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  Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova. 

  Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla 

escolha com 05 (cinco) alternativas cada, abrangendo 10 (dez) de Português e 30 (trinta) de 

Conhecimentos Específicos da função. 

  Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, 

imediatamente, ao Fiscal. 

  Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome 

completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de 

Inscrição. 

  Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá 

um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão 

coincide com o seu Número de Inscrição. 

  As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta 

esferográfica azul ou preta.  

  Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 
 
 
 
 

BOA SORTE! 
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PORTUGUÊS 

 

TEXTO para as questões de 01 a 10. 

 

A ADOLESCÊNCIA E AS DROGAS 

 

- Os traficantes entram em nossas casas porque encontram portas abertas. E seduzem nossos filhos porque 

eles têm crescido fracos e sem qualquer esperança. 

Temos muitas dúvidas a respeito de quase todas as coisas que nos são importantes Mas também temos 

algumas certezas. Elas derivam da observação dos fatos, especialmente daqueles que são indiscutíveis, que não deixam 

margem para interpretações variadas. Uma dessas certezas tem a ver com o uso de drogas: praticamente todas as 

pessoas viciadas começaram a usar algum tipo de droga nos primeiros anos da adolescência, entre os 13 e os 17 anos 

de idade. Isso é válido para o uso de drogas pesadas, mas igualmente acontece com a iniciação ao uso do cigarro 

normal que, mesmo provocando poucos efeitos psicológicos, determina forte inclinação para a dependência. 

Outra certeza que temos é a necessidade urgente de compreendermos melhor o que se passa na cabeça dos 
nossos jovens, para que possamos impedir que persista a tendência atual, que é a do uso de drogas por um número 

cada vez maior de pessoas, e que ela venha a envolver praticamente toda a juventude do nosso país. Teremos que 

providenciar novas atitudes dos pais e da sociedade, especialmente se isso puder ajudar nossas crianças a crescerem 

com mais força e determinação pessoal. 

Sim, porque é fácil colocar toda a culpa do problema das drogas nos traficantes e em outros delinquentes que 

fazem fortuna com esse comércio. A verdade é que eles entram nas nossas casas porque encontram portas abertas. E 

eles seduzem nossos filhos porque eles têm crescido fracos e sem esperanças. 
Disponível em: www.somostodosum.ig.com.br 

 
01. Analisando-se o trecho “Os traficantes entram em nossas casas porque encontram portas abertas”, conclui-se que 
 
A) a droga invade os lares sem encontrar obstáculos. 

B) os jovens se sentem fortalecidos, razão por que ingressam no mundo das drogas. 

C) todo traficante tem livre acesso aos lares domésticos. 

D) sem freios, os traficantes cerceiam os direitos dos jovens. 

E) são parcos os lares que se sentem vítimas das drogas. 
 
02. Assinale a alternativa que contém uma mensagem NÃO pertinente ao texto. 
 
A) Os primeiros anos da adolescência (13-17 anos) favorecem o ingresso no mundo das drogas. 

B) Quem se inicia na adolescência como fumante do cigarro normal, torna-se usuário das drogas na idade adulta. 

C) É preciso, em caráter emergencial, tentar entender os jovens como meio de se evitar o avanço das drogas entre eles. 

D) O fato de os adolescentes atualmente ingressarem no mundo das drogas não é culpa única dos traficantes. 

E) Na atualidade, os jovens se sentem inseguros e fracos, razão por que se utilizam das drogas. 

 

03. Observe o trecho: 
 

“Teremos que providenciar novas atitudes dos pais e da sociedade, especialmente se isso puder ajudar nossas crianças 

a crescerem com mais força e determinação pessoal.” 

 

Assinale a alternativa que expressa a mesma mensagem desse trecho. 
 
A) As providências se limitam a nortear os pais sobre as posturas a serem adotadas pelos filhos. 

B) As mudanças sociais são tão irrisórias e irrelevantes, indignas, até mesmo, de comentários. 

C) As providências deverão ser no sentido de se adotarem novas posturas tanto dos pais como da sociedade numa tentativa de 

gerar jovens e adultos com mais determinação pessoal. 

