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QUESTÃO 31. 
Situação: Recurso Improcedente  

RECURSO: 
O recurso questiona a alternativa assinalada como resposta correta no gabarito provisório. 

JUSTIFICATIVA: 

Confirma-se que todas as alternativas estão corretas, exceto a alternativa D, com base nas afirmativas presentes entre as páginas 33 e 35 
do texto "Violência contra crianças e adolescentes: questão histórica, social e de saúde", de autoria de Raquel N. Sanchez e Maria Cecília 
S. Minayo, no livro “Violência faz mal à saúde”, publicado pelo Ministério da Saúde. Depreende-se da leitura do texto que os transtornos 
psicológicos não são as principais consequências dos maus-tratos e abusos contra crianças e adolescentes, mas que eles estão 
presentes dentre elas. 
 

 

QUESTÃO 37. 
Situação: Recurso Improcedente  

RECURSO: 
O recurso afirma que o Teste do Desenho da Figura Humana requer material técnico padronizado e específico. 

JUSTIFICATIVA: 

A resposta correta é letra “B”, tal como divulgado no gabarito provisório. 
Conforme consta literalmente na página 223 do texto de Jurema Alcides Cunha “Módulo VII – Catálogo de Técnicas Úteis”, publicada no 
livro Psicodiagnóstico – V, o Desenho da Figura Humana “não requer material técnico específico”. 
 
 
QUESTÃO 41. 
Situação: Recurso Improcedente  

RECURSO: 
O recurso afirma que “o transtorno factício é similar, sinônimo, idêntico a atos de simulação”. 

JUSTIFICATIVA: 

O DSM-IV afirma textualmente que os transtornos factícios são diferenciados dos atos de simulação.  
O Transtorno Factício é uma psicopatologia, ao passo que atos de simulação não o necessariamente são (podem ser momentâneos e 
simplesmente adaptativos, por exemplo). O Transtorno Factício está relacionado à produção ou simulação intencional de sintomas físicos 
ou psicológicos com a finalidade de assumir o papel de doente, enquanto que os atos de simulação podem estar relacionados a 
diversas situações e papéis. 
A banca ratifica, portanto, que a resposta correta à questão é a alternativa “A”. 
 

 

QUESTÃO 48. 
Situação: Recurso Improcedente  

RECURSO: 
O recurso questiona a possibilidade das LER/DORT poderem ser patologias sociais prescritas pela organização do trabalho. 

JUSTIFICATIVA: 

Conforme o texto “Novas formas de organização do trabalho, ação dos trabalhadores e patologias sociais”, de Ana Magnólia Mendes, 
publicado no livro “Psicodinâmica do trabalho: teoria, método e pesquisas, “patologias sociais da sobrecarga, segundo Dejours (2000), 
são as lesões de hipersolicitação, entre elas as LER/DORT e os problemas psicossomáticos” (p. 55).  
A banca confirma que a resposta correta é letra “C”. 

 

 
 
 



QUESTÃO 49. 
Situação: Recurso Improcedente  

RECURSO: 
O recurso questiona a alternativa B como sendo a única resposta correta. 

JUSTIFICATIVA: 

A Síndrome de Alienação Parental é um processo que consiste em programar uma criança para que odeie, sem justificativa, um dos 
seus genitores. Conforme a afirmação de Jorge Trindade, no texto “Síndrome de Alienação Parental”, publicado no livro “Manual de 
Psicologia Jurídica para Operadores do Direito”, “Quando os genitores estão psicologicamente debilitados, os aspectos de natureza 
persecutória, [...] podem instaurar uma crise [...] (que) será capaz de desencadear um processo de alienação do outro cônjuge” (p. 310). 
A banca ratifica que a única resposta correta é letra “B”. 

 

 

QUESTÃO 50. 
Situação: Recurso procedente  

RECURSO: 
O recurso afirma que no Código Civil não existe o termo guarda partida, assim como não existe o termo guarda repartida. 

JUSTIFICATIVA: 

Apesar de os termos “guarda partida e repartida” estarem presentes no texto “Guarda e adoção: temas de Psicologia Jurídica em matéria 
de família”, de Jorge Trindade, 2009, baseados em Arce, Fariña e Seijo (2000), a banca reconhece que os referidos termos não estão 
expressos no Código Civil. Sendo este último um documento oficial, a banca aceita o recurso impetrado contra a questão, estando, 
portanto, a questão ANULADA. 

 



 

 

QUESTÃO 53.  
Situação: Recurso Improcedente  
 

RECURSO:  
 
O recurso afirma que a resposta “E” também responderia corretamente à questão. 

JUSTIFICATIVA: 

 

De acordo com Hector J. Fiorini, no livro “Teoria e Técnica de Psicoterapias”, a psicoterapia breve “pode beneficiar, como tratamento 
preparatório pré-analítico, borderlines e psicóticos” (p.43). A banca reafirma que a única resposta correta à questão é a alternativa “A”. 
 


