
 
 
 
 

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS À FUNDATEC. 
               PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.  

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DE  

MÉDICO JUDICIÁRIO CLASSE R, PSICÓLOGO JUDICIÁRIO CLASSE R,  

MÉDICO PSIQUIATRA JUDICIÁRIO PJ-J E PSICÓLOGO JUDICIÁRIO PJ-J 
 

 

 

 

 
 

 
 

INSTRUÇÕES 
 
 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem: 

1. Verifique se este caderno contém 62 questões. Caso contrário solicite ao fiscal da sala a sua 

substituição. 

2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D, E, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

3. O tempo para a realização da prova é de 4h, incluindo o preenchimento da grade de respostas. O 

candidato só poderá retirar-se do recinto de prova portando o caderno de prova após 2h do 

início desta (subitem 5.3.14 do Edital de Abertura). Solicitamos que os dois últimos candidatos 

retirem-se da sala de prova ao mesmo tempo, assinando a ata da sala.  

4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou conteúdo das questões será dada pelo Fiscal. 

5. No Caderno de Provas, o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc. 

6. O gabarito será divulgado no dia 06/07/2009, até as 15 horas na FUNDATEC, Rua Prof. Cristiano 

Fischer, n° 2012 e nos sites www.tjrs.jus.br e www.fundatec.com.br . 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
INSTRUÇÃO -  As questões de 01 a 14 referem-se ao texto ao seguir. 
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Sorrir para a vida 
                                                                                                          Moacyr Scliar 
              
              
             A Organização Mundial da Saúde define saúde como 'o estado do mais completo bem-estar físico, 
mental e social, e não apenas a ausência de enfermidade'. Os veteranos da área costumam dizer que essa 
é, na realidade, a definição de felicidade. 
             Pode ser. Mas a verdade é que os estudos científicos apontam, cada vez mais, para uma estreita 
relação entre saúde e a condição de ser feliz. O que não é de surpreender. No mundo em que vivemos, as 
doenças dependem muito de nosso estilo de  vida.  Estilo de vida que, por sua vez, é resultado de uma 
cultura que nos pressiona a consumir mais, a comer mais, a ficar sentados diante da tela da TV, a fumar, a 
consumir álcool e drogas. Tudo isso, paradoxalmente, traduz-se em insatisfação, porque esse tipo de apelo 
não tem limites. A insatisfação leva à tristeza, à depressão, associadas com várias doenças, como diabetes 
ou acidente vascular cerebral. 
Um estudo realizado na Universidade do Texas, em Galveston, com cerca de 4 mil pacientes, mostrou que 
pessoas idosas que se consideram felizes têm menor probabilidade de serem vítimas de acidente vascular 
cerebral. Outro estudo, desta vez na Universidade de Pittsburgh, mostrou que mulheres deprimidas estão 
mais propensas ao endurecimento das artérias, conhecido como aterosclerose.  Pergunta: ................ isso 
acontece? É a felicidade uma poção mágica, uma panaceia contra doenças? Claro que não.  
           O que acontece é que as pessoas infelizes tendem a adotar, como compensação, o estilo de vida 
acima citado, que, este sim, causa doença. O inverso também é verdadeiro: se felicidade traz saúde, saúde 
também traz felicidade. Um estudo realizado na Holanda, em 2004, com pessoas de 18 anos de idade ou 
mais, procurou correlacionar felicidade com vários fatores: renda, situação social e outros. A saúde ganha 
longe. Um quarto das pessoas que não se consideram sadias também não se considera feliz; mas, das 
pessoas sadias, apenas 8% _________________. 
            Quanto ao dinheiro, faz diferença nos países muito pobres, ............... aí pode ser condição de 
sobrevivência. Mas, quanto mais afluente é o país, menos pesa a renda em termos de felicidade. Um 
levantamento feito com os cem americanos mais ricos mostrou que eles são apenas um pouco mais felizes 
que a média da população. 'Sorria' pode ser, portanto, um bom conselho, à medida que o sorriso, atributo 
caracteristicamente humano, possa ser um indicador do sentimento de felicidade.  A propósito, 
recentemente pesquisadores da Universidade de Amsterdã examinaram o famoso sorriso da Mona Lisa, de 
Leonardo da Vinci, com a ajuda de um programa de computador capaz de correlacionar expressões faciais 
com emoções e sentimentos. Resultado: 83% do sorriso __________ de felicidade (e 9% _________ de 
desdém - afinal, Mona Lisa também tem direito a desdenhar). Mas a conquista da felicidade não depende só 
da pessoa. Se a angústia é demasiada, a ajuda profissional pode ser necessária. E todos têm direito a ela.       
            Razão tem a Constituição americana de 1776, quando inclui, entre os direitos fundamentais, o 
pursuit of happiness, a busca da felicidade. Se temos direito à saúde - e a Constituição brasileira de 1988 
isso nos garante -, ............... não teríamos direito à felicidade, ao sorriso?  
 Texto adaptado de http://moacyrscliar.blogspot.com - Acesso em 11/06/2009 

