seriam a não capacidade para a inquietude e a formação do 
falso-self, ligado à questão da tendência antissocial. 
 Araujo (2001) nos lembra que a necessidade de um 
guia estaria presente não só no psiquismo individual, mas 
também nos fenômenos coletivos. Ele completa que esse 
mecanismo psíquico, individual ou coletivo, guarda uma 
ambivalência estrutural: queremos ser livres e queremos ser 
protegidos. 
 Segundo Selosse (1997), a justiça para os menores, 
além do poder de sancionar uma conduta repreensível, 
dispõe de uma autoridade legal, aquela que diz a lei, para 
lembrar ao jovem delinquente a existência de uma autoridade 
referente, o respeito à realidade externa e a dar conta dos 
direitos individuais. 
 
Sandra Maria Baccara Araújo. A ausência da função paterna no contexto da 

violência juvenil . In: Simpósio Internacional do Adolescente, 2005,  
São Paulo. Internet: <www.proceedings.scielo.br>  

(com adaptações). Acesso em 20/5/2010.  
 
 
QUESTÃO 44 ____________________________________ 
 
Como base no texto VI, a partir do conceito de tendência 
antissocial e conforme Winnicott, a transgressão do 
adolescente é 
 
(A) um desafio às normas vigentes. 
(B) um gesto de esperança. 
(C) um abandono de valores. 
(D) uma valorização do crime. 
(E) uma inversão de valores culturais. 
 
 
QUESTÃO 45 ____________________________________ 
 
Segundo o texto VI, a justiça lembra ao jovem transgressor 
que há uma autoridade. O lugar de autoridade ocupado pela 
justiça remete ao conceito winnicottiano de 
 
(A) função materna. 
(B) objeto transicional. 
(C) objeto reparador. 
(D) falso self. 
(E) função paterna. 
 
 
QUESTÃO 46 ____________________________________ 
 
O registro de atendimentos individuais ou em grupo é de 
responsabilidade do psicólogo. Quando se tratar de trabalho 
em equipe multiprofissional, o registro deve ser realizado em 
 
(A) prontuário exclusivo para atendimento psicológico, 

devendo ser registradas apenas as informações 
necessárias ao cumprimento do trabalho. 

(B) prontuário individual, devendo ser registradas todas as 
informações fornecidas pelo paciente. 

(C) prontuário único, devendo ser registradas apenas as 
informações necessárias ao cumprimento do trabalho. 

(D) ficha de acompanhamento, devendo ser registradas 
apenas as informações necessárias ao cumprimento 
do trabalho. 

(E) relatório de estudo de caso, devendo ser registradas 
todas as informações fornecidas pelo paciente e seus 
familiares. 
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QUESTÃO 47 ____________________________________  
 
De acordo com a Resolução n.º 007/2003 do Conselho 
Federal de Psicologia, o psicólogo, ao elaborar um 
documento decorrente de um processo de avaliação 
psicológica, deverá 
 
(A) elaborar ficha de acompanhamento, a fim de delimitar 

seu objeto de estudo. 
(B) considerar o perfil estático do instrumento, colocando o 

objeto de estudo em lugar pré-definido. 
(C) arrolar os fatores quantitativos que apontam para uma 

única hipótese diagnóstica. 
(D) registrar seu parecer em prontuário único, bem como 

sua hipótese diagnóstica. 
(E) considerar a natureza dinâmica, não definitiva e não 

cristalizada de seu objeto de estudo. 
 
 
QUESTÃO 48 ____________________________________  
 
O atestado psicológico é um documento que 
 
(A) informa a ocorrência de fatos ou situações objetivas 

relacionados ao atendimento psicológico. 
(B) apresenta os procedimentos e conclusões gerados 

pelo processo da avaliação psicológica, limitando-se a 
fornecer somente as informações necessárias 
relacionadas à demanda, à solicitação ou à petição. 

(C) certifica uma determinada situação ou estado 
psicológico, tendo como finalidade afirmar sobre as 
condições psicológicas de quem, por requerimento, o 
solicita. 

(D) apresenta resposta esclarecedora, no campo do 
conhecimento psicológico, para dirimir dúvidas que 
estão interferindo na decisão, sendo, portanto, uma 
resposta a uma consulta. 

(E) analisa o problema apresentado, destacando os 
aspectos relevantes e opiniões a respeito, 
considerando os quesitos apontados e com 
fundamento em referencial teórico-científico. 

 
 
QUESTÃO 49 ____________________________________  
 
Se um psicólogo for requisitado para depor em juízo, ele 
deverá, de acordo com o código de ética profissional, 
 
(A) prestar informações, considerando o previsto no 

código. 
(B) negar todas as informações, considerando o previsto 

no código. 
(C) alterar informações, considerando o previsto no código. 
(D) negar informações, considerando suas convicções 

pessoais. 
(E) alterar informações, considerando suas convicções 

pessoais. 
 
 
QUESTÃO 50 ____________________________________  
 
Segundo o ECA, a colocação de uma criança em família 
substituta deverá ser feita mediante 
 
(A) guarda, tutela ou adoção. 
(B) tutela e guarda. 
(C) guarda ou adoção, somente. 
(D) tutela, guarda ou convivência. 
(E) convivência, guarda ou adoção. 
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PROVA DISCURSIVA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DAS RESPOSTAS DAS QUE STÕES 

Para responder às questões discursivas, atente para as seguintes orientações: 

� As questões discursivas têm o objetivo de avaliar os conhecimentos específicos acerca do conteúdo proposto e, ainda, a 

capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da língua portuguesa. O candidato 

deverá produzir, a partir do tema proposto, um texto, com extensão máxima de 20 (vinte) linhas, primando pela clareza, 

precisão, consistência, concisão e aderência às normas do registro formal. 

