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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO. 
Elas fazem parte da sua prova. 

 
Este caderno contém a Prova Objetiva abrangendo os conteúdos de Português, Noções de 
Direito e Conhecimentos Específicos.  
 

 

Use como rascunho a Folha de Respostas reproduzida no final deste caderno. 
 

Ao receber a Folha de Respostas: 

 confira seu nome, número de inscrição e cargo de opção; 

 assine, A TINTA, no espaço próprio indicado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

No período estabelecido para a realização da prova objetiva está incluído o tempo necessário à 
transcrição das respostas do rascunho para a Folha de Respostas (versão final). 

ATENÇÃO  Nos termos do Edital TJMG – 1ª Instância n. 01/2009, ―Será eliminado do Concurso 
Público o candidato que [...]: portar arma(s) [...];utilizar ou portar, mesmo que desligados [...] 
qualquer equipamento eletrônico como relógio digital [...] telefone celular [...] entre outros. [...]; 
fizer uso de livros, códigos [...]; deixar de entregar ao fiscal de sala o Caderno de Prova e a Folha e 
Respostas da Prova Objetiva ao terminá-la ou findo o prazo para sua realização.‖ (subitem 29, 
alíneas ―e‖ , ―f‖ , ―g‖ e ―j‖) 

DURAÇÃO MÁXIMA DAS PROVAS: QUATRO HORAS 

 
 
 
 
 

Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas: 

 use apenas caneta esferográfica azul ou preta; 

 preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra 
correspondente à resposta solicitada em cada questão; 

 assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta 
não será computada se houver marcação de duas ou mais 
alternativas. 

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA. 

A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada. 
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A T E N Ç Ã O 

 
 

Sr.(a) Candidato(a), 
 
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno 

contém, ao todo, 60 (sessenta) questões de múltipla escolha 

 cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas — assim 

distribuídas: 18 (dezoito) questões de Português,            

20 (vinte) questões Noções de Direito e 22 (vinte e duas) 

questões de Conhecimentos Específicos todas 

perfeitamente legíveis. 

 

Havendo algum problema, informe imediatamente ao 

aplicador de provas para que ele tome as providências 

necessárias. 

 

Caso V.Sa. não observe essa recomendação, não lhe 

caberá qualquer reclamação ou recurso posteriores. 
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 Português 
 

INSTRUÇÃO  As questões de 1 a 18 relacionam-se com o texto abaixo.  
Leia atentamente todo o texto antes de responder a elas. 

 
 

Fala, Amendoeira 
Carlos Drummond de Andrade – Fala, Amendoeira (1957) 

 
 

 
 
 
 

5 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 

35 
 
 
 
 

40 
 

Esse ofício de rabiscar sobre as coisas do tempo exige que prestemos alguma 
atenção à natureza – essa natureza que não presta atenção em nós. Abrindo a 
janela matinal, o cronista reparou no firmamento, que seria de uma safira impecável 
se não houvesse a longa barra de névoa a toldar a linha entre o céu e o chão – 
névoa baixa e seca, hostil aos aviões. Pousou a vista, depois, nas árvores que 
algum remoto prefeito deu à rua, e que ainda ninguém se lembrou de arrancar, 
talvez porque haja outras destruições mais urgentes. Estavam todas verdes, menos 
uma. Uma que, precisamente, lá está plantada em frente à porta, companheira mais 
chegada de um homem e sua vida, espécie de anjo vegetal proposto ao seu 
destino.  

Essa árvore de certo modo incorporada aos bens pessoais, alguns fios 
elétricos lhe atravessam a fronde, sem que a molestem, e a luz crua do projetor, a 
dois passos, a impediria talvez de dormir, se ela fosse mais nova. Às terças, pela 
manhã, o feirante nela encosta sua barraca, e ao entardecer, cada dia, garotos 
procuram subir-lhe o tronco. Nenhum desses incômodos lhe afeta a placidez de 
árvore madura e magra, que já viu muita chuva, muito cortejo de casamento, muitos 
enterros, e serve há longos anos à necessidade de sombra que têm os amantes de 
rua, e mesmo a outras precisões mais humildes de cãezinhos transeuntes. 

Todas estavam ainda verdes, mas essa ostentava algumas folhas amarelas e 
outras já estriadas de vermelho, gradação fantasista que chegava mesmo até o 
marrom – cor final de decomposição, depois da qual as folhas caem. Pequenas 
amêndoas atestavam o seu esforço, e também elas se preparavam para ganhar 
coloração dourada e, por sua vez, completado o ciclo, tombar sobre o meio-fio, se 
não as colhe algum moleque apreciador do seu azedinho. E como o cronista lhe 
perguntasse – fala, amendoeira – por que fugia ao rito de suas irmãs, adotando 
vestes assim particulares, a árvore pareceu explicar-lhe: 

- Não vês? Começo a outonear. É 21 de março, data em que as folhinhas 
assinalam o equinócio do outono. Cumpro meu dever de árvore, embora minhas 
irmãs não respeitem as estações. 

- E vais outoneando sozinha? 
- Na medida do possível. Anda tudo muito desorganizado, e, como deves 

notar, trago comigo um resto de verão, uma antecipação de primavera e mesmo, se 
reparares bem neste ventinho que me fustiga pela madrugada, uma suspeita de 
inverno. 

- Somos todos assim. 
- Os homens, não. Em ti, por exemplo, o outono é manifesto e exclusivo. 

Acho-te bem outonal, meu filho, e teu trabalho é exatamente o que os autores 
chamam de outonada: são frutos colhidos numa hora da vida que já não é clara, 
mas ainda não se dilui em treva. Repara que o outono é mais estação da alma que 
da natureza. 

- Não me entristeças. 
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45 

- Não, querido, sou tua árvore-da-guarda e simbolizo teu outono pessoal. 
Quero apenas que te outonizes com paciência e doçura. O dardo de luz fere menos, 
a chuva dá às frutas seu definitivo sabor. As folhas caem, é certo, e os cabelos 
também, mas há alguma coisa de gracioso em tudo isso: parábolas, ritmos, tons 
suaves... Outoniza-te com dignidade, meu velho. 

 
 

 

Questão 1 

―[...] e serve há longos anos à necessidade de sombra que têm os amantes de rua, e 
mesmo a outras precisões mais humildes de cãezinhos transeuntes.‖ (linhas 17-19) 
 
Nessa frase, em relação ao animal mencionado, é CORRETO afirmar que o cronista 
guarda, principalmente, um sentimento de 
  
A) desprendimento. 

