Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Concurso Público 2015

08/03/2015 – Nível Superior

Psicólogo
TIPO 1 – BRANCA
Informações Gerais
1. Você receberá do fiscal de sala:
a) este caderno de prova, contendo 80 questões objetivas;
b) uma folha destinada às respostas das questões objetivas.
2. Verifique se seu caderno está completo, sem repetição ou
falhas, com cinco alternativas de resposta (A, B, C, D e E) para
cada questão objetiva. Caso contrário, notifique imediatamente
o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas
providências.
3. As questões são identificadas pelo número situado acima do
seu enunciado.
4. Ao receber a folha de respostas da prova objetiva você deve:
a) conferir seus dados pessoais, em especial seu nome,
número de inscrição e o número do documento de
identidade;
b) ler atentamente as instruções para o preenchimento da
folha de respostas;
c) marcar na folha de respostas da prova objetiva o campo
relativo à confirmação do tipo/cor de prova, conforme o
caderno que você recebeu;
d) assinar seu nome, apenas nos espaços reservados, com
caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
5. Durante a aplicação da prova não será permitido:
a) qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;
b) levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de
sala;
c) portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone
celular, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor,
gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica digital,
controle de alarme de carro etc., bem como relógio de
qualquer modelo, óculos escuros ou quaisquer acessórios
de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda,
lápis, lapiseira (grafite), corretor líquido e/ou borracha. Tal
infração poderá acarretar a eliminação sumária do
candidato.

6. O preenchimento das respostas da prova objetiva, de inteira
responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta
esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. Não será
permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.
7. O tempo disponível para a realização da prova é de
4 horas, já incluído o tempo para a marcação da folha de
respostas da prova objetiva.
8. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas
respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em
consideração apenas as marcações realizadas na folha de
respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar
informações relativas às suas respostas em qualquer outro
meio que não seja o próprio caderno de provas.
9. Somente após decorridas 2 (duas) horas do início da prova
você poderá retirar-se da sala de prova sem, contudo, levar o
caderno de provas.
10. Somente no decorrer dos últimos 60 (sessenta) minutos do
período da prova, você poderá retirar-se da sala levando o
caderno de provas.
11. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da
sala e deixe o local de prova. Caso você se negue a entregar,
será eliminado do concurso.
12. A FGV realizará a coleta da impressão digital dos candidatos na
folha de respostas.
13. Os candidatos poderão ser submetidos a sistema de detecção
de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante
a realização das provas. Ao sair da sala, ao término da prova, o
candidato não poderá usar o sanitário.
14. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão
divulgados
no
dia
10/03/2015,
no
endereço
www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/dpmt.
15. O prazo para interposição de recursos contra os gabaritos
preliminares será de 0h do dia 11/03/2015 até as 23h59 do dia
12/03/2015, observado o horário oficial, no endereço eletrônico
www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/dpmt, por meio do Sistema
Eletrônico de Interposição de Recurso.
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Língua Portuguesa
A charge a seguir refere-se às questões 01 e 02.
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4
Ao colocar a frase “sete erros que devem ser evitados em tempos
de seca” na voz passiva, o autor do texto obtém um efeito
discursivo, que é
(A) não indicar o agente da ação verbal.
(B) obter um peso maior na ordem dada.
(C) direcionar o conselho para os leitores.
(D) provocar certo suspense sobre os conselhos.
(E) minimizar os problemas citados.

5

1
A charge é produzida com alusão
(A) à crise de energia no país.
(B) à perda de controle da inflação.
(C) ao aumento geral de preços.
(D) à falta grave de água.
(E) ao consumo exagerado de álcool.

2
A fala do primeiro personagem mostra o emprego de uma
variação popular da língua portuguesa falada, o que é
demonstrado
(A) pela utilização de vocábulos raros como “baita”.
(B) pelo emprego do vocativo “cara”.
(C) pela falta de pontuação.
(D) pela omissão de palavras como em “das duas uma”.
(E) pela referência a realidades populares como “mega-sena”.
A partir do fragmento a seguir, responda às questões 03 a 08
Os sete erros que devem ser evitados em tempos de seca
O primeiro desses “erros” era “usar água da chuva para beber,
tomar banho e cozinhar”. Segundo o aviso, “A água da chuva
armazenada em casa não pode ser usada para beber, tomar
banho e cozinhar porque ela contém uma alta concentração de
poluentes atmosféricos, que podem causar mal à saúde. Essa
água só é indicada para consumo com tratamento químico, feito
somente por especialistas, não bastando ferver ou filtrar. Por isso,
é melhor usá-la apenas na limpeza da casa”.

3

A frase que identifica o primeiro erro – “Usar água da chuva para
beber, tomar banho e cozinhar” – emprega a forma verbal do
infinitivo.
Com isso, o autor do texto consegue um resultado conveniente
para esse tipo de texto, que é
(A) não personalizar as ações.
(B) não situar as ações no tempo.
(C) não identificar os locais das ações.
(D) descrever as ações de forma precisa.
(E) citar as ações em sequência cronológica.

6
“Essa água só é indicada para consumo com tratamento químico,
feito somente por especialistas, não bastando ferver ou filtrar”.
O segmento sublinhado mostra formas reduzidas; a forma
reduzida do verbo “bastar” poderia ser adequadamente
substituída por
(A) mas não basta ferver ou filtrar.
(B) pois não basta ferver ou filtrar.
(C) logo não bastaria ferver ou filtrar.
(D) quando não bastará ferver ou filtrar.
(E) caso não baste ferver ou filtrar.

7
O texto mostra três ocorrências do pronome demonstrativo.
I. “O primeiro desses ‘erros’...”
II. “Essa água só é indicada para consumo...”
III. “Por isso é melhor usá-la...”
Sobre essas ocorrências, assinale a afirmativa inadequada.
(A) Todas as ocorrências se referem a termos já citados
anteriormente.
(B) Os erros referidos em I são os sete erros apontados.
(C) A água citada em II se refere à água da chuva armazenada em
casa.
(D) Em III, o demonstrativo aponta o motivo de evitar-se a água
em certos casos.
(E) Todas as ocorrências se referem a termos proximamente
citados.

Segundo o aviso, o problema principal da água da chuva é
(A) o armazenamento deficiente.
(B) a utilização inadequada.
(C) a composição química.
(D) a falta de tratamento.
(E) o emprego generalizado.
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A partir do fragmento a seguir, responda às questões 12 a 14.

8
“A água da chuva armazenada em casa não pode ser usada para
beber, tomar banho e cozinhar porque ela contém uma alta
concentração de poluentes atmosféricos, que podem causar mal à
saúde. Essa água só é indicada para consumo com tratamento
químico, feito somente por especialistas, não bastando ferver ou
filtrar. Por isso, é melhor usá-la apenas na limpeza da casa”.
Assinale a opção que apresenta o conectivo sublinhado nesse
segmento que tem um sinônimo incorretamente indicado.
(A) para = a fim de.
(B) porque = visto que.
(C) com = após.
(D) por = com.
(E) na = para a.
A parti do fragmento a seguir, responda às questões 09 a 11.
Guardar água em vasilhame de material de limpeza
Não adianta lavar mil vezes. Nunca reutilize galões de material de
limpeza ou de qualquer outro produto que tenha substância
química para guardar água para consumo. A água pode ser
contaminada e causar problemas à saúde.

9
A frase “Não adianta lavar mil vezes” mostra
(A) a tendência ao exagero como efeito expressivo.
(B) o aborrecimento com ações erradas, mas repetidas.
(C) o destaque do motivo do erro citado.
(D) a utilização de gíria para melhor efeito da mensagem.
(E) a ênfase numa ação útil, mas ineficiente.

10
Sobre as formas destacadas nas frases “Nunca reutilize (1) galões
de material de limpeza” e “outro produto que tenha (2)
substância química para guardar água para consumo”, é correto
afirmar que
(A) a forma 1 indica uma posição autoritária.
(B) as duas formas pertencem ao imperativo.
(C) a forma 1 indica ordem e a forma 2, conselho.
(D) a forma 2 indica possibilidade e não fato real.
(E) as duas formas interagem com os leitores.

11

Deixar recipientes com água no chão
Nunca deixe as garrafas e galões usados para armazenar água no
chão, local por onde passa insetos e naturalmente é mais sujo do
que outras partes da casa. Prefira deixar os recipientes em locais
mais altos, como bancadas ou em cima da mesa, do que em
locais próximos ao chão, para evitar possível contaminação da
água.