� Cada texto deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada com material 

transparente, não sendo permitida a interferência e(ou) a participação de outras pessoas. 

� As folhas de texto definitivo  não poderão ser assinadas, rubricadas nem conter qualquer palavra ou marca que identifique 

o candidato, sob pena de anulação do texto. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora nos espaços destinados à 

transcrição de texto definitivo acarretará a anulação do texto. 

� As folhas de texto definitivo  serão o único documento válido para avaliação da prova discursiva. As folhas para rascunho 

neste caderno são de preenchimento facultativo e não servirão para avaliação. 

� Em casos de fuga ao tema, de não haver texto e(ou) de haver marca de identificação em local indevido, será atribuída nota 

zero à questão avaliada.  

� No texto avaliado, a apresentação textual, a estrutura textual e o desenvolvimento do tema totalizarão a nota relativa ao 

domínio do conteúdo (ND). 

� A avaliação do domínio da modalidade escrita da língua portuguesa totalizará o número de erros (NE) do candidato, 

considerando-se aspectos como acentuação, grafia, pontuação, concordância, regência, morfossintaxe, propriedade vocabular 

e translineação.  

� Será computado, por questão, o número total de linhas (TL) efetivamente escritas pelo candidato.  

� Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado e(ou) que 

ultrapassar a extensão máxima de 20 (vinte) linhas em cada questão.  

� Será calculada a nota em cada questão (NQ1 e NQ2) do seguinte modo: NQ1 = ND1 – ((NE1/TL1)x3); NQ2 = ND2 – ((NE2/TL2)x3). 

� Dessa forma, será calculada a nota na prova discursiva (NPD) do seguinte modo: NPD = NQ1 + NQ2. 

 

REFERÊNCIAS PARA AVALIAÇÃO DAS QUESTÕES  
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ECA e violência contra crianças e adolescentes  
 
 A prática de violência contra crianças e adolescentes (maus-tratos, abandono e negligência, abuso e exploração 
sexual comercial, trabalho infantil, entre outras) não é recente. Um olhar atento à trajetória histórica de crianças pobres no 
Brasil nos mostra a procedência dessa afirmação. Sua visibilidade, no entanto, vem ganhando novos contornos, 
principalmente, na proporção e extensão com que vem ocorrendo nas duas últimas décadas, no Brasil. A promulgação do 
ECA, com certeza, contribuiu e vem contribuindo para que se torne visível uma condição, antes de tudo, de violação dos 
Direitos Humanos, conforme Declaração Universal dos Direitos Humanos, da ONU. 
 Em seu relatório a respeito do estudo acerca da violência contra crianças, a ONU recomenda: 
 101. Recomendo que a capacidade de todas as pessoas que trabalham com e para crianças visando contribuir para 
eliminar todas as formas de violência contra elas seja desenvolvida. Uma capacitação inicial e em serviço que transmita 
conhecimentos e o respeito aos direitos da criança deve ser oferecida. Os Estados devem investir em programas educacionais 
e de capacitação sistemáticos para profissionais e leigos que trabalham com ou para crianças e famílias com vistas a prevenir, 
detectar e responder à violência contra crianças. Códigos de conduta e normas claras para práticas devem ser formuladas e 
implementadas, incorporando a proibição e a rejeição de todas as formas de violência. (ONU, 2006) 
 

R. Francischini; M.O. Souza Neto. Enfrentamento à violência contra crianças e adolesc entes: projeto escola que protege .  
Revista do Departamento de Psicologia - UFF, v. 19, n.º 1, p. 243-252, jan.-jun./2007 (com adaptações). 

 
Com base no texto acima, redija um texto que aborde, necessariamente, os seguintes tópicos: 
 
(a) abordagem do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) no que se refere à questão da violência contra crianças e 

adolescentes; e 
(b) estabelecimento de relação, com a devida justificativa, entre a recomendação da ONU e o ECA.  
  

QUESTÃO 1 
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 Um menino de doze anos chega ao serviço de atendimento psicológico após encaminhamento do Conselho Tutelar.  
No relatório de encaminhamento, segue o histórico da criança: nos últimos doze meses, ele foi apreendido várias vezes por, 
entre outras coisas: destruir patrimônio público, bater em uma senhora depois de ter lhe roubado uma sacola de compras e 
tentar invadir uma casa no meio da madrugada. Os pais relatam que, no último ano, ele fugiu de casa cerca de três vezes, 
ficando fora vários dias. O psicólogo responsável pelo atendimento dessa criança julga tratar-se de um caso de transtorno de 
conduta. 
 
Considerando essa situação hipotética, redija um texto que aborde, necessariamente, os seguintes tópicos: 
 
(a) posicionamento acerca da correção da hipótese diagnóstica do psicólogo, com base nas características do transtorno de 

conduta, de acordo com o DSM-IV; e 
(b) abordagem da questão de comportamentos antissociais presentes no transtorno de conduta, com base na teoria de 

Winnicott.  
  

QUESTÃO 2 