D) As crianças precisam do apoio e da orientação dos pais e da sociedade como um meio de serem mais determinados em suas 

ações. 

E) Deverão ser providenciadas medidas emergentes para se gerar uma sociedade dotada de fortaleza e determinação pessoal. 

 

04. Sobre REGÊNCIA VERBAL, analise as afirmativas abaixo, observando o verbo contido em cada item. 
 

I. “...porque encontram portas abertas.” – o verbo exige complemento não regido de preposição.  
II. “Mas também temos algumas certezas.” – o verbo exige complemento sem ser regido de preposição. 

III. “ Elas derivam da observação dos fatos...” – o verbo não pede complemento. 

IV. “Isso é válido para o uso de drogas...” – o verbo pede complemento regido de preposição. 
V. “... determina forte inclinação para a dependência.” – o verbo exige dois complementos: um regido de preposição e 

o outro não. 
 
Está CORRETO o que se afirma em  

 

A) I e II. B) II e IV. C) II, III e V. D) I, IV e V. E) I, II e V. 
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05.  Em relação à CONCORDÂNCIA VERBAL, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) “...determina forte inclinação para a dependência.” – o verbo sublinhado concorda com o seu sujeito,  “drogas pesadas”. 

B) “Uma dessas certezas tem a ver com o uso de drogas...” – o verbo sublinhado poderia também estar no plural e não 

caracterizaria desobediência às normas gramaticais. 

C) “E seduzem nossos filhos porque eles têm crescido fracos...” – o verbo sublinhado concorda com o seu sujeito, “os 

traficantes”. 

D) “ para que possamos impedir que persista a tendência atual...” – o verbo sublinhado concorda com o seu antecedente, “que”. 

E) “... é a necessidade urgente de compreendermos melhor o que se passa...” – o verbo sublinhado concorda com o seu sujeito,  

“que”. 

 

06. Assinale a alternativa cujo termo sublinhado possui o mesmo significado do termo entre parênteses. 
 
A) “Elas derivam da observação dos fatos”  (revelam) 

B) “...para que possamos impedir que persista a tendência atual...” (erradicar) 
C) “...determina forte inclinação para a dependência.” (habilita) 

D) “...praticamente todas as pessoas viciadas começaram a usar...” (absolutamente) 

E) “E eles seduzem nossos filhos porque eles têm crescido fracos...” (cativam)  

 

07. Sobre os sinais de PONTUAÇÃO, assinale a alternativa que contém erro. 
 
A) “Os traficantes entram em nossas casas porque encontram portas abertas. E seduzem nossos filhos porque eles têm 

crescido...” – estaria correto também se fosse substituído o ponto por uma vírgula após o termo “abertas” e o conectivo “e” 

fosse grafado  em minúsculo. 

B) “...e que ela venha a envolver praticamente toda a juventude....” – poderia haver uma vírgula após o termo “praticamente” e 

não caracterizaria desobediência às normas gramaticais. 

C) “Temos muitas dúvidas a respeito de quase todas as coisas que nos são importantes. Mas também temos algumas certezas.” 

– estaria também correto se após o termo “importantes” houvesse uma vírgula e o conectivo “mas” estivesse minúsculo. 

D) “Isso é válido para o uso de drogas pesadas, mas igualmente acontece com a iniciação...” –a vírgula se justifica por separar 

a oração coordenada assindética da coordenada sindética. 
E) “...de compreendermos melhor o que se passa na cabeça dos nossos jovens, para que possamos impedir ...” -  a vírgula se 

justifica por separar a oração principal da subordinada. 

 

08. Sobre ACENTUAÇÃO, analise as afirmativas abaixo: 
 

I. “Temos muitas dúvidas a respeito de quase todas as coisas...” – a tonicidade do termo sublinhado recai na 
antepenúltima sílaba.  

II. “...para que possamos impedir que persista a tendência atual...” – a tonicidade do termo sublinhado recai na 

penúltima sílaba, e o acento se justifica por terminar em hiato. 

III. “...e que ela venha a envolver praticamente toda a juventude do nosso país.” – no termo sublinhado existe a 

presença de um hiato. Caso o acento fosse retirado, o hiato seria preservado. 