12
Nesse segmento há alguns problemas no emprego culto da
língua.
Na frase “Deixar recipientes com água no chão” há um problema
de
(A) mau emprego de forma verbal.
(B) falta de concordância adequada.
(C) existência possível de ambiguidade.
(D) seleção de vocábulo inadequado.
(E) ausência de pontuação correta.

13
Já na frase “local por onde passa insetos e naturalmente é mais
sujo do que outras partes da casa”, há um erro em
(A) nas duas formas verbais (passa / é), que deveriam estar no
plural.
(B) na ausência da preposição “em” antes de “outras partes da
casa”.
(C) na falta de vírgulas antes e depois de “naturalmente”.
(D) na falta de concordância da forma verbal “passa”.
(E) no mau emprego da forma “onde”.

14
“Prefira deixar os recipientes em locais mais altos, como
bancadas ou em cima da mesa, do que em locais próximos ao
chão, para evitar possível contaminação da água”.
Nesse segmento, uma substituição que está de acordo com a
norma culta da língua é
(A) prefira / prefere.
(B) em cima / encima.
(C) do que / a.
(D) ao chão / do chão.
(E) da água / com água.

As opções a seguir apresentam formas sublinhadas que indicam o
valor semântico de modo correto, à exceção de uma. Assinale-a.
(A) Vasilhame = coletivo.
(B) Reutilize = ação repetida.
(C) Limpeza = ação de.
(D) Atmosférico = relativo a.
(E) Especialista = adepto de.
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A partir do fragmento a seguir, responda às questões 15 a 19.
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19

Diminuir a higiene pessoal
Deixar de escovar os dentes, de lavar a louça ou de dar descarga,
acumulando sujeira no corpo e em casa, não são as melhores
formas de economizar água, porque não adianta optar por isso
em troco da saúde. O ideal é economizar usando um copo com
água na escovação, diminuindo a louça usada para cozinhar (levar
à panela à mesa em vez de usar um refratário) e usar água de
reuso no vaso sanitário.

O verbo “economizar”, derivado de “economia”, é grafado com a
letra Z. Assinale a opção que indica o verbo que também deve ser
grafado com Z.
(A) fri___ar.
(B) parali___ar.
(C) pesqui___ar.
(D) bati___ar.
(E) repri___ar.

15

20

Um jornal apresentava a seguinte manchete:
“Escolas de São Paulo vetam até
escova de dente para economizar água.”
Relacionando o fragmento com a manchete acima, assinale a
afirmativa correta.
(A) A manchete cita um fato que contraria a recomendação do
texto.
(B) A manchete indica um meio correto de economizar água.
(C) O texto foi certamente produzido a partir do fato citado na
manchete.
(D) O fato citado na manchete serve de exemplo para os leitores.
(E) O texto da manchete poderia servir de exemplo positivo para
o texto.

Observe a charge a seguir.

16
“levar à panela à mesa em vez de usar um refratário”
Nesse segmento do texto, sobre o emprego da crase, assinale a
afirmativa correta.
(A) O emprego dos acentos graves estão corretos, embora por
razões distintas.
(B) Só o primeiro caso de emprego da crase está correto.
(C) Nenhum dos acentos graves deveria ser empregado.
(D) Os empregos dos acentos estão corretos devido a motivos
idênticos.
(E) Só o segundo caso do emprego da crase está correto.

Sobre a charge, assinale a opção que indica a leitura inadequada.
(A) A imagem do chão seco intensifica a seca.
(B) O único pingo d’água indica falta de água.
(C) A gota de água também pode indicar uma lágrima.
(D) A ausência de água na torneira é uma crítica às autoridades.
(E) A cor clara do céu mostra a presença do sol intenso.

17
Na frase “Escolas de São Paulo vetam até escova de dente para
economizar água.”, o emprego do até mostra um modalizador,
ou seja, um termo em que o enunciador do texto expressa uma
opinião.
Nesse caso, a opinião é de que
(A) há um exagero na medida.
(B) mostra um cuidado exemplar na medida tomada.
(C) indica uma dúvida sobre o efeito pretendido.
(D) ocorrem inúmeros outros casos de economia de água.
(E) demonstra um apoio à medida tomada.

18
“levar à panela à mesa em vez de usar um refratário”
Seria conveniente que não se confundisse a expressão sublinhada
com “ao invés de”, como ocorre na seguinte frase
(A) “Os fregueses bebem suco se frutas em vez de água.”
(B) “Preferimos lanches em vez de grandes jantares.”
(C) “Muitos casais viajam em vez de ficar em casa.”
(D) “Comeram churrasco em vez de feijoada.”
(E) “Usam os celulares em vez de telefones fixos.”

Analista (Psicólogo)
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21
Analise o mapa a seguir.
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22
A presença de escravos africanos, em Mato Grosso, é decorrente
do desenvolvimento da mineração, a partir da primeira metade
do século XVIII. Desde o começo, a escravidão foi acompanhada
por diversas modalidades de resistência ao trabalho compulsório,
entre as quais a fuga e a organização de quilombos.
Assinale a opção que indica os dois quilombos mato-grossenses
mais importantes dos séculos XVIII e XIX.
(A) Piolho e Carucango.
(B) Quariterê e Rio Manso.
(C) Palmares e Piolho.
(D) Carucango e Quariterê.
(E) Aldeia da Carlota e Palmares.

23

O mapa acima ilustra a rota das monções do sul. A linha contínua
entre São Paulo e a Vila Real de Cuiabá indica o caminho
terrestre, ao passo que as linhas pontilhadas indicam as rotas
monçoeiras percorridas no século XVIII.
A respeito do impacto da rede monçoeira no oeste lusoamericano no final do período colonial, analise as afirmativas a
seguir.
I. O movimento monçoeiro foi uma continuação do
bandeirismo paulista que, nos séculos XVI e XVII, percorreram
os territórios ocidentais e atravessaram a região onde se
formariam os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
II. O mapa ilustra os itinerários das monções do sul
estabelecidas em função das descobertas auríferas do rio
Cuiabá, no início do século XVIII, a cargo da expedição
liderada por Artur de Sá e Menezes, então governador e
capitão geral do Rio, São Paulo e Minas.
III. No século XVIII, as monções do sul permitiram a efetivação
do povoamento da região que hoje corresponde a Mato
Grosso, contribuíram para a ampliação territorial da América
Portuguesa
e
exerceram
importante
papel
no
desenvolvimento do mercado interno e no escoamento do
ouro dos territórios a oeste.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Analista (Psicólogo)

Assinale a opção que descreve corretamente um dos objetivos da
Comissão de Linhas Telegráficas Estratégicas de Mato Grosso ao
Amazonas (CLTEMTA), mais conhecida como Comissão Rondon
(1907-1915).
(A) Estender uma linha telegráfica entre as cidades de Cuiabá e
Porto Velho.
(B) Facilitar o trânsito de mercadorias por meio de um sistema
ferroviário para o Amazonas.
(C) Ampliar o conhecimento da região e demarcar os territórios
indígenas das tribos já pacificadas.
(D) Combater as tribos rebeldes, obrigando-as a se submeterem
às normas do Estado Republicano.
(E) Desenvolver núcleos de povoamento ao longo das linhas
telegráficas para incentivar a colonização do oeste brasileiro.

24
Com relação ao ICMS Ecológico (ICMS-E) do Estado de Mato
Grosso, analise as afirmativas a seguir.
I. A Unidade de Conservação (UC) é uma das referências,
juntamente a outros critérios ambientais, para o cálculo do
ICMS-E.
II. A presença de Territórios Indígenas (TI) é um dos parâmetros
para determinar a atribuição de recursos oriundos do ICMS-E.
III. Os municípios que desrespeitam a legislação de preservação
das Unidades de Conservação são taxados com esse tributo.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.
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27

Sobre as unidades geomorfológicas do Estado de Mato Grosso,
analise as afirmativas a seguir.
I. A chapada do Guimarães é formada por terrenos cristalinos
recobertos parcialmente por lavas vulcânicas fortemente
erodidas.
II. O planalto e a chapada dos Parecis estendem-se no sentido
leste-oeste, exercendo a função de divisor de águas entre a
Bacia Amazônica e a do rio Paraguai.
III. O Pantanal mato-grossense é uma extensa planície de
acumulação, com topografia plana, na qual, durante o verão,
o fluxo das águas que vertem para o rio Paraguai supera sua
capacidade de escoamento.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa III estiver correta.
(C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

Analise a imagem a seguir.