B) afetividade. 

C) irritação. 

D) indiferença. 

 

Questão 02  

As seguintes associações sinonímicas estão corretas, EXCETO 
 
A) parábolas (linha 45) – narrações alegóricas.  

B) fustiga (linha 33) – açoita. 

C) placidez (linha 15) – serenidade.  

D) equinócio (linha 28) – época do ano em que os dias são maiores que as noites. 

 

Questão 03  

―Abrindo a janela matinal, o cronista reparou no firmamento que seria de uma safira 
impecável se não houvesse a longa barra de névoa a toldar a linha entre o céu e o chão 
[...].‖ (linhas 2-4) 
 
Assinale a alternativa em que a correspondência entre a expressão e o termo destacado 
está INCORRETA. 
 
A) observou o céu → reparou no firmamento 

B) cinza perfeito → safira impecável 

C) intensa cerração → longa barra de névoa 

D) tornar nublado → toldar a linha entre o céu e o chão 
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Questão 04 

Com base na leitura do texto, é CORRETO afirmar que o principal objetivo do cronista é 
 
A) exaltar a beleza da rua com a presença das árvores. 

B) descrever uma árvore especial, sua velha amiga. 

C) destacar o efeito da chegada da nova estação sobre as amendoeiras. 

D) comparar seu envelhecer com a decrepitude da amendoeira. 

 

Questão 05  

No texto, o autor personifica a árvore, espiritualiza-a.  
 
Assinale a alternativa em que isso NÃO ocorre. 
 
A) ―Todas estavam ainda verdes, mas essa ostentava algumas folhas amarelas e outras 

já estriadas de vermelho [...].‖ (linhas 19-20) 

B) ―[...] lá está plantada em frente à porta, companheira mais chegada de um homem 
[...].‖ (linhas 8-9) 

C) ―Nenhum desses incômodos lhe afeta a placidez de árvore madura e magra, [...].‖ 
(linhas 15-16) 

D) ―Pequenas amêndoas atestavam o seu esforço, [...].‖ (linhas 22-23) 
 
 

Questão 06  

Assinale a alternativa que apresenta a frase que identifica com mais eficiência a 
intimidade da Árvore com o Homem  
 
A) ―Essa árvore de certo modo incorporada aos bens pessoais, [...].‖ (linha 11) 

B) ―– Somos todos assim.‖ (linha 35) 

C) ―[...], sou tua árvore-da-guarda [...].‖ (linha 42) 

D) ―E como o cronista lhe perguntasse – fala, amendoeira – por que fugia ao rito de suas 
irmãs [...].‖ (linhas 24-25) 
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Questão 07 

―Não vês? Começo a outonear. É 21 de março, data em que as folhinhas assinalavam o 
equinócio do outono. Cumpro meu dever de árvore [...].‖ (linhas 27-28) 
 
É CORRETO afirmar que no trecho acima 
 
A) o último verbo pertence à 2ª conjugação. 

B) há seis verbos. 

C) o verbo ―ser‖ se apresenta no modo subjuntivo. 

D) a frase inicial está no imperativo negativo. 

 

Questão 08 

―Pequenas amêndoas atestavam o seu esforço, e também elas se preparavam para 
ganhar coloração dourada, e [...] completado o ciclo, tombar sobre o meio-fio, [...].‖ (linhas 
21-23) 
 
É CORRETO afirmar que, dentre as formas verbais destacadas no período acima 
 
A) há um verbo na voz passiva. 

B) há um verbo no particípio. 

C) apenas um verbo se apresenta no infinitivo. 

D) os dois primeiros verbos estão flexionados no pretérito perfeito. 

 
 

Questão 09 

Leia os seguintes trechos do texto. 
 
―[...] – fala, amendoeira – [...].‖ (linha 25) 
―– Não me entristeças.‖ (linha 41)  
―Outoniza-te com dignidade, meu velho.‖ (linha 46) 
―Repara que o outono é mais estação da alma que da natureza.‖ (linha 39-40) 
 
Em relação ao que há de comum entre os verbos destacados nos trechos acima, assinale 
a alternativa CORRETA. 
 
A) O modo 

B) A voz 

C) A conjugação 

D) A transitividade 
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Questão 10 

―Anda tudo muito desorganizado, e, como deves notar, trago comigo um resto de verão 
[...].‖ (linhas 31-32) 
 
O termo destacado no trecho acima, quanto à função sintática, classifica-se em 
 
A) adjunto adverbial. 

B) aposto. 

C) predicativo do sujeito. 

D) adjunto adnominal. 

 
 

Questão 11 

A única afirmativa que contém uma palavra cuja acentuação gráfica não segue a mesma 
regra das demais é 
 
A) amêndoas, névoa, ofício. 

B) espécie, paciência, mágoa. 

C) náufrago, náusea, equinócio. 

D) repugnância, espécie, idílio. 

 
 

Questão 12 

Quanto à acentuação tônica e ao número de sílabas, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Dignidade – paroxítona, quatro sílabas 

B) Ritmo – paroxítona, duas sílabas 

C) Estriadas – paroxítona, quatro sílabas 

D) Destruições – oxítona, três sílabas 

 

Questão 13 

Assinale a alternativa que contém uma afirmação INCORRETA em relação às expressões 
extraídas do texto. 
 
A) ―É 21 de março [...].‖ (linha 27) – O verbo indica tempo decorrido. 

B) ―[...] – Fala, amendoeira [...].‖ (linha 25) –  Presença de verbo no imperativo e  
vocativo.  

C) ―[...] Outonada [...].‖ (linha 38) – Colheita que se faz no outono. 

D) ―Gradação fantasista [...].‖ (linha 20) – Há um substantivo e um adjetivo. 
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Questão 14 

Assinale a afirmativa em que o(s) termo(s) em destaque NÃO ESTÁ(ÃO) corretamente 
classificado(s) quanto à função sintática.  
 
A) ―Em ti, por exemplo, o outono é manifesto e exclusivo.‖ (linha 36) – sujeito  

B) ―Não, querido, sou tua árvore-da-guarda e simbolizo teu outono pessoal.‖ (linha 42) – 
predicativo do sujeito 

C) ―Outoniza-te com dignidade, meu velho‖. (linha 46) – vocativo 

D) ―(...) Há alguma coisa de gracioso em tudo isso: parábolas, ritmos, tons suaves...‖ 
(linhas 45-48) – aposto 

 
 

Questão 15 

―Todas estavam ainda verdes, mas essa ostentava algumas folhas amarelas e outras já 
estriadas de vermelho (...) também elas se preparavam para ganhar coloração dourada.‖ 
(Linhas 19-23) 
 
Considerando o trecho acima, assinale a alternativa que NÃO CONTÉM um pronome 
substantivo. 
 