IV. “Sim, porque é fácil colocar toda a culpa do problema das drogas...” – os acentos dos termos sublinhados se 

justificam por serem, respectivamente, um monossílabo átono e um termo cuja tonicidade recai na penúltima 

sílaba e termina em “l”. 
 
Está CORRETO o que se afirma em  

 

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

 

09. Após preencher a lacuna com a letra correta nos termos entre parênteses, você perceberá que, em uma delas, não há 

correspondência de grafia entre o termo sublinhado e o termo entre parênteses. Assinale a alternativa que indica 

essa NÃO correspondência. 
 
A) “...porque eles têm crescido fracos e sem qualquer esperanÇa.”  (bonan_a) 

B) “Outra certeza que temos é a necessidade urGente ...” ( ultra _e) 

C) “Teremos que providenCiar novas atitudes dos pais ...” (in_itar) 
D) “...determina forte inclinaÇão para a dependência.” (a_afrão) 

E) “Isso é válido para o uso de drogas peSadas, mas igualmente...”(bi_ar) 

 

10. Em relação à CONCORDÂNCIA NOMINAL, em uma das alternativas abaixo, a justificativa está INCORRETA. 

Assinale-a. 
 
A) “Elas derivam da observação dos fatos, especialmente daqueles que são indiscutíveis...” – se o termo “fatos “ fosse 

substituído por “ocorrências”, estaria correto o trecho: elas derivam da observação das ocorrências, especialmente daquelas 

que são indiscutíveis. 

B) “E eles seduzem nossos filhos porque eles têm crescido fracos e sem esperanças.” – se o termo “filhos” fosse permutado por 

“ gerações”, estaria correto o trecho: e eles seduzem nossas gerações porque elas têm crescido fracas e sem esperanças. 
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C) “A verdade é que eles entram nas nossas casas porque encontram portas abertas.” – se ao termo “portas” fosse acrescido o 

termo “portões”, estaria correto o trecho: a verdade é que eles entram nas nossas casas porque encontram portas e portões 

abertos. 

D) “...que não deixam margem para interpretações variadas.” – se ao termo “interpretações” fosse acrescido o termo 

“diagnósticos”, estaria correto o trecho: que não deixam margem para interpretações e diagnósticos variadas. 

E) “Isso é válido para o uso de drogas nos primeiros anos...” – se o termo “isto” fosse substituído por “todas as argumentações 

e todos os fatos”, estaria correto o trecho: todas as argumentações e todos os fatos são válidos para o uso de drogas nos 

primeiros  anos. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

11. Considerando a organização psicológica do adolescente, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) A vivência no grupo, quando seus integrantes e funcionamento são opostos ao da família, favorece a construção de aspectos 

identitários distintos daqueles das figuras familiares. 
B) Interesses intelectuais ou lúdicos (poesia, política, videogames, esportes etc.) podem configurar uma estratégia defensiva 

diante das renúncias vividas, por exemplo, do corpo infantil. 

C) O dimensionamento do desejo adolescente funciona sobre o imperativo do tempo presente, sendo a satisfação de suas 

necessidades dimensionadas na urgência do aqui e do agora. 

D) A estruturação numa posição heterossexual exclui a possibilidade de manifestações sexuais ambivalentes, mediante a 

ocorrência de interesses, fantasias ou experiências homossexuais. 

E) Os lutos adolescentes, por exemplo, pelo corpo infantil e pais da infância, são acompanhados de um humor e estado de 

ânimo flutuante, podendo oscilar entre sentimentos de euforia e melancolia. 

 

12. Em relação ao pensamento na adolescência, tal qual descrito por Piaget, é INCORRETO afirmar que 
 
A) independe da aquisição da permanência de objeto ocorrida no sensomotor. 

B) opera relações de inclusão e seriação, desde que observáveis imediata e concretamente. 

C) demonstra a prevalência de análises formais e egocêntricas dos fenômenos da realidade. 

D) o animismo e o artificialismo caracterizam sua emergência e organização final. 
E) desvinculado da realidade imediata, opera com proposições e construções hipotéticas. 