 
 
QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que completa 
corretamente as lacunas pontilhadas das linhas 14, 
22 e 34, respectivamente. 
 
A) porque – porque – por que 
B) por que – porque – por que 
C) por quê – por que – porque 
D) porque – porquê – por que 
E) por que – porquê – por que 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa que completa 
corretamente as lacunas de traço contínuo das linhas 
21 e 29, na ordem em que aparecem. 
 
A) declaram-se infelizes  – resultam – provêm 
B) declaram-se infelizes  – resultam – provém 
C) declara-se infeliz – resulta – proveem 
D) declara-se infeliz – resultam – provêm 
E) declaram-se infelizes – resultam – proveem 
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QUESTÃO 03 – Considere as seguintes afirmações. 
 

I – A expressão veteranos da área (linha 02) 
refere-se, provavelmente,  a médicos e profissionais 
da saúde, pois o autor citou, a Organização Mundial 
da Saúde. 

II – O autor constrói sua argumentação no 
intuito de demonstrar  que não é casualidade o fato 
de a definição de “saúde” e de “felicidade” serem 
semelhantes. 

III – O texto relaciona diretamente a vida 
sedentária, associada ao excesso de comida e ao 
consumo de drogas, à infelicidade. 

IV – Segundo o texto, a infelicidade é uma 
predisposição para que se adotem hábitos de vida 
pouco saudáveis, como o sedentarismo e os 
excessos com a alimentação, o álcool e o fumo. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I e II. 
B) Apenas I e III. 
C) Apenas I, II e IV. 
D) Apenas II e IV. 
E) Apenas II, III e IV. 
 
 
QUESTÃO 04 – A seguir são propostas reescrituras 
para determinadas passagens do texto. Assinale 
aquela que foi feita de forma INADEQUADA. 
 
A) A Organização Mundial da Saúde define saúde 

como 'o estado do mais completo bem-estar 
físico, mental e social, e não apenas a 
ausência de enfermidade (linhas 01 e 02) – A 
Organização Mundial da Saúde define saúde 
como, não apenas ausência de enfermidade, mas 
'o estado do mais completo bem-estar físico, 
mental e social’. 

B) Os veteranos da área costumam dizer que 
essa é, na realidade, a definição de felicidade 
(linhas 02 e 03) –  Os veteranos da área, na 
realidade,  costumam dizer que essa é a definição 
de felicidade. 

C) os estudos científicos apontam, cada vez 
mais, para uma estreita relação entre saúde e 
a condição de ser feliz (linhas 04 e 05) –  Os 
estudos científicos, cada vez mais, apontam para 
uma estreita relação entre  ter saúde e  ser feliz. 

D) Tudo isso, paradoxalmente, traduz-se em 
insatisfação, porque esse tipo de apelo não 
tem limites (linhas 08 e 09) – Tudo isso não se 
traduz em satisfação, paradoxalmente, porque 
esse tipo de apelo não tem limite. 

E) Um quarto das pessoas que não se 
consideram sadias também não se considera 
feliz  (linha 20) – Parte das pessoas que não se 
sentem felizes também não se sente saudável. 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 05 – Acerca das ideias e dos sentidos do 
texto, assim como de suas estruturas linguísticas e 
organização textual, assinale C (certo) ou E (errado)  
nos itens a seguir. 
 