A) Todas 

B) Essa 

C) Algumas 

D) Outras 

 
 

Questão 16 

Marque a alternativa em que a associação sinonímica do termo grifado NÃO está correta. 
 
A) ―O dardo de luz [...].‖ (linha 43) – pequena lança 

B) ―[...] estriadas de vermelho [...].‖ (linha 20) – marcadas por linha fina que forma um 

sulco 

C) ―[...] ostentava folhas amarelas [...].‖ (linha 19) – exibia 

D) ―[...] atravessavam a fronde [...].‖ (linha 12) – pequeno tronco 
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Questão 17 

Em relação à palavra sublinhada na expressão ―suspeita de inverno‖ contida no texto, os 
seguintes sinônimos estão corretos, EXCETO 
 
A) receio. 

B) indício. 

C) sintoma. 

D) prenúncio. 

 
 

Questão 18 

―Cumpro o meu dever de árvore, embora minhas irmãs não respeitem as estações.‖ 
(linhas 28-29) 
 
É CORRETO afirmar que a oração destacada nesse período indica uma ideia de 
 
A) comparação. 

B) finalidade. 

C) concessão. 

D) consecução. 
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 Noções de Direito 
 
 

Questão 19 

É CORRETO afirmar que a Constituição de 1988 dispõe que a iniciativa para a criação de 
cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento 
de sua remuneração é privativa  
 
A) de Deputado federal. 

B) de Presidente da República.  

C) de Presidente do Congresso Nacional. 

D) de Senador.  

 
 

Questão 20 

É INCORRETO afirmar que a Constituição da República poderá ser emendada mediante 
proposta  
 
A) de mais de um terço das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, 

manifestando-se, cada uma, pela maioria relativa dos seus membros.  

B) de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados. 

C) de um terço, no mínimo, dos membros do Senado Federal. 

D) do Presidente da República. 
 
 

Questão 21 

Pela análise do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, é 
CORRETO afirmar que a licença para tratar de interesse particular para os funcionários 
interinos e aos comissionados 
 
A) será concedida após comprovação da necessidade alegada. 

B) será concedida no máximo por seis meses. 

C) não será concedida antes de completados dois anos da nomeação. 

D) não será concedida.  
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Questão 22 

Com base no Estatuto do Funcionário Público Civil de Minas Gerais, é CORRETO afirmar 
que o funcionário acidentado no exercício de suas atribuições terá assistência hospitalar, 
médica e farmacêutica fornecida e garantida às custas do 
 
A) Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.  

B) Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG.  

C) Serviço de Atendimento Médico de Urgência – SAMU.  

D) Serviço Único de Saúde – SUS. 

 
 

Questão 23 

Ante o disposto no Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, é 
INCORRETO afirmar que se trata de cargo de Direção do Tribunal de Justiça, o de 
 
A) Corregedor-Geral de Justiça. 

B) Presidente. 

C) Vice-corregedor.  

D) Vice-presidente. 

 
 

Questão 24 

Em relação às regras das eleições internas para cargos no Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais, assinale a afirmativa CORRETA. 
 
A) As eleições serão realizadas em sessão pública e escrutínio secreto, mediante cédula 

contendo os nomes de todos os desembargadores elegíveis.  

B) Havendo segundo escrutínio, concorrerão somente os dois desembargadores mais 
antigos dentre os que receberam votação. 

C) O cargo de direção pode ser disputado sucessivas vezes. 

D) O Presidente somente poderá disputar outro cargo após deixar a presidência. 
 
 

Questão 25 

Analisando as Comarcas, ante o que dispõe a Lei de Organização Divisão Judiciária de 
Minas Gerais, é CORRETO afirmar que 
 
A) a comarca de Belo Horizonte é de entrância especial. 

B) a Sede terá que funcionar num dos seus municípios. 

C) cada Comarca terá que ter no mínimo dois municípios. 

D) juízes substitutos ou auxiliares não necessitam residir na Comarca. 
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Questão 26 

Considerando o que determina a Constituição da República para o Poder Judiciário, é 
INCORRETO afirmar que 
 
A) o acesso ao Tribunal de segundo grau far-se-á por antiguidade e merecimento, 

alternadamente, apurados na última ou única entrância. 

B) o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm jurisdição em todo o 
território nacional. 

C) os servidores judiciais receberão delegação para a prática de atos de administração e 
atos de mero expediente sem caráter decisório. 

D) os processos serão distribuídos imediatamente, em todos os graus de jurisdição, 
exceto os pedidos rescisórios.  

 
 

Questão 27 

Como institutos pertencentes ao sistema do Juizado Especial, previstos na Lei Federal 
9.099/95, é INCORRETO afirmar que há previsão legal para 
 
A) árbitros concursados.  

B) conciliadores. 

C) juízes leigos. 

D) recursos para turmas de juízes.  

 
 

Questão 28 

Quanto aos Municípios, analise as seguintes afirmativas. 
 
I.  A posse do Prefeito e do Vice-prefeito será no dia 01 de janeiro. 

II.  As eleições municipais ocorrerão no dia 03 de outubro. 

III.  O número mínimo de vereadores para os Municípios é de nove. 

 
A análise permite concluir que 
 
A) apenas a afirmativa II está correta. 

B) apenas a afirmativa III está correta. 

C) apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

D) apenas as afirmativas I e III estão corretas.  
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Questão 29 

Quanto ao ingresso e concurso para a carreira da magistratura, é INCORRETO afirmar 
que 
 
A) a Ordem dos Advogados do Brasil participará de todas as fases do concurso. 

B) o cargo inicial será de juiz substituto. 

C) o candidato deverá ser bacharel em direito, no mínimo, com três anos de advocacia 
no Estado do exame.  

D) a nomeação dos aprovados obedecerá a ordem de classificação. 
 
 

Questão 30 

Considerando a organização do Judiciário no Estado de Minas Gerais, NÃO é previsto na 
carreira da magistratura o cargo de 
 
A) Desembargador TJMG. 

B) Juiz auditor do Tribunal de Contas.  

C) Juiz auxiliar.  

D) Juiz substituto. 

 
 

Questão 31 

Considerando o que determina a Constituição de 1988, é CORRETO afirmar que a 
competência para rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de 
juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano, é 
 
A) da Corregedoria Nacional do Judiciário.  

B) da Corregedoria-Geral de Justiça. 