 

13. Um psicólogo, solicitado a avaliar se determinado adolescente foi violentado sexualmente e se o violentador é o pai, 

após criar uma boa interação (rapport) com o adolescente, formulou, inadequadamente, a seguinte locução: Quando 

seu pai abusou de você, pegando nos seus genitais, você tinha 5 anos. Como se sentiu nessa situação?  

 Dizemos que a locução é inadequada, porque 
 
A) estimula um estado de despersonalização. 

B) desconsidera o papel da linguagem não verbal. 

C) favorece um estado dissociativo de identidade. 

D) configura a estrutura afirmação/pergunta quando deveria ser, apenas, pergunta. 

E) sugestiona a existência de uma lembrança. 

 

14. Entre os adolescentes vitimizados pela violência, o Transtorno de Estresse Pós-Traumático é uma das 

psicopatologias mais comuns (Koller, 2008, DSM-IV-R). Sobre isso, assinale a alternativa cujo sintoma está 

incorretamente relacionado à avaliação diagnóstica desse tipo de transtorno psíquico. 
 
A) Dificuldade de manter ou conciliar o sono. 

B) Irritabilidade ou surto de raiva.  D) Dificuldade de concentração. 

C) Hipervigilância. E) Convulsão. 

 

15. Na avaliação psicológica do adolescente, um dos testes comumente utilizado é o Rorcharch. Considerando seus 

fundamentos teóricos, especificamente aqueles sobre o modo de apreensão das manchas e o tipo de determinante 

utilizado para caracterizá-lo, analise as seguintes afirmações: 
 

I. As respostas com percepção global do estímulo (G) são representativas da busca de unidade e do controle sobre a 
realidade exterior. 

II. O recurso ao determinante da forma (F) é indicativo do esforço de organização emocional e da ampliação da 

imaginação criadora. 

III. O uso de determinantes cinestésicos (K) dimensiona a imaginação criadora, a maturidade e a organização da vida 

interior. 
 
É CORRETO o que se afirma em 

 

A) II. B) I e III. C) I e II. D) II e III. E) I, II e III. 
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16. Sobre os direitos humanos, assinale a alternativa que contém uma de suas características fundamentais. 
 
A) Relativização. B) Prescritibilidade. C) Universalidade. D) Alienabilidade. E) Renunciabilidade. 

 

17. Considere a seguinte afirmação: Na perspectiva dos direitos humanos, a (o) ___________ é a qualidade, que define a 

essência da pessoa humana, ou ainda, é o valor, que confere humanidade ao sujeito, inclusive à criança e ao 

adolescente. O ECA assume a perspectiva de assegurar, prevenir e proteger essa qualidade, pois se trata daquilo que 

existe no ser humano pelo simples fato de ele ser humano, e sem o que não se é humano. Para ela, devem convergir 

todos os direitos e valores fundamentais (Adaptado de Soares (2004) e Pequeno (2008)).  

 Assinale a alternativa cujo termo preenche, CORRETAMENTE, a lacuna do texto acima. 

 

A) Pluralismo B) Soberania C) Liberdade D) Racionalidade E) Dignidade 
 

18. No Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o §4, do Título II, Capítulo I, versa sobre a responsabilidade do 

poder público em proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe. Analisando o referido inciso, segundo os 

fundamentos teóricos da psicologia sobre a maternidade, analise as seguintes afirmações: 
 

I. Propõe um modelo de assistência à saúde, que não se restringe ao modelo biomédico, ou seja, possibilita um 
modelo biopsicossocial. 

II. Inibe a ação preventiva do psicólogo diante de transtornos associados ao pré e pós-natal os quais têm um caráter 

eminentemente psiquiátrico, como, por exemplo, a depressão pós-parto. 

III. Inclui, numa abordagem multifatorial da gestação e da maternidade, a possibilidade de assistência ao pai e à 

família como objetos de atenção psicológica. 

IV. É restritivo, pois o conceito de mãe, seja no pré ou pós-parto, exclui, legalmente, as mulheres adultas ou 

adolescentes, que tenham interesse em entregar os filhos para adoção. 
 
Está CORRETO, apenas, o que se afirma em 
 
A) I e III. B) II e III. C) I, III e IV. D) II, III e IV. E) III. 