26
Relacione os conceitos presentes no Código Florestal às
respectivas definições.
1. Reserva Legal
2. Pequena propriedade
3. Área de Preservação Permanente
( ) Área localizada no interior de uma propriedade ou posse
rural, com a função de assegurar o uso econômico de modo
sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a
conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e
promover a conservação da biodiversidade.
( ) Área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a
função ambiental de preservar os recursos hídricos, a
paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade,
facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e
assegurar o bem-estar das populações humanas.
( ) Posse explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor
familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os
assentamentos e projetos de reforma agrária, e que atenda
ao disposto na Lei nº 11.326/06.
Assinale a opção que indica a relação correta, de cima para baixo.
(A) 3 – 2 – 1
(B) 1 –2 – 3
(C) 2 – 3 – 1
(D) 2 – 1 – 3
(E) 3 – 1 – 2
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(http://planetasustentavel.abril.com.br/imagem/
as-termicas-a-todo-vapor-Meio2.jpg 2013)

Com relação aos impactos socioambientais decorrentes da
evolução da matriz energética brasileira desde 2001, assinale V
para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.
( ) O uso de usinas termelétricas pertence a um modelo
elaborado após a crise energética de 2001, para diversificar
as fontes de fornecimento de eletricidade.
( ) As usinas termelétricas são alimentadas pela queima de
combustíveis fósseis, o que gera a emissão de gases que
contribuem para o aquecimento global.
( ) A geração de energia elétrica brasileira assenta-se
majoritariamente em fontes não renováveis, cuja exploração
tem forte impacto ambiental.
As afirmativas são, respectivamente,
(A) F, V e F.
(B) F, V e V.
(C) V, F e F.
(D) V, V e F.
(E) F, F e V.

28
Nos últimos anos, muitos territórios e países viveram situações
de conflito em função de movimentos separatistas.
A esse respeito, analise as afirmativas a seguir.
I. A Catalunha é uma comunidade autônoma que, em 2014,
mediante um processo participativo, manifestou seu desejo
de tornar-se um Estado-nação independente da Espanha.
II. A Escócia obteve a independência em relação ao Reino Unido,
mediante plebiscito realizado em 2014.
III. Os departamentos que formam a meia-lua boliviana (Santa
Cruz, Beni e Pando) tornaram-se independentes após o
plebiscito de 2008, dando origem à nação Camba.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.
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“Temerosos sobre o futuro da Grécia, os investidores começam a
se preocupar com a capacidade da Europa de evitar o ‘Grexit’,
como foi apelidada o que pode vir a ser a saída da Grécia da zona
do euro.” (O Globo, 17/02/2015.)
Sobre a política de austeridade imposta pelo Banco Central
Europeu e o FMI a alguns países da zona do euro, analise as
afirmativas a seguir.
I. A economia grega viveu uma recessão sem precedentes em
tempos de paz, encolhendo 25% do PIB nos últimos 5 anos.
II. Os movimentos populares, como o Podemos na Espanha,
ganharam espaço político graças ao discurso antiausteridade.
III. A adoção dessa política provocou o empobrecimento da
classe média e aumentou significativamente o desemprego.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa III estiver correta.
(C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

30
O Código de Ética dos Membros da Defensoria Pública do Estado
de Mato Grosso estabelece que um dos deveres fundamentais do
membro da Defensoria Pública é “promover o acesso dos
hipossuficientes e dos vulneráveis à Justiça”.
Assinale a opção que identifica o princípio assegurado ao cidadão
pelo cumprimento desse dever.
(A) Imputabilidade.
(B) Tolerância.
(C) Equidade.
(D) Autoridade.
(E) Privacidade.

FGV – Projetos

Legislação Específica
31
Pedro e Cristina são casados e possuem dois filhos menores,
Tadeu e Joaquim. O casal procurou a Defensoria Pública do
Estado de Mato Grosso do Sul para ingressar com ação para
obtenção de medicamentos para Joaquim, em face do Estado,
que se recusa a fornecê-los. Ambos trabalham com carteira
assinada, auferindo mensalmente, cada um, o valor líquido de
dois salários mínimos.
Com base na Resolução nº 46/2011 do Conselho Superior da
Defensoria Pública e na Lei Complementar nº 146/2003, assinale
a afirmativa correta.
(A) Pedro e Cristina terão que requerer a assistência jurídica
gratuita ao Defensor Público Geral do Estado, tendo em vista
que a renda familiar mensal ultrapassa a quantia de três
salários mínimos.
(B) Pedro e Cristina serão considerados presumidamente
hipossuficientes de recursos para fins de assistência jurídica
pela Defensoria Pública, tendo em vista que a renda familiar é
de até cinco salários mínimos.
(C) Nesse caso, não serão consideradas as necessidades
econômicas dos beneficiários, por se tratar de exercício de
curadoria especial.
(D) Pedro e Cristina serão considerados presumidamente
hipossuficientes de recursos para fins de assistência jurídica
pela Defensoria Pública eis que somente serão levados em
consideração os rendimentos de Pedro, sendo estes
inferiores a três salários mínimos.
(E) Pedro e Cristina seriam considerados presumidamente
hipossuficientes de recursos para fins de assistência jurídica
pela Defensoria Pública, ainda que possuíssem patrimônio
vultoso.

32
O Código de Ética dos membros da Defensoria Pública do Estado
de Mato Grosso, instituído pela Resolução nº 63/2014 do
Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado, é aplicável
exclusivamente
(A) aos membros da Defensoria Pública.
(B) aos servidores, Ouvidores Gerais e demais órgãos auxiliares
da Defensoria Pública.
(C) aos membros dos órgãos de Administração Superior da
Defensoria Pública e, extensivamente, aos Defensores
Públicos de Entrância Especial.
(D) aos membros da Defensoria Pública e, extensivamente, aos
seus servidores, Ouvidores Gerais e demais órgãos auxiliares.
(E) aos membros do Conselho Superior da Defensoria Pública.

Analista (Psicólogo)
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Procópio, Defensor Público Geral do estado de Mato Grosso, foi
destituído de seu cargo por conduta incompatível e grave
omissão aos deveres do cargo.
Nesse caso, a chefia da Defensoria Pública do estado de Mato
Grosso deve ser assumida pelo
(A) Governador do Estado, que nomeará o segundo colocado da
lista tríplice para o cargo de Defensor Público Geral.
(B) Corregedor da Defensoria Pública, que exercerá o restante do
mandato de dois anos.
(C) primeiro Subdefensor Público Geral, que, na qualidade de
Presidente do Conselho Superior, convocará novas eleições.
(D) segundo Subdefensor Público Geral, que exercerá o restante
do mandato de dois anos.
(E) segundo colocado na lista tríplice, que exercerá mandato de
dois anos da data em que assumir o cargo.

De acordo com a Lei Complementar Estadual nº 207/2004 e a Lei
Complementar Estadual nº 04/1990, assinale a opção que
configura a inassiduidade habitual e indica a penalidade
disciplinar aplicável.
(A) A falta ao serviço sem causa justificada por sessenta dias,
intercaladamente, durante o período de doze meses. É
aplicável a penalidade de demissão.
(B) A ausência intencional ao serviço, sem causa justificada, por
mais de trinta dias consecutivos. É aplicável a penalidade de
demissão.
(C) A revelação de segredo apropriado em razão do cargo. É
aplicável a penalidade de suspensão.
(D) A acumulação ilegal de cargos ou funções públicas após a
constatação em processo disciplinar. É aplicável a penalidade
de demissão.
(E) A recusa injustificada de submissão à inspeção médica
determinada pela autoridade competente. É aplicável a
penalidade de suspensão.

34
De acordo com a Lei Complementar Estadual nº 207/2004 e a Lei
Complementar Estadual nº 04/1990, assinale a opção que indica
as penalidades disciplinares a que estão sujeitos os servidores
públicos do estado de Mato Grosso.
(A) Reversão, suspensão e demissão.
(B) Reversão, reintegração e transferência.
(C) Repreensão, suspensão e demissão.
(D) Repreensão, suspensão e transferência.
(E) Reversão, reintegração e demissão.

35
Jurema procura o cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais
do estado de Mato Grosso para registrar seu filho João, recémnascido. Jurema não tem certeza da paternidade de João.
Com base na Lei n° 8.825/2008, assinale a afirmativa correta.
(A) Jurema não conseguirá registrar João sem antes ingressar
com a ação de investigação de paternidade.
(B) Para que João seja registrado, Jurema terá que indicar nome
e endereço do suposto pai.
(C) Caso Jurema opte por realizar o registro de João sem o nome
do pai, não poderá ingressar com ação de investigação de
paternidade para incluí-lo posteriormente.
(D) João só poderá ser registrado após autorização do Juizado de
Infância e Adolescência existente na circunscrição.
(E) João será registrado e o oficial do registro civil deverá
remeter relação por escrito, contendo esse registro, ao
Núcleo da Defensoria Pública existente na circunscrição.