C) do Conselho da Corregedoria-Geral.  

D) do Conselho Nacional de Justiça.  

 
 

Questão 32 

Com base no que determina a Constituição do Estado de Minas Gerais, é CORRETO 
afirmar que o Procurador-Geral de Justiça 
 
A) atua como auxiliar do Ministério Público Federal.  

B) exerce mandato de quatro anos. 

C) pode ser destituído por decisão da Assembléia Legislativa. 

D) terá que ter, no mínimo 15 anos de exercício na carreira. 
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Questão 33 

Considerando o funcionamento do Poder Legislativo, quanto ao número de deputados 
federais por Estado da federação, é CORRETO afirmar que o limite mínimo e máximo 
está entre 
 
A) 04 a 60 deputados. 

B) 06 a 70 deputados. 

C) 08 a 70 deputados.  

D) 10 a 60 deputados. 

 
 

Questão 34 

É INCORRETO afirmar que constitui crime de abuso de autoridade (Lei n. 4.898/65), 
qualquer atentado 
 
A) à liberdade de locomoção. 

B) à incolumidade física do indivíduo. 

C) ao exercício de ideologia político partidária.   

D) ao sigilo da correspondência . 

 
 

Questão 35 

Considerando a Lei n. 9.455/97 – Crimes de Tortura – assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Admite fiança no valor máximo. 

B) Caberá anistia no último ano de pena. 

C) Inicia a pena em presídio especializado. 

D) Inadmite a graça.  

 
 

Questão 36 

Conforme previsão constitucional, é CORRETO afirmar que é privativo de brasileiro nato, 
o cargo de 
 
A) carreira diplomática.  

B) ministro do Superior Tribunal de Justiça. 

C) oficial da Polícia militar. 

D) presidente do Conselho Federal da OAB. 
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Questão 37 

Com base no Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, é CORRETO 
afirmar que os membros do Conselho da Magistratura serão escolhidos, obrigatoriamente, 
entre os desembargadores 
 
A) mais antigos no Tribunal. 

B) mais antigos na carreira da magistratura. 

C) não integrantes da Corte Superior.  

D) recém promovidos para o Tribunal. 

 
 

Questão 38 

Sobre a vedação de acumulação de remuneração de cargos públicos, observadas as 
regras constitucionais e havendo compatibilidade de horário, NÃO é possível acumular a 
remuneração 
 
A) de dois cargos de professor. 

B) de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 
regulamentadas. 

C) de um cargo de professor com outro, técnico ou científico. 

D) de um cargo de magistrado com outro de diretor de faculdade de direito.  
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 Conhecimentos Específicos 
 

Questão 39 

Sobre a confecção de laudos e relatórios psicológicos baseados em processos de 
avaliação psicológica ou estudo psicológico, assinale a afirmativa INCORRETA. 
 
A) Laudo é apresentação descritiva de situações e/ou condições psicológicas e suas 

determinações históricas, sociais, políticas e culturais pesquisadas no processo de 
avaliação psicológica.  

B) O laudo deve utilizar linguagem clara para facilitar o entendimento e deve levar em 
consideração as questões do sigilo e da exposição desnecessária da privacidade dos 
indivíduos submetidos à avaliação ou estudo psicológico, mesmo que o psicólogo 
esteja atuando sob a determinação da Justiça.  

C) Como parte da equipe interprofissional que assessora a Justiça, o Psicólogo Judicial 
muitas vezes atua em parceria com o Assistente Social Judicial e os laudos 
produzidos nestes casos devem necessariamente ser escritos e assinados 
conjuntamente.  

D) O laudo deve ser subsidiado em dados colhidos e analisados à luz de um instrumental 
técnico (entrevistas, dinâmicas, testes psicológicos, observação, exame psíquico, 
intervenção verbal) consubstanciado em referencial técnico-filosófico e científico 
adotado pelo psicólogo. 
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Questão 40 

Analise as seguintes afirmativas sobre as entrevistas preliminares - noção utilizada por 
Jacques Lacan e que encontra um correspondente em Freud naquilo que este último 
chamou de tratamento de ensaio - e sobre as psicoterapias breves, e assinale com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 
 
(    ) As entrevistas preliminares se referem ao início do tratamento analítico, quando é 

preciso atentar-se ao diagnóstico e à possibilidade de haver uma demanda de 
análise; assim, tais entrevistas não produzem efeitos clínicos sobre o paciente e 
seu sofrimento psíquico, pois isso depende da continuação do tratamento. 

(    ) Várias linhas de trabalho compõem o campo das psicoterapias breves ou 
emergenciais, sendo que as principais originaram-se da psicanálise e muitas 
absorveram contribuições das teorias comportamentais, das teorias cognitivas e 
das teorias dos sistemas e da comunicação. 

(    ) A questão transferencial não é importante no período das entrevistas preliminares. 

(    ) As psicoterapias breves se caracterizam por enfatizar alguns aspectos da clínica 
psicológica tradicional, focalizando as questões a serem alvo do trabalho clínico e 
delimitando um tempo, exato ou aproximado, para o término dos atendimentos. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA. 
 
A) (V) (F) (V) (F) 

B) (F) (V) (F) (V) 

C) (V) (F) (F) (V) 

D) (F) (V) (V) (F) 
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Questão 41 

Analise as seguintes afirmativas concernentes ao abuso da ingestão de bebidas 
alcoólicas. 
 
I.  A alucinose, que pode ocorrer em alcoolistas crônicos, consiste em um fenômeno 

no qual o indivíduo quase sempre não percebe o fenômeno como estranho à sua 
pessoa e, portanto, acredita na alucinação e não mantém crítica em relação a ela. 

II.  A síndrome de Korsakoff pode estar associada aos quadros de alcoolismo crônico e 
é caracterizada por um déficit importante de memória de fixação, geralmente 
acompanhado de fabulações e desorientação temporoespacial. 

III.  O abuso da ingestão de álcool por muitos anos pode levar ao aparecimento da 
síndrome confusional aguda, também conhecida como delirium. 

 
A partir dessa análise, pode-se concluir que estão CORRETAS 
 
A) apenas as afirmativas I e II. 

B) apenas as afirmativas I e III. 

C) apenas as afirmativas II e III.  

D) todas as afirmativas.  

 
 

Questão 42 

Analise as afirmativas sobre o sintoma psicopatológico denominado alucinação e assinale 
a alternativa INCORRETA. 
 