 

19. Numa determinada escola, em relação ao alunado adolescente, observou-se a seguinte situação: a) proibição, nas 

aulas de religião, da discussão e reflexão sobre os cultos afros, havendo, inclusive, atitudes punitivas para quem 

expressasse sua opinião sobre o tem; b) ocorrência de bulling, não havendo qualquer tipo de auxílio ou orientação por 

parte de professores, psicólogos ou da direção ao aluno e familiares e c) restrição, para determinados alunos, sem 

motivo pertinente, de ir, vir e estar em certos espaços recreativos da escola. Assinale a alternativa que, segundo os itens 

sublinhados, identifica, CORRETA e completamente, o conjunto dos direitos fundamentais privados ao adolescente 
 
A) À liberdade, ao respeito e à dignidade. 

B) À profissionalização e ao trabalho.  D) À convivência familiar e comunitária. 

C) À vida e à saúde. E) À cultura, ao lazer e ao esporte. 

 

20. Assinale a alternativa cuja atividade está INCORRETAMENTE relacionada àquelas desenvolvidas pelo Centro de 

Atenção Psicossocial (CAPs). 
 
A) Tratamento medicamentoso. 

B) Atendimento familiar.  D) Internamento. 

C) Atendimento psicoterápico e orientação. E) Intervenções comunitárias. 
 
21. Sobre o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPs-i), analise as afirmativas abaixo: 
 

I. É um serviço de atenção diária, destinado ao atendimento de crianças e adolescentes graves comprometimentos 

psíquicos, tais como o autismo, as psicoses e as neuroses graves. 

II. Fornece atenção diária e precoce, pois essa modalidade de intervenção permite o estabelecimento e a efetivação da 
remissão da maioria dos casos de transtornos (70%). 

III. Deve estabelecer as parcerias necessárias com a rede de saúde, educação e assistência social, vinculadas ao 

cuidado da população infanto-juvenil. 
 
Está INCORRETO, apenas, o que se afirma em 
 
A) I. B) II. C) III. D) I e III. E) II e III. 
 
22. Ainda sobre o CAPS-i, no que se refere aos fatores que favorecem a eficácia do atendimento ao adolescente, como 

também à criança, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Criação de condições para veiculação do adolescente ao ambiente doméstico. 

B) Observância, entre seus profissionais, da experiência de trabalho com famílias. 

C) Focalização, prioritária ou exclusiva, em intervenções clínicas de caráter interdisciplinar. 
D) Desenvolvimento de ações intersetoriais, por exemplo, aquelas que são conjuntas com a rede de suporte social. 

E) Oferta de modalidades distintas de atendimento: intensivo, semi-intensivo e não intensivo. 
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23. Entre os direitos fundamentais da criança e do adolescente, tal qual exposto no ECA, tem-se o de convivência 

familiar. Assim, em função desse direito, e considerando, no âmbito da psicologia, o conceito de família, assinale a 

alternativa INCORRETA. 
 
A) Apresenta uma estrutura hierarquizada, segundo uma distribuição de papéis. 

B) A ligação entre seus membros pode se dar por laços afetivos e/ou consanguíneos. 

C) A carência de recursos materiais, por configurar negligência, assegura a perda do poder familiar. 

D) Figura uma relação de cuidado entre os adultos e deles com as crianças, adolescentes e idosos. 

E) O poder familiar é exercido tanto pelo pai como pela mãe, segundo uma igualdade de condições. 

 

24. O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) salienta a necessidade de se ampliar o conceito de 

família para aquele grupo ou pessoas com as quais os adolescentes possuam vínculos afetivos, respeitando-se os 

diferentes arranjos familiares (p.74). Assim, para um determinado adolescente, cuja convivência familiar 

compreende o relacionamento com a mãe, que fez a opção de manter-se solteira, e uma irmã adotiva, o arranjo é 

conceitualmente denominado de 
 
A) família extensa. 

B) família monoparental.  D) família alternativa. 

C) família nuclear. E) família recasada. 