36
De acordo com a Lei Complementar nº 146/2003, a nomeação
para a classe inicial da carreira de Defensor Público no Estado de
Mato Grosso será feita
(A) pelo Governador do Estado de Mato Grosso.
(B) pelo Defensor Público Geral do Estado de Mato Grosso.
(C) pelo Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de
Mato Grosso.
(D) pelo Corregedor da Defensoria Pública do Estado de Mato
Grosso.
(E) pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Analista (Psicólogo)

38
Em recente decisão do Supremo Tribunal Federal, foi reafirmada
a autonomia das Defensorias Públicas Estaduais.
Com relação à autonomia funcional e administrativa das
Defensorias Públicas dos estados, analise as afirmativas a seguir.
I. Cabe à Defensoria Pública do estado de Mato Grosso abrir
concurso público e prover os cargos de suas carreiras e dos
serviços auxiliares.
II. Cabe à Defensoria Pública do estado de Mato Grosso compor
seus órgãos de Administração Superior e de atuação.
III. Cabe à Defensoria Pública do estado de Mato Grosso elaborar
suas folhas de pagamento e expedir os competentes
demonstrativos.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

39
Quanto à organização da Defensoria Pública do Estado do Mato
Grosso, assinale a afirmativa correta.
(A) O Colégio de Defensores Públicos de 2ª Instância é órgão de
atuação.
(B) A Corregedoria Geral da Defensoria Pública do Estado é órgão
de execução.
(C) O Defensor Público de Entrância Especial é órgão de
Administração Superior.
(D) A Subcorregedoria Geral é órgão auxiliar.
(E) Os Núcleos da Defensoria Pública do Estado são órgãos de
atuação.
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O Ouvidor Geral da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
recebeu representação contra membro da Defensoria Pública do
seu Estado.
Assinale a opção que indica o procedimento a ser adotado pelo
Ouvidor Geral.
(A) Receber e processar a representação, encaminhando-a, com
parecer, ao Conselho Superior, assegurada a defesa
preliminar.
(B) Receber e processar a representação e propor a instauração
de processo disciplinar ao Defensor Público Geral.
(C) Receber e encaminhar a representação ao Corregedor Geral,
assegurada a defesa preliminar.
(D) Receber e processar a representação, sugerindo ao Defensor
Público Geral o afastamento do membro da Defensoria
Pública, quando cabível.
(E) Receber e encaminhar a representação ao Conselho Superior,
propondo fundamentadamente a suspensão do estágio
probatório, caso se trate de Defensor Público Substituto.

O Conselho Tutelar da comarca X, no curso do acompanhamento
de 2 anos à família do infante Gustavo, 10 anos, representou
judicialmente em face dos genitores do menino, pois o casal não
matriculou, sem qualquer justificativa, o filho na rede escolar,
apesar de várias recomendações do Conselho Tutelar nesse
sentido.
Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a
afirmativa correta.
(A) O Conselho Tutelar agiu equivocadamente, pois é ação
privativa do Ministério Público representar ao Juízo visando à
aplicação de penalidades por infrações cometidas contra as
normas de proteção à infância e à juventude.
(B) O Conselho Tutelar agiu corretamente, podendo representar
junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento
injustificado de suas deliberações.
(C) O Conselho Tutelar não agiu corretamente, pois é da
competência da Secretaria Municipal de Educação
representar junto ao Juízo da Infância pelo absenteísmo e
falta de matrícula escolar.
(D) O Conselho Tutelar agiu acertadamente, pois é de sua
competência privativa zelar pelo efetivo respeito aos direitos
e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes,
promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis.
(E) O Conselho Tutelar não agiu corretamente, pois a falta de
matrícula escolar não é motivo suficiente para início de
processo judicial contra a família.

Conhecimentos Específicos
41
Jonas, 15 anos, foi apreendido em flagrante tomando para si
R$ 15,00 da bolsa de uma turista na praia, enquanto a turista se
banhava no mar. No decorrer do processo de apuração do ato
infracional, verificou-se que era a primeira apreensão do rapaz,
mas diante da elevada incidência de furtos na região, o juiz
responsável determinou a internação do adolescente.
À luz do disposto na Lei nº 8.069/90 (ECA), assinale a afirmativa
correta.
(A) A medida de internação deveria ter sido aplicada pelo juiz,
pois a escolha se deve às necessidades de sanção e
intimidação sociais diante da reiteração de furtos na região
em que o ato infracional foi praticado, tratando-se de ato de
discricionariedade judicial exclusiva.
(B) A medida de internação não deveria ter sido aplicada pelo
magistrado, uma vez que se revela como incumbência
privativa do representante do Ministério Público a imposição
desse tipo de medida socioeducativa.
(C) A medida de internação não deveria ter sido aplicada, pois
não se trata de ato infracional cometido mediante grave
ameaça ou violência à pessoa, nem de reiteração no
cometimento de outras infrações graves ou do
descumprimento reiterado e injustificável de medida
anteriormente imposta.
(D) A medida de internação deveria ter sido aplicada pelo juiz, já
que foi adequadamente observado o devido processo legal, o
contraditório e a ampla defesa na análise da conduta.
(E) A medida de liberdade assistida deveria ter sido
compulsoriamente adotada pelo magistrado, na perspectiva
da promoção e orientação social do adolescente e sua
família, inclusive na inserção de Jonas e responsáveis em
programa oficial ou comunitário de auxílio e assistência
social.

Analista (Psicólogo)

43
Amanda, 14 anos, foi entregue diretamente pela família biológica
para adoção, tendo sido legalmente adotada pela Sra. Angélica
quando tinha 2 anos de idade. Como a relação entre mãe e filha
vem se deteriorando, a Sra. Angélica buscou a família biológica da
adolescente, visando desistir da adoção.
Segundo estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente,
(A) a devolução é possível, sendo a adoção revogável na hipótese
de avaliação de fragilidade do vínculo emocional entre
adotante e adotando pela equipe técnica do Juízo e o melhor
interesse da adotando.
(B) a devolução é possível, uma vez que comprovado o risco à
estabilidade emocional da adotante por psicoterapeuta que
atenda à família.
(C) a devolução é possível, desde que identificado risco à saúde
emocional da adotanda por psicólogo que acompanhe
terapeuticamente a menina.
(D) a devolução não é possível, pois a adoção é irrevogável e
atribui a condição de filho ao adotando, desligando-o de
quaisquer vínculo com pais e parentes.
(E) a devolução não é possível, pois a adotanda já atingiu a
adolescência, só sendo possível durante o período infantil,
quando as chances de outra colocação em família substituta
são maiores.
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Com relação à Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), assinale a
afirmativa correta.
(A) O Estado deve garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à
saúde, mediante efetivação de políticas públicas que
permitam um envelhecimento saudável e em condições de
dignidade.
(B) O Estatuto do Idoso destina-se a regular os direitos
assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 70
(setenta) anos.
(C) A obrigação alimentar é preferencial, não havendo opção
entre os prestadores.
(D) A cobrança de valores diferenciados dos idosos pelos planos
de saúde é permitida, desde que seja anteriormente
comunicado aos interessados;
(E) Ao idoso, independentemente do
domínio de suas
faculdades mentais, é assegurado o direito de optar pelo
tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável.

“O abandono de crianças não é um fato recente e as primeiras
instituições que começaram a assisti-las estavam sob influência
da Igreja e tinham caráter caritativo. Somente a partir do Século
XIX, o Estado passou a se responsabilizar por essa área,
assumindo um papel mais ativo no atendimento de crianças e
adolescentes e implantando políticas que iam se distanciando,
gradativamente, do predomínio da Igreja.”

45
O Sr. Pedro, aposentado, 70 anos, foi abrigado em casa-lar em
função de abandono em que se encontrava. Para custeio da
entidade é cobrado do Sr. Pedro valor equivalente à integralidade
do benefício previdenciário percebido por ele.
De acordo com o Estatuto do Idoso, assinale a afirmativa correta.
(A) A cobrança do valor não está correta, pois o acolhimento
institucional é política protetiva que deve ser ofertada
gratuitamente.
(B) A cobrança do valor está correta, devendo ser fiscalizada,
pela Promotoria do Idoso, a qualidade dos serviços ofertados
ao idoso.
(C) A cobrança do valor está correta, pois o contrato é livremente
celebrado entre as partes que o compõem, só aderindo a ele
os que assim desejarem.
(D) A cobrança do valor não está correta, pois não pode exceder
a 70% do benefício previdenciário recebido pelo idoso.
(E) A cobrança do valor está correta, devendo ser contestada,
caso assim o entenda, pelo representante legal do idoso.