(   ) O autor  apresenta dados a respeito de como, 
tecnicamente, se  define saúde; no entanto, não se 
exime de incidir nessa definição com seus próprios 
comentários e exemplos. 
(   ) A conclusão do autor é de que, se saúde é um 
direito constitucional, e a definição de saúde 
assemelha-se muito à de felicidade, então, todos 
devemos ter – assegurados pela Constituição – o 
direito à felicidade. 
(   ) O verbo considerar  aparece com duas flexões 
diferentes, na linha 20, porque cada uma dessas 
flexões  refere-se a um  sujeito diferente; a saber: 
pessoas  (linha 20) e Um quarto (linha 20), 
respectivamente. 
(   ) O segmento entre parênteses, nas linhas 29 e 30, 
é um comentário paralelo, referente a algo que não 
tem a ver diretamente com o assunto tratado no texto. 
 
Qual é a ordem correta das respostas, de cima para 
baixo? 
 

A) C – E – E – E  
B) C – C – E – E  
C) C – C – C – C 
D) E – C – C – E  
E) E – E – C – C  
 
QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa que indica o 
papel que o trecho posterior aos dois-pontos, nas 
linhas 17 e 19 respectivamente, desempenha em 
relação ao que antecede esse sinal. 
 
A) Enumeração – explicitação 
B) Explicitação – enumeração 
C) Citação – enumeração 
D) Discriminação –  citação 
E) Realce – explicitação 
 
QUESTÃO 07 – Na pontuação de um texto, muitos 
usos de vírgula são obrigatórios; outros são 
facultativos e variam de acordo com as preferências 
estilísticas de quem escreve. A seguir, relacione a 
primeira coluna, de  sugestões de modificações no 
uso de vírgulas no texto, à segunda coluna. 
 
1 – Procedimento facultativo 
2 – Procedimento incorreto 
 
(   ) Retirar a terceira vírgula da linha 08. 
(   ) Acrescentar vírgula após felizes (linha 12). 
(   ) Retirar a primeira vírgula da linha 16. 
(   ) Acrescentar vírgula após ricos (linha 24). 
 
Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta 
das respostas, de baixo para cima. 
 
A) 1 – 2 – 2 – 2 
B) 2 – 1 – 2 – 2  
C) 1 – 1 – 2 – 2 
D) 2 – 2 – 1 – 1 
E) 1 – 2 – 1 – 2 
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QUESTÃO 08 – Considere as seguintes 
possibilidades de  alterações no texto. 
 

I – Substituição de com  (linha 09) por  a. 
II – Substituição de com  (linha 19) por  à. 
III – Substituição de ao dinheiro (linha 22)  

por à renda. 
IV – Substituição de com  (linha 29) por  às. 
 

Quais manteriam a correção gramatical do período 
em que se inserem? 
 
A) Apenas I e II. 
B) Apenas I e III. 
C) Apenas II e III. 
D) Apenas II, III e IV. 
E) I, II, III e IV. 
 
 
 
QUESTÃO 09 – Assinale a opção em que a 
supressão da palavra ou expressão sublinhada, 
desconsideradas as possíveis necessidades de 
mudança na pontuação ou no uso de maiúsculas,  
provoca erro gramatical ou mudança de sentido. 
 
A) Um estudo realizado na Universidade do Texas, 

em Galveston, com cerca de 4 mil pacientes, 
mostrou que (linha 11) 

B) mulheres deprimidas estão mais propensas ao 
endurecimento das artérias  (linhas 13 e 14) 

C) O que acontece é que as pessoas infelizes 
tendem a adotar, como compensação, o estilo de 
vida acima citado, que, este sim, causa doença  
(linhas 16 e 17)  

D) Um estudo realizado na Holanda, em 2004, com 
pessoas de 18 anos de idade ou mais, procurou 
correlacionar felicidade com vários fatores: renda, 
situação social e outros (linhas 18 e 19) 

E) 'Sorria' pode ser, portanto, um bom conselho, à 
medida que o sorriso, atributo caracteristicamente 
humano, possa ser um indicador do sentimento 
de felicidade (linhas 25 e 26). 

 
 
 

QUESTÃO 10 – Se a palavra pessoas (linha 12) 
fosse substituída por uma pessoa, quantas OUTRAS 
palavras do período em que se insere devem passar 
por alterações para efeito de concordância? 
 