 

25. Considere a seguinte afirmação: Constata-se que 12,7% dos adolescentes em conflito com a Lei vieram de famílias 

que não possuíam nenhuma renda mensal – o que configura miséria. E também que 66% originam-se de famílias 

com renda mensal de até dois salários mínimos (Lamora, 2008). Analisando esse dado, a partir da função 

socializante da família e segundo o caráter multifatorial do ato infracional cometido pelo adolescente, analise as 

afirmações abaixo: 
 

I. A condição de miserabilidade financeira é o fator determinante do conflito do adolescente com a Lei, assim, para 
toda família em condição de miséria, ou de baixa renda, temos o adolescente que efetiva um ato infracional, do 

mais simples ao mais complexo (dano ao patrimônio/homicídio). 

II. A condição financeira não determina o conflito do adolescente com a Lei. Essa é uma visão restritiva e limitada de 

caráter econômico, a qual obscurece a verdadeira causa, ou seja, a fragilidade ou inexistência dos vínculos 

afetivos, especialmente pais/filhos, no âmbito do convívio familiar. 

III. Considerando o amplo papel socializante da família, e a necessidade do arranjo nuclear para tal, enquanto aquele 
socialmente eficaz, diz-se que tanto a condição de pobreza da família como os vínculos afetivos entre seus 

membros são fatores determinantes do ato infracional adolescente. Um e outro são os fatores causais do conflito 

do adolescente com a Lei. 
 
Está INCORRETO o que se afirma em 
 

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

 

26. João, 14 anos, envolvido com o tráfico, justifica seus atos infratores com o seguinte relato: Se eu morrer, nasce outro 

que nem eu. Ou pior, ou melhor. Se eu morrer, eu vou descansar (Santos, 2008). Considerando-se os fatores 

psicossociais que podem explicar a realização do ato infracional pelos adolescentes, seria INCORRETO afirmar, 

sobre o ato de João, que ele decorre da(de um) 

 

A) possibilidade de gerar renda para a família. 

B) meio para a aquisição de bens de consumo inacessíveis àqueles com seu perfil socioeconômico. 

C) efetivação de uma atitude contestadora, motivada por um ideal político e ideológico. 

D) ausência de vínculos a figuras de referência no âmbito familiar, por exemplo, o pai. 
E) mecanismo para alcançar o prestígio social dentro da comunidade onde reside e convive. 

 

27. Entre as medidas sócio-educativas, possíveis de serem aplicadas a João, especialmente se tiver cometido um ato 

violento e homicida, é a internação, a qual é privativa de liberdade. Em relação ao período de duração de sua 

aplicação, é CORRETO afirmar que compreenderá 

 

A) o máximo de 1 ano. 

B) o máximo de 2 anos. 

C) o mínimo de 1 ano e o máximo de 2 anos. 

D) o máximo de 3 anos. 

E) o mínimo de 2 anos e o máximo de 3 anos. 
 

28. Ainda considerando a suposta internação de João, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Em nenhum caso ou em nenhuma situação, poderá ocorrer sua incomunicabilidade. 

B) Ficará incomunicável durante o devido processo legal, com exceção do contato com o advogado e os pais. 

C) A incomunicabilidade poderá ser uma medida socioeducativa complementar à sua internação. 
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D) O prazo máximo de sua incomunicabilidade é 30 dias, prorrogável se tiver a finalidade educativa. 

E) A incomunicabilidade será parcial: terá a duração máxima de 3 meses, em períodos alternados de 1 mês, com intervalos 

quinzenais. 
 
29. Considerando a perspectiva teórico-filosófica que orienta a elaboração e aplicação das medidas socioeducativas 

presentes no ECA, assinale a alternativa INCORRETA sobre essas medidas. 
 
A) A exclusão, por exemplo, econômica e cultural, faz o adolescente ser, muitas vezes, responsabilizado pela violência da qual 

ele próprio é vítima, o que impõe o ideário da proteção ao da punição. 

B) O adolescente, por sua condição peculiar de desenvolvimento, não é um “menor”, mas um sujeito de direitos, os quais 

devem ser garantidos pela família, comunidade, sociedade e poder público. 

C) A prática do ato infracional é uma atitude essencial e inerente à construção da identidade adolescente, ou seja, é uma 

atuação (acting out), em vez de uma ocorrência circunstanciada social e culturalmente. 