46
Considerando a Resolução nº 008/2010 do Conselho Federal de
Psicologia, o psicólogo perito é o profissional
(A) que, sendo de confiança da parte, deve assessorá-la e
garantir o direito ao contraditório.
(B) que, no limite de suas atribuições, é designado para
assessorar a Justiça.
(C) que, sendo especialista na temática que se pretende avaliar,
irá elucidar e dirimir pontos controversos sobre o assunto.
(D) que, na perspectiva terapêutica, acompanha as
psicodinâmicas familiares comprometido eticamente com a
saúde mental dos envolvidos.
(E) que, atento à realidade social e cultural, produzirá uma
análise crítica e politicamente comprometida com as relações
de poder em que atua.

Analista (Psicólogo)

(RAMOS, P.A. Acolhimento institucional de crianças e adolescentes e suas
consequências. In PAULO, B.M. Psicologia na Prática Jurídica. Rio de Janeiro:
Impetus, 2009).

Sobre as consequências da privação do amor materno na
primeira infância, causadas inclusive pela institucionalização,
segundo John Bowlby, no livro “Cuidados Maternos e Saúde
Mental”, analise as afirmativas a seguir.
I. O bebê pode deixar de sorrir para um rosto humano ou de
reagir quando alguém brinca com ele.
II. Em crianças refugiadas foi identificada a enurese noturna,
bem como a incapacidade de estabelecer relações e o
aumento de agressividade e frustração.
III. A privação por longo prazo pode produzir sequelas mais
graves, dentre outras a ligação calorosa, mas superficial, com
qualquer adulto que se aproxime.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

48
Ana Maria, psicóloga concursada do Tribunal de Justiça, foi
designada para elaborar laudo acerca de disputa litigiosa de
guarda de filhos. No decorrer das entrevistas com os pais, Ana
Maria tomou conhecimento de que a mãe das crianças fora
vítima de abuso sexual na infância.
À luz da Resolução nº 007/2003, assinale a opção que indica o
procedimento a ser adotado na confecção do laudo.
(A) Deve mencionar o abuso sexual sofrido pela mãe das
crianças, bem como sobre qualquer outra informação colhida
nas entrevistas, pois podem se revelar úteis para o julgador.
(B) Não deve mencionar o abuso sexual sofrido pela mãe das
crianças, limitando-se a fornecer as informações necessárias
à demanda do caso.
(C) Deve mencionar o abuso sexual a que a mãe das crianças foi
submetida, mas apenas após realizar devolutiva ética e
encaminhar a família para atendimento psicoterápico.
(D) Deve mencionar o abuso sexual de que a mãe das crianças foi
vítima apenas se contar com autorização formal da vítima
sobre a divulgação.
(E) Não deve revelar o abuso sexual perpetrado contra a mãe das
crianças, pois não é do conhecimento do ex-marido e isso
pode ser um elemento potencializador de litígio.
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Com relação à Teoria Relacional Sistêmica, analise as afirmativas
a seguir.
I. A família é um sistema fechado, pouco permeável à
comunidade
circundante,
com
duas
tendências
fundamentais: para a homeostasia e para a transformação.
II. Um elemento portador de um sintoma psicológico deve ser
considerado, no seu contexto familiar e social, como sinal de
uma homeostasia perturbada no sistema.
III. No diagnóstico sistêmico não deve ser esquecido o papel do
terapeuta na análise do conjunto.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(C) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

“A noção de exclusão, bastante polissêmica, compreende
fenômenos tão variados que nós podemos nos perguntar até
onde se justifica falar ou tratar de exclusão em geral, o que
suporia juntar todos os processos que ela implica ou todas as
formas que ela toma em uma mesma alternativa. (...) Há pelo
menos um nível em que uma abordagem única da exclusão pode
fazer sentido: o nível das interações entre pessoas e entre grupos,
que dela são agentes ou vítimas. Este nível é próprio da Psicologia
Social.”

50
A Lei nº 12.010/09, que alterou o Estatuto da Criança e do
Adolescente, tornou obrigatória, como parte do processo de
habilitação para adotar crianças e/ou adolescentes, a
participação em grupos reflexivos de apoio à adoção, bem como
a necessidade de avaliação dos postulantes à adoção pela equipe
técnica do Juízo.
Sobre o trabalho das equipes técnicas, analise as afirmativas a
seguir.
I. Deve propiciar a flexibilização do perfil do filho idealizado,
oportunizando reflexões sobre as adoções tardias e/ou
adoções necessárias.
II. Deve elaborar terapeuticamente o luto viril, necessariamente
decorrente da incapacidade biológica de gerar homens.
III. Deve apoiar o(s) adotante(s) na constituição de vínculos com
o(s) adotando(s), auxiliando-os a lidar com as necessidades e
dificuldades psicológicas e afetivas que podem surgir nesse
processo.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Analista (Psicólogo)

(JODELET, D. Os processos psicossociais da exclusão. IN SAWAIA, B. (org). As
artimanhas da exclusão: análise psicossocial e ética da desigualdade social.
Petrópolis: Vozes, 2011).

Sobre o fenômeno da exclusão, assinale a afirmativa correta.
(A) A interrogação dos psicólogos sociais sobre a exclusão foi
suscitada pelos movimentos abolicionistas do final do século
XIX.
(B) A teoria da personalidade autoritária desconsidera a
ideologia na tomada de posições autoritárias.
(C) O fenômeno da “privação fraterna” consiste na competição e
disputa dos recursos com membros do mesmo grupo.
(D) A Psicologia Social não opõe a interpretação psicológica às
interpretações socio-históricas, culturais ou econômicas.
(E) O preconceito é o julgamento necessariamente negativo,
formulado sem exame prévio acerca de uma pessoa ou coisa.

52
Philip Zimbardo, na clássica experiência desenvolvida na
Universidade de Stanford, importante marco nas pesquisas sobre
Psicologia Social, analisou
(A) a motivação.
(B) a pobreza como fator de exclusão.
(C) o luto.
(D) o assédio moral no trabalho.
(E) a desindividualização.
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Em processo de Vara de Infância e Juventude, foi designada a
realização de perícia psicológica e social pelo Juízo. Na
especificidade do caso, as peritas psicóloga e assistente social,
responsáveis pela avaliação, estabeleceram que algumas
intervenções fossem realizadas em conjunto. O advogado de uma
das partes, entretanto, questionou tais procedimentos, alegando
que as intervenções não poderiam ocorrer conjuntamente.
Em consonância com o disposto na Resolução 008/2010 do
Conselho Federal de Psicologia (CFP), assinale a afirmativa
correta.
(A) O advogado está correto em sua análise, pois as intervenções
do psicólogo e da assistente social deverão forçosamente
ocorrer separadas, na preservação da especificidade de suas
formações profissionais.
(B) O advogado está errado em sua análise, pois o psicólogo
perito poderá atuar em equipe técnica multiprofissional,
desde que preserve sua especificidade e o limite de
intervenção, não se submetendo técnica e profissionalmente
a outras áreas.
(C) O advogado está correto em sua análise, pois a deliberação
sobre a pertinência ou não de quaisquer intervenções
conjuntas é atribuição exclusiva do Juiz, não cabendo às
profissionais tal iniciativa.
(D) O advogado está correto em sua análise, pois qualquer
intervenção conjunta pode interferir e prejudicar o direito ao
contraditório e ampla defesa e portanto tem que ser
fiscalizada pelos operadores de direito legitimamente
interessados no processo.
(E) O advogado está errado em sua análise, pois o perito
psicólogo pode atuar conjuntamente com a perita assistente
social, desde que se submeta tecnicamente às conclusões da
assistente social sobre as dimensões sociais do caso em
estudo.