A) Na alucinação, a imagem representativa ou fantástica adquire todos os elementos que 

caracterizam a imagem perceptiva, mas falta o estímulo exterior, quer dizer, falta o 
objeto que lhe daria origem.  

B) As alucinações típicas da intoxicação pela cocaína pertencem ao grupo das 
alucinações olfativas e gustativas e quase nunca apresentam relação com o grupo 
das alucinações táteis e de contato.  

C) A impressão de realidade é um dos elementos de maior importância nas alucinações 
e isso produz uma irresistível força de convencimento para o indivíduo que alucina. 

D) As alucinações podem surgir nos mais diversos quadros clínicos.   
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Questão 43 

Uma das principais contribuições às teorias do desenvolvimento infantil é oriunda dos 
trabalhos de Jean Piaget.  
 
Em relação às suas ideias e conceitos, assinale a afirmativa INCORRETA. 
 
A) Piaget pode ser considerado um interacionista, pois defende que a maturação e a 

experiência devem ter o mesmo valor na compreensão do desenvolvimento infantil.  

B) De acordo com Piaget, no estágio das operações concretas, situado 
aproximadamente entre os 5 e 8 anos de idade, a criança desenvolve algumas 
características cognitivas, entre elas a reversibilidade e a capacidade da utilização de 
princípios lógicos em detrimento das informações apenas perceptivas.  

C) Em relação ao desenvolvimento moral, Piaget propôs dois estágios, sendo o segundo 
chamado de realismo moral, quando predominam no pensamento moral da criança, 
as ideias de reciprocidade na interação humana e de que as regras sociais são 
convenções que podem ser modificadas por consenso.  

D) De acordo com Piaget, a mudança dos esquemas sensório-motores simples para os 
esquemas mentais posteriores complexos ocorre por meio de três processos básicos: 
assimilação, acomodação e equilibração.  

 
 

Questão 44 

Em relação a alguns problemas característicos da infância e da adolescência, analise as 
seguintes afirmativas e assinale a alternativa INCORRETA.  
 
A) A anorexia nervosa, transtorno que comumente acomete garotas adolescentes e 

mulheres jovens, caracteriza-se pela perda de peso autoinduzida por abstenção de 
alimentos que engordam, por comportamentos como vômitos, exercícios físicos 
excessivos e uso de anorexígenos e diuréticos.  

B) A gravidez na adolescência não é um fenômeno historicamente novo, porém possui 
fatores determinantes próprios da contemporaneidade e o principal deles é a iniciação 
sexual precoce, correlacionada às populações com baixo nível de renda.  

C) O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é um dos principais 
transtornos apresentados pelas crianças, atualmente, porém, ainda existem 
controvérsias sobre o tratamento em função das diferentes abordagens clínicas que 
possuem propostas de intervenção nos sintomas característicos desse transtorno.  

D) As causas do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) ainda não 
são bem conhecidas. 
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Questão 45 

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90 e alterações 
posteriores), cabe ao Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta orçamentária, 
prever recursos para manutenção de equipe interprofissional destinada a assessorar a 
Justiça da Infância e da Juventude.  
 
Sobre a atuação dessa equipe, assinale a afirmativa INCORRETA. 
 
A) À equipe interprofissional compete, além de outras atribuições, fornecer subsídios por 

escrito, mediante laudos, ou verbalmente na audiência, sob a imediata subordinação 
à autoridade judiciária; por isso, as manifestações técnicas dessa equipe devem se 
restringir às determinações judiciais de tal autoridade e não podem extrapolar as 
demandas presentes nos processos judiciais.  

B) A equipe interprofissional deve realizar a preparação das crianças e adolescentes 
colocados em família substituta e deve acompanhá-los posteriormente, 
preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política 
municipal de garantia do direito à convivência. 

C) O relatório realizado pela equipe interprofissional serve de base para que a autoridade 
judiciária competente decida a respeito das crianças e adolescentes inseridos em 
programa de acolhimento familiar ou institucional, pela possibilidade de sua 
reintegração familiar ou colocação em família substituta.  

D) Nos casos de perda ou suspensão do poder familiar, a autoridade judiciária poderá 
determinar a realização de estudo social ou perícia por equipe interprofissional, bem 
como a oitiva de testemunhas que comprovem a presença de uma das causas de 
suspensão ou destituição do poder familiar. 

 
 
 



 21 

 
Questão 46 

O abuso sexual de crianças e adolescentes é fenômeno que tem crescido em número de 
denúncias e constitui um campo contemporâneo de prática do psicólogo, tanto na clínica 
particular quanto nas instituições que prestam serviços de avaliação e acompanhamento 
de vítimas e nos Tribunais de Justiça em processos judiciais de variados tipos.  
 
Em relação à atuação do psicólogo na verificação da veracidade do abuso sexual e seus 
efeitos, assinale a afirmativa INCORRETA. 
 
A) Uma das técnicas utilizadas pelos psicólogos para verificar a veracidade de um caso 

de abuso sexual é chamada de entrevista de revelação, na qual o psicólogo tenta 
conseguir da criança um relato sobre o fato que o auxilie a confirmar ou não o abuso. 

B) Não é importante para o psicólogo entrevistar o acusado de ter praticado o abuso 
sexual, pois o mais importante é a consideração da palavra da criança e do 
adolescente, desde que respeitados seu grau de desenvolvimento e discernimento.  

C) Em termos psicológicos, as principais dificuldades para constatar o abuso sexual de 
uma criança, quando não há evidências físicas ou fisiológicas que o acompanhem, 
relacionam-se ao fato de que não há padrão de comportamento e emoções 
específicas que ocorram em todas ou quase todas as crianças abusadas e tampouco 
indicadores seguros que revelem a ausência de abuso.    

D) Um dos principais problemas enfrentados pelo psicólogo que atua em questões 
familiares é que muitas acusações de abuso sexual são falsas e se relacionam com 
conflitos familiares oriundos, muitas vezes, de processos de separação conjugal 
litigiosos e de regulamentação de visitas.  
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Questão 47 

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90 e alterações 
posteriores), relacione as medidas socioeducativas com as suas características e 
objetivos. 
 
             COLUNA I                                                COLUNA II 
 
1. Obrigação de reparar o 

dano 

2. Liberdade assistida 

3. Inserção em regime de 
semiliberdade 

4. Internação em 
estabelecimento 

(    ) O adolescente deve se recolher à entidade de 
atendimento no período noturno, onde será 
acompanhado por orientadores e/ou técnicos 
sociais, enquanto durante o dia tem atividades 
externas como escola, trabalho e acesso a 
programas sociais e de formação. 