D) A inimputabilidade penal não assegura ao adolescente a impunidade pelo ato infracional, mas assegura que sua 

responsabilização deve observá-lo em sua condição peculiar de desenvolvimento psicossocial. 
E) A redução da imputabilidade penal do adolescente propõe sua exclusão e punição social por “soluções”, como o 

encarceramento, em vez de uma devida assistência pedagógica, profissionalizante e psicoterápica. 

 

30. Supondo a veiculação entre a violência sexual e física contra o adolescente, realizada pelo pai e/ou mãe, com os 

fatores determinantes do ato infracional adolescente, analise as afirmações i e ii e a relação restritiva (contudo) 

estabelecida entre ambas: (i) a exposição à violência doméstica constitui-se num alto risco para que os adolescentes 

venham a realizar atos infracionais, contudo (ii) as vivências de experiências positivas subsequentes podem inibir a 

realização desses atos por tais adolescentes (Baseado em Sílvia e Rossetti-Ferreira, 2002).  

 Sobre isso, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) i e ii são verdadeiras, e a relação é verdadeira. 

B) i e ii são verdadeiras, mas a relação é falsa.  D) i é falsa, ii é verdadeira, e a relação é inexistente. 

C) i é verdadeira, ii é falsa, e a relação é inexistente. E) i e ii são verdadeiras, e a relação é inexistente. 

 

31. Observe o seguinte depoimento de CN: Apanhei, e muito, quando criança. Meu pai mandava escolher a fivela, e a festa 
começava: dançava um tempo grande. Não adiantava reclamar: ele era o rei. Hoje, com minha turma, quando saio do 

jogo, batemos muito nos outros, são eles que dançam. Num tem fivela, mas tem soqueira, pau e pedra. Já fui detido. Recebi 

advertência. Mas, e daí? Nós mandamos. O comportamento violento de CN, considerando sua relação com o pai, 

mostra uma 
 
A) formação reativa. B) compensação. C) especularidade. D) identificação. E) projeção. 

 

32. O ato infracional do adolescente, enquanto ato violento, pode associar-se ao processo de exclusão, ou seja, ser uma 

consequência dela. Assim, sobre a exclusão, é INCORRETO afirmar que 

 

A) assinala um estado de carência ou privação, que cria ou intensifica a vulnerabilidade. 

B) é um processo, que pode ocorrer de várias formas: econômica, étnica, territorial etc. 

C) acarreta o desconhecimento ou rejeição do sujeito tanto do mundo material como simbólico. 

D) reflete a incapacidade constitucional individual para o enfrentamento das adversidades sociais. 
E) o sofrimento que desencadeia, impõe, além de uma abordagem socioeconômica, uma subjetiva.  

 

33. Considere a seguinte definição conceitual: Refere-se às ações ou atividades realizadas por indivíduos que aumentam 

a probabilidade de consequências adversas para seu desenvolvimento ou funcionamento psicológico ou social ou, 

ainda, que favorecem o desencadeamento ou agravamento de doenças ou complicações externas (Hulltz, 2010).  

 Esse conceito, utilizado para explicar o conflito do adolescente com a lei, denomina-se, teoricamente, de 

comportamento 

 

A) cognitivo dissonante. B) de risco. C) vulnerável. D) antissocial. E) de empoderamento. 

 

34. Na atualidade, observa-se a disseminação do uso do crack entre adolescentes e, também, entre adultos. Sobre essa 

droga, é INCORRETO afirmar que 
 

A) estabelece uma condição de vulnerabilidade, que favorece a infecção pelo HIV e a realização de atos infracionais, como o 

roubo. 

B) a mortalidade mostra-se mais associada a causas naturais, por exemplo, a infecção por hepatite, do que a causas externas, 

como o homicídio. 

C) a depressão e os transtornos ansiosos são algumas das comorbidades psíquicas mais observadas entre os usuários. 

D) nas idades precoces, especialmente entre adolescentes, o início do uso se dá, geralmente, com drogas lícitas (tabaco e 

álcool), e, posteriormente, com maconha e cocaína. 

E) entre os fatores preditivos do abandono do tratamento, temos, por exemplo, problemas legais e associação com a 

dependência ao álcool. 
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35. Na utilização do álcool, substância muito usada entre adolescentes, para que se configure o diagnóstico de 

intoxicação alcoólica, é necessária a observância de alguns sintomas clínicos (DSM-IV). Assinale a alternativa cujo 

sintoma está INCORRETAMENTE relacionado ao critério de diagnóstico. 