As crianças Juliana, de 1 ano, e Cauã, de 5 anos, foram
encaminhadas para acolhimento institucional após denúncias de
vizinhos de que eram deixadas sozinhas trancadas em casa
enquanto a mãe Jussara, alcoolista de 22 anos, passava a noite
bebendo em um bar. De dia, Jussara dormia, negligenciando os
cuidados aos filhos.
De acordo com o disposto no Estatuto da Criança e do
Adolescente,
(A) Jussara perderá de imediato o poder familiar porque é direito
da criança a convivência em ambiente livre da presença de
pessoas dependentes de substâncias entorpecentes.
(B) Jussara deverá ser incluída em programa oficial ou
comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras
e toxicômanos, dentre outras medidas.
(C) se Jussara ou sua família extensa não mostrarem condições
ou interesse na guarda de Juliana e Cauã, as crianças
permanecerão em acolhimento.
(D) o Conselho Tutelar providenciará o encaminhamento das
crianças para colocação em família substituta na forma de
guarda, se for família extensa, ou adoção.
(E) Jussara receberá a medida socioeducativa de suspensão do
poder familiar até que comprove condições pessoais para a
reintegração familiar de seus filhos.

54
De acordo com a psicóloga do TJ Glícia Barbosa de Mattos Brazil,
“enquanto muitas crianças vítimas de violência sexual sofrem sem
conseguir denunciar o agressor, dezenas de registros de falsos
abusos chegam à Justiça anualmente. Nas 13 Varas de Família da
Capital (RJ), por exemplo, 80% das denúncias são falsas.”
A notícia publicada em um jornal do Rio de Janeiro chama a
atenção para
(A) as falsas alegações de abandono afetivo com o propósito de
inversão da guarda de filhos.
(B) o despreparo das equipes multidisciplinares para o
diagnóstico da alienação parental dos abusadores.
(C) a implantação de falsas memórias em disputas litigiosas de
guarda e visitação de filhos.
(D) a judicialização das separações conjugais em famílias com
filhos menores.
(E) a necessidade de redefinir violência sexual para incluir abusos
sexuais sem contato físico.

Analista (Psicólogo)
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O tratamento do usuário de crack requer apoio sócio familiar e
estratégias multidisciplinares, definidas de acordo com a
avaliação da disposição do usuário para o tratamento. Após um
período de abstinência voluntária, o paciente Jefferson, 26 anos,
saiu de casa e dias depois foi encontrado pela mãe na cracolândia
com um cachimbo na mão.
Dentro da perspectiva da entrevista motivacional, esse episódio
de recaída pode ser entendido como
(A) parte do processo de mudança que pode levar a aprendizado
para a retomada da recuperação.
(B) sugestivo do fracasso na escolha da estratégia mais adequada
ao perfil do paciente.
(C) sinal da ambivalência da família no reconhecimento da
dependência de drogas do paciente.
(D) indicativo da necessidade de tratamento de manutenção em
regime de internação involuntária.
(E) uma etapa da transição da dependência pesada do crack para
o uso recreativo da droga.
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A poetisa goiana Cora Coralina faleceu aos 95 anos deixando uma
obra poética rica, tendo seu primeiro livro publicado quando já
contava 76 anos. Em seu poema Saber Viver ela escreve: “Não
sei... se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que
nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das
pessoas. (...) E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá
sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem
longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto
durar...”.
Com base na teoria psicossocial de Erik Erikson sobre os estágios
psicossociais no ciclo da vida humana, é correto identificar, nas
palavras da poetisa,
(A) a sensação de integridade decorrente da satisfação com seu
percurso vital.
(B) o sentimento de generatividade próprio da velhice vivida com
aceitação.
(C) a sensação de isolamento que domina o idoso pela iminência
do fim da vida.
(D) a preocupação com a estagnação na ausência de
relacionamentos significativos.
(E) um sentimento de produtividade e competência por poder
ser útil em idade avançada.

João da Silva, após apresentar um surto psicótico aos 20 anos e
ter sido internado e diagnosticado como esquizofrênico
paranoide, foi interditado judicialmente a pedido de sua mãe.
Atualmente com 32 anos, João faz acompanhamento
ambulatorial no CAPS, trabalha sem vínculo empregatício e
deseja se casar com sua namorada Maria, comerciária de 27
anos.
Sobre a situação apresentada, assinale a afirmativa correta.
(A) A curatela deve ser transferida para Maria, já que a
esquizofrenia paranoide é um quadro psiquiátrico de
prognóstico reservado quanto à reintegração social.
(B) A mãe de João deve ser processada por danos morais por têlo interditado indevidamente, quando ele tinha
discernimento de seus atos.
(C) a situação atual deve ser mantida, em que pesem os
progressos de João no manejo de sua doença, já que a
interdição é um ato jurídico irreversível.
(D) O levantamento da interdição deve ser pedido, que será
decidido pelo juiz após a realização da perícia, com base no
laudo apresentado e na audiência de instrução e julgamento.
(E) João deve ser aposentado para que ele tenha renda por conta
de sua incapacidade permanente para o trabalho formal e
pelo risco de novos surtos e internações.

58
Uma mulher foi agredida a socos pelo companheiro, segundo
testemunhas, no fim da manhã do dia 16/01, na orla de
Santarém, oeste do Pará. O repórter cinematográfico da TV
Tapajós, Rafael Ferreira, registrou a vítima sentada no chão,
minutos após a agressão. O homem foi imobilizado e depois
liberado. A polícia disse que a mulher desistiu da denúncia. Em
entrevista à equipe de reportagem ela disse que não o denunciou
porque depende do companheiro: “Dependo dele para me
sustentar com minha filha”.
De acordo com a Lei nº 11.340/06, conhecida como Lei Maria da
Penha, se a vítima tivesse feito a denúncia, o Juiz poderia aplicar
a seguinte medida protetiva de urgência:
(A) audiência de conciliação entre agressor e agredida.
(B) afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo de seus
direitos.
(C) aplicação de multa ao ofensor por danos morais à vítima.
(D) determinação de avaliação pela equipe multidisciplinar.
(E) encaminhamento para o exame de corpo de delito.

Analista (Psicólogo)
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O Procon de São Paulo criou um atendimento especial para
pessoas com problemas graves com dívidas. O serviço não ficou
restrito apenas a dicas financeiras e apoio jurídico: em alguns
casos de descontrole financeiro, os consumidores foram
orientados para avaliação e tratamento psicológico e/ou
psiquiátrico, em uma parceria firmada com o Hospital das Clínicas
de São Paulo.
Do ponto de vista psicopatológico, analise as afirmativas a seguir.
I. O comprar compulsivo tem sido comumente classificado
como um transtorno do controle dos impulsos.
II. O comprar compulsivo pode estar associado à fase maníaca
do transtorno afetivo bipolar.
III. Os grupos de autoajuda para devedores compulsivos
reconhecem nessa condição uma similaridade com outros
transtornos de dependência.
IV. atribuir causas emocionais ao endividamento compulsivo é
patologizar os problemas macroeconômicos.
Assinale:
(A) se somente as afirmativas I e II forem verdadeiras.
(B) se somente as afirmativas I e IV forem verdadeiras.
(C) se somente as afirmativas II e III forem verdadeiras.
(D) se somente as afirmativas I, II e III forem verdadeiras.
(E) se somente as afirmativas I, III e IV forem verdadeiras.
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No final do ano de 2005, o Hospital Psiquiátrico do Carmo, no
estado do Rio de Janeiro, fechou suas portas. Muitos pacientes,
porém, haviam perdido suas referências familiares após longos
anos de internação.
De acordo com os princípios da luta antimanicomial e com a
legislação correspondente, os pacientes nessas condições
deverão ser contemplados com
(A) a transferência para instituição protegida asilar e o benefício
de prestação continuada.
(B) leitos permanentes em hospitais gerais e terapia ocupacional
para geração de renda.
(C) o tratamento em serviço ambulatorial de saúde mental e
vagas em comunidades terapêuticas.
(D) subsídios para a compra da medicação e o tratamento em
regime de hospital-dia.
(E) o auxílio-reabilitação psicossocial e serviços residenciais
terapêuticos.

Um psicólogo está encarregado de apurar a denúncia de que uma
menina de 4 anos teria sido sexualmente molestada por seu
primo de 15 anos.
As opções a seguir apresentam os instrumentos, os métodos e as
técnicas que o psicólogo poderá utilizar para a realização do
trabalho pericial, à exceção de uma. Assinale-a.
(A) Entrevistas com a família e recursos lúdicos.
(B) Visitas domiciliares e testes projetivos.
(C) Visitas institucionais e testes objetivos
(D) Observação da criança e entrevistas individuais.
(E) Análise de documentos e depoimento sem dano.