(    ) Pode ser acompanhada de advertência ou de outra 
medida considerada adequada. 

(    ) A manutenção da medida deverá ser alvo de 
avaliação a cada seis meses e não poderá exceder 
o prazo de 3 anos. 

(    ) Deve ser aplicada com o prazo educacional 
mínimo de seis meses (não há prazo máximo) e 
implica o acompanhamento sistemático, auxílio e 
orientação do adolescente com prática infracional e 
de sua família, em um período pré-estabelecido 
por sentença. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números CORRETA. 
 
A) (3) (2) (4) (1) 

B) (4) (3) (1) (2) 

C) (4) (3) (2) (1) 

D) (3) (1) (4) (2) 
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Questão 48 

Analise as seguintes afirmativas concernentes à relação entre a família, as crianças e 
adolescentes e o discurso jurídico. 
 
I.  Na literatura especializada sobre o tema das disputas familiares, pode-se encontrar, 

frequentemente, a ênfase na importância dos casais conseguirem diferenciar 
conjugalidade e parentalidade no processo de separação conjugal para diminuir o 
risco de que as crianças e adolescentes envolvidos sofram demasiadamente. 

II.  Mesmo nos casos de violência doméstica contra a criança e o adolescente, é 
importante adotar as medidas de proteção que visem ao fortalecimento dos vínculos 
familiares, como preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069 e 
alterações posteriores) e como recomenda a literatura especializada, pois a família 
não deixa de ser o melhor ambiente para o desenvolvimento infantojuvenil. 

III.  Sabe-se que fatores como a estruturação familiar e a condição socioeconômica 
estão entre os determinantes dos comportamentos dos adolescentes autores de ato 
infracional. Contudo, os psicanalistas que abordam esses adolescentes defendem 
que é necessária também, a implicação de cada sujeito no ato cometido e nas suas 
consequências para que uma mudança de posição subjetiva possa abrir a 
possibilidade da não reincidência. 

 
A partir dessa análise, pode-se concluir que estão CORRETAS 
 
A) apenas as afirmativas I e II. 

B) apenas as afirmativas I e III. 

C) apenas as afirmativas II e III.  

D) todas as afirmativas.  
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Questão 49 

Analise as seguintes afirmativas sobre a abordagem clínica da família, a partir da teoria 
psicanalítica e da terapia familiar - comumente conhecida como terapia ou teoria 
sistêmica - e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas. 
 
(    ) De acordo com a literatura psicanalítica, os sintomas apresentados pelas crianças 

geralmente se relacionam aos sintomas do par parental, o que explica o fato de 
que muitas vezes os pais retiram as crianças do tratamento analítico quando elas 
modificam suas posições subjetivas e interferem nas respostas sintomáticas do 
casal. 

(    ) Apesar de ter sido criada com os fundamentos da clínica individual, alguns autores 
propõem que a psicanálise possa ser utilizada para o atendimento clínico de 
famílias. A maioria desses autores, no entanto, diferencia a prática clínica 
individual da prática clínica com famílias, afirmando que os atendimentos com 
famílias possuem limites e possibilidades de intervenção muito diferentes daqueles 
que a clínica individual permite, pois, o manejo da situação clínica e, 
consequentemente, o trabalho com a transferência não correspondem estritamente 
ao método próprio à psicanálise. 

(    ) Uma das bases epistemológicas do campo clínico conhecido como terapia familiar 
é fornecida pelo modelo cibernético, que é o estudo dos mecanismos de feedback 
em sistemas que se autorregulam, pois tal modelo é uma metáfora útil para 
descrever como as famílias mantêm sua estabilidade.  

(    ) A teoria geral dos sistemas influenciou de forma decisiva a prática da terapia 
familiar ao permitir compreender a organização familiar como um sistema 
complexo, ou seja, em termos clínicos, a ênfase se desloca do indivíduo para as 
relações que constituem o grupo familiar e que o mantém em homeostase, com 
poucas e raras interações com o ambiente exterior e outros sistemas, permitindo a 
absorção e integração de novos elementos em apenas algumas situações cujas 
circunstâncias são bastante específicas. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA. 
 
A) (V) (F) (F) (F) 

B) (F) (V) (F) (V) 

C) (V) (F) (F) (V) 

D) (V) (V) (V) (F)  
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Questão 50 

Em relação à atuação da equipe interprofissional nas questões relativas à adoção, de 
acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90 e alterações 
posteriores) e com a literatura especializada, assinale a afirmativa INCORRETA. 
 
A) O estágio de convivência que precede a adoção deve ser acompanhado pela equipe 

interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente 
com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política de garantia do direito 
à convivência familiar, que apresentarão relatório minucioso acerca da conveniência 
do deferimento da medida. 

B) Nos casos de adoção em que há a concordância dos titulares do poder familiar, esse 
consentimento dispensa as orientações ou esclarecimentos que poderiam receber da 
equipe interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude.  

C) No caso de adoção internacional de adolescente, o adotando deve ser consultado, 
respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as 
implicações da medida, e a equipe interprofissional deve elaborar parecer sobre a 
preparação do adolescente para a adoção. 

D) A abordagem dos postulantes à adoção pela equipe interprofissional é ponto delicado, 
pois os técnicos devem estar atentos ao risco de burocratizar o trabalho ao centralizá-
lo em técnicas avaliativas padronizadas, que deixam de lado a atuação preventiva 
relacionada à orientação e preparação dos adultos para o papel de pais adotivos.  
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Questão 51 

O termo violência doméstica inclui aquela praticada por um parceiro íntimo ou membro da 
família, em qualquer situação ou forma. O mais comum nesse contexto é a violência do 
homem contra a mulher.  
 
Analise as seguintes afirmativas concernentes a esse fenômeno e sua abordagem atual.   
 
I.  A hesitação da vítima de violência doméstica em recorrer à justiça retrata a 

debilidade do sistema penal de nosso país no papel de proteção às mulheres 
vitimas de violência, já que o sistema atual não consegue prevenir a reiteração da 
conduta por parte do agressor e assim fecha-se às reais necessidades da vítima no 
sentido da resolução do conflito. 

II.  Esse tipo de violência ocorre num âmbito eminentemente privado, costuma 
aumentar de intensidade e é normalmente repetitiva, implicando muitas vezes risco 
de vida constante e crescente para a vítima. 

III.  Em caso de violência doméstica, o juiz do Juizado Especial Criminal poderá 
determinar, como medida de cautela, o afastamento do autor do fato do lar, 
domicílio ou local de convivência com a vítima. 