A) Sete. 
B) Seis. 
C) Cinco. 
D) Quatro. 
E) Três. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 11 – O vocábulo paradoxalmente (linha 
08) pode ser substituído sem provocar alteração de 
sentido no contexto em que se encontra, nem 
acarretar erro gramatical – por qualquer das opções a 
seguir, EXCETO: 
 
A) contrariando o senso comum 
B) contraditoriamente 
C) ainda que pareça contraditório, 
D) a despeito de não parecer coerente 
E) inconsequentemente 
 
 
QUESTÃO 12 – Considerando que algumas palavras 
da Língua Portuguesa, ao perderem o acento gráfico, 
formarão outros vocábulos também existentes, qual 
das abaixo listadas – todas retiradas do texto – não 
existe sem o acento gráfico? 
  
A) Saúde. 
B) Vítimas. 
C) Várias. 
D) Aí . 
E) Angústia. 

 
 
QUESTÃO 13– Dentre as palavras abaixo, retiradas 
do texto, a que apresenta o mesmo número de letras 
e de fonemas é: 
  
A) pessoas. 
B) paradoxalmente. 
C) dinheiro. 
D) correlacionar. 
E) felicidade. 

 
 
QUESTÃO 14– Assinale a alternativa em que ambos 
os vocábulos, retirados do texto, são formados por 
prefixação. 

 
A) bem-estar – enfermidade 
B) insatisfação – correlacionar 
C) endurecimento – atributo 
D) inverso – inclui 
E) afluente – probabilidade 
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INSTRUÇÃO – As questões de 15 a 20 referem-se ao texto a seguir. 
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Pacientes internautas 

                  Você já procurou na internet a solução para algum problema de saúde? Se a resposta for “sim”, 
você pode fazer parte do grupo dos “pacientes experts”, que usam a rede para se informar sobre doenças. 
Para descobrir como o acesso a tanta informação está influenciando as relações entre médicos e pacientes, 
pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) analisaram diversos artigos estrangeiros que tratam do 
tema e concluíram que, para os profissionais de medicina, é hora de se atualizar. 
                 O estudo, desenvolvido por Helena Beatriz da Rocha Garbin, Maria Cristina Rodrigues Guilam e 
André de Faria Pereira Neto, comparou 15 artigos publicados entre 1997 e 2006 nos periódicos britânicos 
Social Science and Medicine e Sociology of Health & Illness. O período de publicação dos artigos foi 
definido pelo início da democratização da internet, motivo __________ teria surgido esse fenômeno, ainda 
muito recente e pouco estudado no Brasil. Os pesquisadores se depararam com três interpretações 
bastante distintas do fenômeno dos “pacientes experts”: enquanto alguns artigos defendem que pacientes 
mais informados valorizam o papel do médico, outros dizem que o livre acesso à informação leva a uma 
“desprofissionalização” do médico. Já um terceiro ponto de vista sustenta que, mesmo questionando certas 
posições dos médicos, pacientes mais interessados possibilitariam um diálogo mais profundo sobre os 
temas.  
                Para a equipe, o novo panorama exige que os profissionais da saúde se mantenham atualizados. 
Isso é possível pesquisando e conhecendo melhor esse universo __________ se insere o paciente. 
“Tradicionalmente existe uma relação patriarcal entre médicos e pacientes. É preciso compreender que esse 
poder está se equilibrando: os profissionais devem trabalhar com o paciente, em vez de para ele”, afirma a 
médica Helena Garbin, coautora do estudo. 
              Mas é preciso tomar cuidado com o que se encontra na rede. “Muitas páginas podem ser escritas 
sem nenhum embasamento, ou serem simplesmente veículos de empresas comerciais, interessadas na 
divulgação de medicamentos”, afirma Garbin, que alerta __________ possíveis más interpretações da 
linguagem médica por leigos e a questão da automedicação, hoje considerada um problema de saúde 
pública.  Texto adaptado de: http://cienciahoje.uol.com.br – Acesso em 05/06/2009 
                                         

 
QUESTÃO 15 – Assinale a alternativa que completa 
correta e respectivamente as lacunas das linhas 09, 
17 e 23. 

 

A) pelo qual – em que – para as 
B) no qual – onde – as 
C) porque – segundo o qual – às 
D) perante  o qual – do qual –  sobre as 
E) pelos quais – dentro do qual – das    
 
QUESTÃO 16 – Considere as seguintes afirmações 
sobre o conteúdo do texto. 
 