62
César e Cláudia habilitaram-se para adotar uma criança e após
três anos aguardando no cadastro de pretendentes foram
chamados para conhecer uma criança com o perfil que haviam
escolhido. No curso do processo de adoção, César faleceu
subitamente de um enfarte fulminante.
Sobre a adoção, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente,
assinale a afirmativa correta.
(A) O pedido de adoção deverá ser indeferido, sendo a criança
encaminhada para adoção por novos pretendentes.
(B) A adoção terá prosseguimento apenas em nome de Cláudia
uma vez que não é admitida a adoção póstuma.
(C) Ao final do processo de adoção, a criança poderá ter o nome
de César como seu pai em seu registro civil de nascimento.
(D) A adoção poderá ser deferida ao falecido se houver
concordância formal dos outros herdeiros necessários de
César.
(E) A adoção simples poderá ser concedida, não se estendendo à
criança os direitos sucessórios e patrimoniais da filiação
paterna plena.

63
Em Franz Alexander (1891-1964) encontram-se diversas
contribuições para a técnica terapêutica. Um de seus conceitos
centrais defende que “... reexperimentar o passado não resolvido,
mas com a possibilidade de um novo final é a chave do resultado
terapêutico, acontecendo na situação transferencial ou em sua
vida cotidiana, possibilitando a integração dos novos padrões de
comportamento em sua personalidade”.
Essa contribuição ficou conhecida como
(A) experiência emocional corretiva.
(B) aliança terapêutica positiva.
(C) terapia interpessoal focal.
(D) teoria comportamental da aprendizagem.
(E) transcendência da consciência de si.
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Cláudia, 36 anos, mãe solteira de Joana, 04 anos, vive há dois
anos em união estável com Mário, 40 anos, divorciado, pai de
Eduardo, 12 anos, que mora com o casal, e de Isabela, 08 anos,
que reside com a mãe, mas sempre visita o pai. Cláudia está
grávida do primeiro filho do casal.
Sobre esse arranjo familiar, é correto afirmar que uma família
mosaico
(A) será formada quando Mário adotar unilateralmente Joana,
que não foi reconhecida pelo genitor.
(B) depende da chegada de um filho em comum, que liga
consanguineamente os meio irmãos dos casamentos
anteriores.
(C) é formada pelo recasamento e pelo vínculo afetivo e de
convivência de Cláudia e Mário com os respectivos enteados.
(D) terá reconhecimento jurídico quando Cláudia e Mário
converterem sua união estável em casamento.
(E) decorre da guarda compartilhada de Isabela e de Eduardo por
Mário e sua ex-esposa.

66
A adolescente Carolina, 15 anos, procurou o Conselho Tutelar
acompanhada de sua mãe para relatar que havia engravidado em
um relacionamento eventual de Carnaval e que havia concluído
que a entrega do bebê em adoção seria a melhor solução para
todos.
Considerando as contribuições teóricas do psicanalista René Spitz
sobre o primeiro ano de vida da criança, assinale a afirmativa
correta.
(A) A relação com a mãe biológica é insubstituível e o bebê deve
ser abrigado enquanto se investe na recuperação do amor
materno.
(B) O bebê desenvolverá a síndrome de hospitalismo por ter sido
rejeitado ainda no ventre materno.
(C) A depressão anaclítica da jovem mãe deve ser tratada para
evitar o abandono de seu filho recém-nascido.
(D) Uma mãe substituta que devote ao bebê cuidados e afeto
maternos promoverá seu desenvolvimento emocional
saudável.
(E) O comportamento de apego dos cuidadores ao prestarem
cuidados de higiene e alimentação ao bebê prevenirá
sequelas psicológicas.
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A equipe de psicologia de uma determinada instituição foi
solicitada a preparar um projeto de prevenção ao uso de drogas e
álcool tendo como público-alvo adolescentes de 12 a 15 anos.
Sobre as estratégias de prevenção, assinale a afirmativa correta.
(A) A redução de danos pode ter início na infância por meio da
orientação adequada a pais e professores que lidam com a
criança no dia a dia.
(B) O trabalho de prevenção primária voltado para adolescentes,
para evitar o uso de drogas, pode ser feito por meio de
atividades nas escolas.
(C) A prevenção terciária destina-se às pessoas que já
experimentaram drogas para evitar a evolução para o uso
mais frequente e prejudicial.
(D) Os indivíduos que já têm problemas com o uso de drogas ou
que apresentam dependência não são elegíveis para o
trabalho de prevenção.
(E) As informações sobre os efeitos e riscos do uso de drogas são
ineficazes na prevenção e despertam a curiosidade e o
comportamento desafiador do jovem.

Segundo Brandão (2014), a prática do psicólogo em Varas de
Família exige conhecimento básico dos códigos jurídicos em razão
de, ao menos, dois motivos: a necessidade de um código
compartilhado entre o psicólogo e os operadores do direito e a
orientação da população sobre alguns pressupostos presentes
nas leis. Segundo o autor, o conhecimento da legislação não deve
ser abstraído de como a doutrina jurídica se inscreve
historicamente e se articula aos dispositivos de poder.
A esse respeito, assinale a afirmativa correta.
(A) A guarda passou a ser regida pelo melhor interesse da criança
com o novo Código Civil, de 2002, sem eliminar o critério de
falta conjugal.
(B) O Estatuto da Criança e do Adolescente revogou o Código de
Menores e proclamou a Doutrina da Situação Irregular,
visando assegurar direitos historicamente negligenciados.
(C) A guarda compartilhada surgiu em forma de lei de modo a
garantir o amplo direito da criança e do adolescente em
conviverem alternadamente com os pais separados.
(D) A Constituição Federal de 1988 introduziu mudanças
significativas em relação aos direitos e deveres familiares,
como, por exemplo, o entendimento da criança e do
adolescente como sujeitos de direitos.
(E) O direito de expressão previsto no Estatuto da Criança e do
Adolescente estabelece que, na condição de sujeito de
direito, o adolescente decide com quem deseja ficar em uma
disputa de guarda entre seus pais.

68
Em Abuso Sexual da Criança, Tilman Furniss assinala que o abuso
sexual se constitui como problema multidisciplinar, requerendo a
cooperação de diferentes profissionais.
O abuso sexual deve ser visto tanto como uma questão dos
direitos da criança quanto como problema de saúde, sobretudo,
mental. Portanto, na medida em que os efeitos legais do crime e
a necessidade de proteção da criança precisam ser integrados aos
aspectos psicológicos e de relacionamento da criança e da
família, Tilman Furniss propõe a abordagem familiar
(A) metassistêmica.
(B) cibernética.
(C) psicojurídica.
(D) psicanalítica.
(E) transpessoal.

69
Sabemos que, com a descoberta do inconsciente, Freud realiza
uma verdadeira “revolução copernicana” na qual o “Eu” é
descentrado em relação a si próprio, sendo despojado do lugar
de senhor de sua vontade e razão. O sujeito enquanto efeito de
significante é desvelado por meio da experiência de fala
característica do dispositivo psicanalítico, cuja regra técnica
fundamental, segundo Freud, é
(A) a sublimação.
(B) o manejo da transferência.
(C) a hipnose.
(D) a elaboração simbólica.
(E) a associação livre.
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Segundo Foucault, a “humanidade” do criminoso começou a ser
edificada entre os séculos XVIII-XIX como limite a ser respeitado
na aplicação das punições, constituindo-se como fronteira a ser
preservada em contraponto aos antigos excessos do soberano.
A partir da humanidade como medida, as penas foram
suavizadas. O surgimento da punição moderna passa a ser
orientada por uma tecnologia que organiza a multiplicidade
humana no tempo e no espaço, visando controlar os indivíduos
em suas ações e aperfeiçoar ao máximo suas capacidades.
Tal tecnologia é designada por Foucault como
(A) suplício.
(B) higienismo.
(C) inquérito.
(D) disciplina.
(E) razão.
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Sabe-se que a violência doméstica contra a mulher é um
fenômeno social grave, que traz inúmeras consequências físicas e
psicológicas para as vítimas e também para as crianças e
adolescentes que a presenciam.
A esse respeito, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a
falsa.
( ) As relações de violência doméstica contra a mulher
costumam alternar momentos de violência com os de
sedução, afeto, arrependimento, etc., sendo permeadas,
portanto, por sentimentos ambivalentes e contraditórios.
( ) A convivência prolongada com relações de violência, a
legitimação social para sua perpetuação e a formação de uma
identidade de gênero depreciada formam um campo propício
para a internalização da banalização da violência sofrida pela
mulher.
( ) Mesmo enfrentando condições ainda extremamente
desfavoráveis, as mulheres podem construir, individual e
coletivamente, estratégias de ruptura face às condições de
violência, não devendo ser vista simplesmente como vítimas
passivas.
As afirmativas são, respectivamente,
(A) V, V e F.
(B) V, V e V.
(C) F, V e V.
(D) V, F e V.
(E) V, F e F.