 
A partir dessa análise, pode-se concluir que estão CORRETAS 
 
A) apenas as afirmativas I e II. 

B) apenas as afirmativas I e III. 

C) apenas as afirmativas II e III.  

D) todas as afirmativas. 
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Questão 52 

Analise as seguintes afirmativas sobre a questão da guarda de crianças e adolescentes 
de acordo com o Código Civil (Lei 10.406/02 e alterações posteriores), e assinale com V 
as verdadeiras e com F as falsas. 
 
(    ) Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos genitores ou a 

alguém que o substitua, porém ela obriga o pai ou a mãe que não a detenha a 
supervisionar os interesses dos filhos. 

(    ) Compreende-se por guarda compartilhada a divisão do tempo de permanência das 
crianças e adolescentes sob a responsabilidade do pai e da mãe que não vivam 
sob o mesmo teto, o que implica também a modificação respectiva do poder 
familiar em relação a essa divisão. 

(    ) Para estabelecer as atribuições do pai e da mãe e os períodos de convivência sob 
guarda compartilhada, o juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, 
poderá basear-se em orientação técnico-profissional ou de equipe interdisciplinar. 

(    ) A guarda compartilhada somente poderá ser requerida por consenso pelo pai e 
pela mãe em ação de separação, de divórcio, de dissolução de união estável ou 
em medida cautelar. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA. 
 
A) (V) (F) (V) (F)  

B) (F) (V) (F) (V) 

C) (V) (F) (F) (V) 

D) (F) (V) (V) (F) 
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Questão 53 

Em relação à atuação do psicólogo nos processos judiciais em Direito de Família, a 
literatura sobre o tema se divide entre autores e pesquisadores que defendem o exercício 
da função pericial por meio dos métodos e técnicas de avaliação psicológica e aqueles 
que se posicionam contrários à atuação do psicólogo como perito stricto sensu nesses 
processos.  
 
Sobre esse tema, relevante para a atuação do psicólogo no Tribunal de Justiça, analise 
as seguintes afirmativas. 
 
 
I.  Para os defensores da atuação pericial, a questão é conseguir focalizar o objetivo 

do trabalho na demanda jurídica que é endereçada ao psicólogo e avaliar as 
competências individuais e a qualidade do relacionamento entre os membros do 
grupo familiar, para emitir um laudo que possa contribuir efetivamente para o 
deslinde da questão processual. 

II.  Os críticos da atuação estritamente pericial do psicólogo afirmam que a perícia, 
segundo o Código Civil e o Código de Processo Civil e seus mais importantes 
intérpretes na literatura brasileira, é procedimento de produção de verdade que, em 
relação aos conflitos familiares transformados em processos judiciais, tende a definir 
e reproduzir padrões de comportamento idealizados, normatizando-os. Por isso, 
esses autores entendem que no trabalho com as questões que emergem dos 
conflitos familiares, o objetivo deve ser intervir no conflito apresentado e não 
simplesmente avaliar e relatar, pois dessa forma estaria sendo considerado o 
sofrimento das pessoas envolvidas e não somente a demanda jurídica. 

III.  As definições de funções do psicólogo que atua junto à Justiça como servidor, por 
exemplo, a definição de funções da equipe multidisciplinar nos artigos 150 e 151 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069 e suas modificações posteriores) 
ou mesmo as atribuições do cargo de psicólogo judicial definidas pelo Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais, não restringem esta atuação ao procedimento de perícia 
tal como estabelecido pelo Código Civil e Código do Processo Civil. 

 
A partir dessa análise, pode-se concluir que estão CORRETAS 
 
A) apenas as afirmativas I e II. 

B) apenas as afirmativas I e III. 

C) apenas as afirmativas II e III.  

D) todas as afirmativas.  
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Questão 54 

O Programa de Atenção Interdisciplinar ao Portador de Sofrimento Mental Infrator (PAI-
PJ) do TJMG, programa pioneiro no Brasil, nasceu das críticas ao tratamento comumente 
dispensado àqueles chamados loucos criminosos e se consolidou propondo outras 
estratégias para lidar com esses indivíduos.  
 
As seguintes alternativas se relacionam a essas críticas e à estratégia adotada por este 
programa para acompanhar os indivíduos submetidos às medidas de segurança. Analise-
as e assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Historicamente, o destino dos loucos criminosos foi a internação em hospitais de 

custódia e tratamento, conhecidos também como manicômios judiciários e, a principal 
noção que fundamenta o envio desses indivíduos para o isolamento nessas 
instituições, produzida no entrecruzamento do discurso jurídico com o discurso 
psiquiátrico, é a noção de periculosidade.  

B) Nos crimes praticados por psicóticos que são divulgados na mídia, os 
questionamentos a respeito do que vinha sendo feito a esses pacientes recaem muito 
mais sobre o ou os profissionais da saúde mental que os acompanhavam e menos 
sobre o acompanhamento familiar e a percepção dos familiares diante da iminência 
da passagem ao ato, apesar de já ter se comprovado que a família é importante fator 
na aderência ao tratamento do sofrimento mental nesses casos.  

C) A estratégia para tratar o psicótico incluído no programa é a de viabilizar um 
acompanhamento orientado pela singularidade do próprio sujeito, o que não implica a 
relação deste programa com os serviços ligados à rede de saúde mental, pois, no 
manejo da transferência, pode advir a possibilidade de invenção do laço social pela 
desresponsabilização do sujeito e por uma via distinta da passagem ao ato.   

D) A concepção sobre a passagem ao ato que guia a ação do PAI-PJ é a de que o ato 
criminoso cometido por um psicótico é a solução do sujeito para tratar seu singular 
sofrimento mental e que essa passagem ao ato é uma forma de o sujeito recolocar 
seu modo de vida no mundo, mundo este que será atravessado pelas consequências 
desse mesmo ato. 
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Questão 55 

Em relação à Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84 e alterações posteriores) e quanto à 
participação do psicólogo no sistema prisional, assinale a afirmativa INCORRETA.  
 
A) O psicólogo participa efetivamente da CTC (Comissão Técnica de Classificação), nos 

processos de avaliação e perícia, quando se tratar de condenado à pena privativa de 
liberdade.  

B) A Comissão Técnica de Classificação deve elaborar o programa individualizador da 
pena privativa de liberdade adequada ao condenado ou preso provisório.  

C) Todo apenado deve se submeter ao exame de cessação de periculosidade e o 
relatório que compõe esse exame deve estar instruído com laudo psiquiátrico e laudo 
psicológico.  