 

A) Alucinações. 

B) Marcha instável. 

C) Comprometimento da atenção ou memória. 

D) Estupor ou coma. 

E) Alterações comportamentais significativas (sexual, agressiva, ocupacional etc.). 
 
36. Numa pesquisa, obteve-se o seguinte resultado: Mais da metade (60,2%) dos adolescentes em conflito com a lei não 

frequentava a escola, sendo que 43,2% alegaram ter saído por desinteresse, ou seja, as aulas e professores eram 

chatos e recebiam pouco estímulo para estudar. Para esse grupo, observou-se uma forte correlação com o uso de 

drogas e infrações relacionadas a atos de violência física. Segundo tais dados e considerando a compreensão da 

psicologia sobre o papel da escolarização para o desenvolvimento, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Nem sempre é um fator de proteção do adolescente, podendo, inclusive, por seu caráter socialmente excludente de 

determinados grupos, intensificar certos comportamentos de risco. 

B) É sempre um fator protetivo, embora os profissionais, a estrutura e o funcionamento de algumas escolas inibam o 

desempenho efetivo e adequado da função protetiva. 

C) É um fator protetivo apenas para o adolescente que, inatamente, tem o desejo de estudar, ou seja, articula um projeto futuro 

que inclui a formação profissional. 

D) Tanto pode ser um fator protetivo como de vulnerabilidade, principalmente quando se trata de adolescentes que tenham 

atitudes antissociais adquiridas ou atitudes criminais inatas. 
E) É um fator de vulnerabilidade e exclusão social quando se trata de alunos que, por sua história pessoal, não constituíram um 

projeto de vida ou tenham adquirido atitudes antissociais. 

 

37. Considerando o ECA, assinale a alternativa INCORRETAMENTE relacionada às medidas de proteção. 

 

A) Advertência 

B) Inclusão em programa de auxílio 

C) Orientação 

D) Colocação em família substituta 

E) Inclusão em programa para tratamento de dependência de droga 

 

38. Apesar de alguns adolescentes estarem submetidos a uma condição de grande vulnerabilidade, não realizam atos 

infratores, ou seja, conseguem ser resilientes, e, assim, evitar o conflito com a lei, embora tenham uma condição de 

sofrimento. Sobre isso, analise os itens abaixo: 
 

I. Fatores individuais: genética, idade, fase do desenvolvimento, sexo, experiência de vida e histórico de vida. 

II.  Fatores contextuais: suporte social, classe social, cultura e ambiente. 
III. Fatores relacionados à quantidade e qualidade do evento de vida: desejabilidade, magnitude, duração no tempo e 

efeitos de longo prazo.  
 
Assinale a alternativa que identifica os fatores CORRETAMENTE relacionados à resiliência. 
 
A) II, apenas. B) I e III, apenas. C) I e II, apenas. D) III, apenas. E) I, II e III. 

 

39. Sobre as obrigações das entidades que desenvolvem programas de internação, tal qual previstas no ECA, assinale a 

alternativa INCORRETA. 
 

A) Manter programas de apoio e acompanhamento ao adolescente egresso. 

B) Fornecer assistência religiosa ao adolescente que desejar, de acordo com sua crença. 

C) Limitar, eventualmente, os direitos do adolescente para a aplicação das medidas socioeducativas. 

D) Diligenciar com o objetivo de restabelecer ou preservar os vínculos familiares do adolescente. 

E) Propiciar escolarização e profissionalização, além de atividades culturais, esportivas e de lazer. 

 

40. Sobre as medidas aplicáveis a entidades governamentais de atendimento à criança e ao adolescente que 

descumpram as obrigações previstas no ECA, particularmente para as entidades que desenvolvem programas de 

internação, assinale a alternativa INCORRETA. 

 
A) Afastamento provisório de seus dirigentes. 

B) Afastamento definitivo dos dirigentes. 

C) Fechamento da unidade ou interdição de programa. 

D) Cassação do registro. 

E) Advertência. 