Debora e Roberto estão separados há três anos e possuem um
filho em comum. Ela possui a guarda da criança e ele, o direito de
visita, restrito aos finais de semana e mais um dia da semana.
Contudo, Debora reclama que Roberto não vem cumprindo os
horários, com atrasos que prejudicam os deveres escolares que o
filho faz à noite. Por sua vez, Roberto diz que ela exagera em
relação ao horário e que os atrasos são justificados. Ele sugere
também pegar a criança na escola em vez de na casa materna,
onde ele convivia com a ex-mulher.
À luz da psicologia jurídica voltada para a área de família, assinale
V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.
( ) O genitor que fica na residência com o filho tem mais
facilidade de realizar o luto da separação, pois enfrenta
diariamente a realidade na qual o ex-companheiro está
ausente do lar doméstico.
( ) Os modelos rígidos, burocráticos e preconcebidos de visita
podem criar dificuldades para o genitor descontínuo
acompanhar e participar do desenvolvimento do filho.
( ) O paradigma de “visita” deveria ser modificado para o de
“convivência”, já que o significado de ir-ver ou inspecionar,
presente no primeiro, não valoriza a ideia de intimidade,
familiaridade, trato diário.
As afirmativas são, respectivamente,
(A) V, V e V.
(B) V, F e V.
(C) F, V e V.
(D) F, F e V.
(E) V, V e F.

73
A tese defendida por Foucault, conhecida como História da
Loucura na Idade Clássica, demonstrou como a loucura foi
transformada numa experiência sem sujeito e sem verdade a
partir da emergência histórica do cogito cartesiano e da
construção dos hospitais gerais. Nesse campo de discussão, ele
faz críticas à psicanálise, mas reconhece que Freud confere
positividade ao discurso da loucura como sendo marcado pela
produção de obra e de verdade.
A esse respeito, como Freud bem destacou sobre a psicose, o
delírio é
(A) um retorno do recalcado.
(B) uma cisão do eu.
(C) um conflito entre Ego e o Id.
(D) uma descarga pulsional.
(E) uma tentativa de cura.

75
Na disputa litigiosa de guarda, é comum um genitor querer
mostrar que é mais apto do que outro para cuidar e educar os
filhos. Com efeito, os operadores do direito solicitam que o
psicólogo forneça subsídios que apontem para o genitor “certo” a
quem dar posse e guarda da prole.
Por sua vez, a tarefa de confeccionar um laudo pouco contribui
para uma melhoria na qualidade das relações entre os membros
da família, na medida em que
(A) o psicólogo pode utilizar instrumentos inadequados de
avaliação da competência parental.
(B) as partes não são encaminhadas à terapia antes de dar
prosseguimento à ação judicial.
(C) a perícia não coloca em xeque a lógica adversarial que
preside em geral as disputas de guarda.
(D) a avaliação psicológica não conclui em favor de uma única
chefia familiar para a educação da prole.
(E) o laudo deixa de apontar o melhor guardião, gerando o risco
de haver uma decisão judicial menos justa.

76
De acordo com Freud, a segunda fase da evolução libidinal, cuja
relação de objeto está impregnada de valores simbólicos de dom
e recusa, e com a qual se relacionam traços de caráter que
persistem no adulto (ordem, parcimônia, teimosia), denomina-se
(A) oral.
(B) anal.
(C) fálica.
(D) genital.
(E) narcisismo.

Analista (Psicólogo)
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Frederico e Márcia foram encaminhados à avaliação psicológica
na medida em que vivenciam um processo conflituoso de disputa
de guarda em relação à filha que, em razão do litígio, vem
sofrendo intensamente. A filha acredita que a sua atual madrasta
foi pivô da separação de seus pais e, por isso, vem reagindo à
convivência dela. Frederico nega categoricamente que isso tenha
ocorrido e, nos autos, atribui o comportamento da filha à
alienação parental da mãe. Nas entrevistas das partes, o
psicólogo escutou os problemas pretéritos havidos no intercurso
da união do casal.
Em seguida, o psicólogo chamou o advogado de Frederico e
comunicou que este já mantinha relacionamento com a atual
companheira durante a união com Márcia. Tal conhecimento foi
confidenciado por Frederico durante a entrevista e o profissional
lhe avisou que daria tal informação a seu advogado.
De acordo com o código de ética profissional, ao fazer essa
comunicação, o psicólogo
(A) comete infração ética ao quebrar o sigilo, pois além de ser
absolutamente inviolável, decorreu de um gesto de confiança
de Frederico ao confidenciar algo durante a entrevista
psicológica.
(B) comete infração ética ao quebrar o sigilo, pois, no
relacionamento com profissionais não psicólogos, o psicólogo
não deve compartilhar informações de caráter confidencial, a
menos por determinação judicial.
(C) não comete infração ética caso seja uma informação
importante que definirá a guarda em favor de Marcia, em
considerando que os problemas pretéritos de relacionamento
devem orientar as atribuições parentais.
(D) não comete infração ética caso seja uma informação
relevante para qualificar o serviço prestado, resguardando o
caráter confidencial da comunicação, assinalando a
responsabilidade do advogado de preservar o sigilo.
(E) comete necessariamente infração ética caso o psicólogo
comunicasse ao advogado sem avisar Frederico e mesmo que
baseando sua decisão na busca do menor prejuízo.

Foi publicada no jornal O Globo, em 03/02/2015, a notícia de que,
a cada hora, no Rio de Janeiro, uma criança ou um adolescente é
levado ao Ministério Público ou ao Departamento Geral de Ações
Socioeducativas após cometer algum tipo de delito no estado. O
número de jovens apreendidos em 2014 foi o triplo de 2010.
Sobre as raízes desse problema, foi indicado que pontos
importantes do Art. 88 do ECA (Lei nº 8069/90), que prevê
diretrizes da política de atendimento, não foram até hoje levados
a termo.
Sobre essas diretrizes, analise as afirmativas a seguir.
I. A criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos
direitos da criança e do adolescente, órgãos deliberativos e
controladores das ações em todos os níveis.
II. Integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério
Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social,
preferencialmente em um mesmo local, para efeito de
agilização do atendimento inicial a adolescente a quem se
atribua autoria de ato infracional.
III. Integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério
Público, Defensoria, Conselho Tutelar e encarregados da
execução das políticas sociais básicas e de assistência social,
para efeito de agilização do atendimento de crianças e de
adolescentes inseridos em programas de acolhimento
familiar ou institucional, com vista à sua rápida reintegração à
família de origem.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

78
Segundo Zygmunt Bauman vivemos em uma modernidade
repleta de sinais que mudam com rapidez e de forma
imprevisível, causando efeitos sobre nossa capacidade de amar.
Nas sociedades industriais, as uniões duradouras eram o produto
principal e não o efeito colateral de seus atos sexuais. O indivíduo
planejava ao longo prazo e se preocupava com os sentimentos do
parceiro amoroso.
Segundo Bauman, os sentimentos amorosos típicos da sociedade
industrial foram substituídos pela indiferença e pelo desprezo,
que obedecem à logica da sociedade de consumo, o que fez
surgir o que ele conceitua como sendo o amor
(A) midiático.
(B) líquido.
(C) capitalista.
(D) superficial.
(E) traiçoeiro.

Analista (Psicólogo)
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O desenvolvimento como condição especial norteou a Convenção
Internacional dos Direitos da Criança, de 1989, o Estatuto da
Criança e do Adolescente e a Lei nº 12.594 que regulamenta o
Sistema de Atendimentos Socioeducativo. Contudo, é importante
não perder o sentido sócio-histórico no qual emergiu a
representação moderna de infância, cujas particularidades
passariam a ser distintas do adulto. Segundo Philippe Ariés, em
História Social da Criança e da Família, tal representação surgiu,
especialmente entre os séculos XVII-XVIII, a partir
(A) do “chamado à razão”, estruturado por reformadores
católicos e protestantes.
(B) da invenção da prensa tipográfica por Gutenberg.
(C) da campanha de incitação dos pais a respeito do corpo
erótico infantil.
(D) do fim das monarquias e das revoluções políticas.
(E) da política médica e da classificação dos anormais.

Tipo 1 – Cor BRANCA – Página 18

Realização