D) De acordo com autores e pesquisadores que criticam a atuação do psicólogo no 
sistema prisional, o papel dos psicólogos, em função do volume de trabalho e de 
políticas institucionais, tende a se restringir ao atendimento às demandas de 
avaliação e perícia para fins de individualização, progressão de regime ou livramento 
condicional, o que dificulta a sua participação na proposição de práticas alternativas 
ou inovadoras em relação a esse sistema.  
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Questão 56 

Analise as seguintes afirmativas concernentes à mediação, suas técnicas e seus objetivos 
e assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) A maior parte dos autores e pesquisadores deste campo afirma que as práticas de 

mediação podem ser encontradas em culturas distintas e épocas antigas, sendo que 
a forma com que ela se apresenta hoje está adaptada ao contexto da sociedade 
contemporânea.  

B) A mediação é uma prática que recebe influência de diversas teorias (sociológicas, 
psicológicas, filosóficas, etc.) e, por isso, constitui um campo no qual existem 
orientações distintas que formam escolas diferentes.  

C) Segundo alguns estudiosos que procuram compreender e organizar esse campo 
emergente, pode-se dividir as principais orientações teóricas e práticas da mediação 
entre a orientação acordista, relacionada à proposta da mediação com a finalidade da 
construção de uma solução ou acordo, e a orientação transformadora (ou 
transformativa), que entende o conflito como uma oportunidade para a melhora na 
qualidade da relação com o outro e consigo mesmo, sendo o acordo secundário a tal 
modificação. 

D) A mediação é um dos Métodos não Adversariais de Solução de Conflitos (MASCs), 
métodos que também são conhecidos sob as denominações de Resolução Alternativa 
de Disputas (RAD) ou Meios Extrajudiciais de Solução de Conflitos (MESCs) e, por 
isso, não é possível utilizá-la em processos judiciais que já tramitam nos fóruns e nos 
tribunais. 
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Questão 57 

Em relação à perícia e aos trabalhos de perito e de assistente técnico que o psicólogo é 
chamado a executar no âmbito do Direito Civil, assinale a afirmativa INCORRETA. 
 
A) Os assistentes técnicos contratados pelas partes processuais para acompanhar o 

trabalho pericial devem ser da mesma área de conhecimento científico do perito, por 
isso, no caso de perícia psicológica, os assistentes técnicos precisam ser psicólogos 
devidamente registrados no Conselho de classe.  

B) Os psicólogos que trabalham como peritos precisam escolher adequadamente os 
instrumentos e as técnicas de avaliação para obter informações que não se reduzam 
às informações colhidas nas entrevistas, haja vista os fenômenos da simulação e da 
dissimulação. 

C) O perito pode ter acesso a qualquer documento em poder de uma das partes 
processuais ou em repartição pública que ele considere necessário para realizar seu 
trabalho, mas deve fazer tal solicitação por escrito, ao juiz, justificando as razões que 
fundamentam a importância de tais documentos.  

D) O perito pode ser intimado a comparecer à audiência para prestar esclarecimentos 
sobre a perícia realizada e o laudo apresentado.  

 
 

Questão 58 

Analise as seguintes afirmativas sobre a interdição e a curatela, que têm por base o 
Código Civil (Lei n. 10.406/02 e alterações posteriores), e assinale a alternativa 
INCORRETA.  
 
A) A interdição deve ser promovida pelos pais ou tutores, pelo cônjuge, por qualquer 

parente ou por qualquer órgão público que verifique a necessidade e a importância da 
propositura da curatela para a garantia dos direitos do cidadão.  

B) Estão sujeitos a curatela aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não 
tiverem o necessário discernimento para os atos da vida civil, os deficientes mentais, 
os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, os excepcionais sem completo 
desenvolvimento mental e os pródigos. 

C) A interdição do pródigo só o privará de, sem curador, emprestar, transigir, dar 
quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e praticar, em geral, os 
atos que não sejam de mera administração. 

D) Pronunciada a interdição dos deficientes mentais, dos ébrios habituais, dos viciados 
em tóxicos e dos excepcionais sem completo desenvolvimento mental, o juiz assinará, 
segundo o estado ou o desenvolvimento mental do interdito, os limites da curatela, 
que poderão circunscrever-se às restrições relativas à interdição do pródigo.  
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Questão 59 

Tomando por base a Lei 9.099/95, que prevê a constituição dos Juizados Especiais 
Criminais, analise as afirmativas e assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Os atos realizados em audiência de instrução e julgamento nos Juizados Especiais 

Criminais poderão ser gravados em fita magnética ou equivalente. 

B) O Juizado Especial Criminal tem competência para a conciliação, o julgamento e a 
execução das infrações penais de médio potencial ofensivo, independentemente das 
regras de conexão e continência.  

C) As infrações penais que o Juizado Especial Criminal tem competência para julgar são 
apenas os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 1 (um) ano, 
cumulada ou não com multa.  

D) Os conciliadores que atuam nos Juizados Especiais Criminais são auxiliares da 
Justiça, recrutados sempre entre bacharéis em Direito que possuam experiência 
mínima de dois anos no exercício da advocacia.  

 
 

Questão 60 

Em relação ao Estatuto do Idoso (Lei Federal n. 10.741/03 e alterações posteriores), 
assinale a afirmativa INCORRETA. 

 

A) Entre as medidas específicas de proteção do idoso, podem-se citar o abrigo em 
entidade, o encaminhamento à família ou curador, mediante termo de 
responsabilidade e a inclusão do próprio idoso ou de pessoa de sua convivência que 
lhe cause perturbação em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e 
tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas.  

B) São linhas de ação da política de atendimento ao idoso o serviço de identificação e 
localização de parentes ou responsáveis por idosos abandonados em hospitais e 
instituições de longa permanência e a mobilização da opinião pública, no sentido da 
participação dos diversos segmentos da sociedade no atendimento do idoso 

C) Entre as penalidades a que podem estar sujeitas as entidades não governamentais de 
atendimento ao idoso que descumprirem as determinações do Estatuto do Idoso, não 
está prevista a suspensão do repasse de verbas públicas, pois isso, implicaria ainda 
mais danos imediatos aos idosos atendidos por tais entidades. 

D) Desdenhar, humilhar e menosprezar o idoso, tanto como dificultar seu acesso a 
operações bancárias, aos meios de transporte e ao direito de contratar são crimes 
previstos no Estatuto do Idoso. 
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FOLHA DE RESPOSTAS 
(RASCUNHO) 

 

 

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE 
RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA 
CAPA DA PROVA. 

 
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 
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