I – A preocupação com  a possível influência 
da internet na relação entre médicos e pacientes tem 
sido objeto de estudo de pesquisadores. 

II – Antes do estudo realizado por estudiosos 
da Fiocruz, vários artigos haviam sido escritos, sobre 
esse tema, em outros países. 

III – O estudo dos pesquisadores brasileiros 
chegou a três conclusões sobre o fenômeno dos 
pacientes internautas; portanto, é um estudo sem 
resultados confiáveis. 

IV – Perante o novo cenário, criado pela 
internet, para as relações entre pacientes e 
profissionais da saúde, estudiosos do assunto 
sugerem que estes profissionais devam preparar-se 
mantendo-se sempre atualizados. 
 

Quais estão corretas? 
 

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

 
QUESTÃO 17 – Segundo o que é possível 
compreender do texto, seja por declaração explícita, 
seja por inferência, é correta a afirmação de que  
 
A) há um grupo de pacientes, a quem os estudiosos 

chamam de “experts”, que substituem a consulta 
médica pela internet quando querem obter 
informações sobre  problemas de saúde e 
tratamento. 

B) o Brasil não é o país pioneiro no estudo da 
influência da rede de computadores na relação 
entre os profissionais da saúde e os pacientes. 

C) em uma das interpretações, os estudos 
concluíram que os pacientes mais informados 
tendem a questionar os médicos e prescindir de 
sua ajuda. 

D) A internet, por meio da informação que oferece 
aos usuários, promoveu uma mudança na relação 
médico-paciente, tornando essa relação muito 
menos profissional. 

E) As informações sobre saúde e doenças, na 
internet, são sempre divulgadas por sites 
comerciais, ligados – por exemplo – a grandes 
empresas de medicamentos. 
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QUESTÃO 18 – Pela forma como o texto é escrito, 
pode-se perceber que é direcionado 
 
A) aos médicos, a quem sugere que mantenham-se 

atualizados a fim de melhor responder às duvidas 
dos pacientes. 

B) aos estudiosos que se dedicam às pesquisas 
sobre a influência da internet nas relações entre 
médicos e pacientes. 

C) aos que têm problemas de saúde, a quem 
informa que a internet pode fornecer-lhes 
importantes informações sobre seus males. 

D) a todo público leitor do veículo de informação 
referido na linha 25, ainda que haja  
direcionamentos explícitos a quem não é médico. 

E) aos pacientes considerados “experts”, pois são 
estes que utilizam a internet como fonte de 
informação e solução de seus problemas de 
saúde. 
 
 
 
 

QUESTÃO 19 – Considere os seguintes segmentos 
do texto  e as solicitações de alterações propostas. 
 

I - Para a equipe, o novo panorama exige que 
os profissionais da saúde se mantenham atualizados. 
(linha 16) –  Passar o verbo sublinhado para o 
Futuro do Pretérito do Indicativo. 

 
  II - “Muitas páginas podem ser escritas sem 
nenhum embasamento, ou serem simplesmente 
veículos de empresas comerciais, interessadas na 
divulgação de medicamentos” (linhas 21 a 23) – 
Transformar a expressão sublinhada em Uma 
página. 
 
 
Assinale a alternativa que apresenta a resposta com 
as modificações corretas nos dois casos, 
respectivamente. 
 
A) Em I, a mudança do tempo verbal de  exige faz 

com que o verbo  mantenham  passe para 
mantessem. 
Em II, a passagem de Muitas páginas para Uma 
página faz com  que outras sete palavras sejam 
necessariamente modificadas para efeito de 
concordância. 

B) Em I, a mudança do tempo verbal de  exige faz 
com que o verbo  mantenham  passe para 
mantinham.  
Em II, a passagem de Muitas páginas para Uma 
página faz com com que outras seis palavras 
sejam necessariamente modificadas para efeito 
de concordância. 

C) Em I, a mudança do tempo verbal de  exige faz 
com que o verbo  mantenham  passe para 
mantivessem.  
Em II, a passagem de Muitas páginas para Uma 
página faz com que outras quatro palavras sejam 
necessariamente modificadas para efeito de 
concordância. 

D) Em I, a mudança do tempo verbal de  exige faz 
com que o verbo  mantenham  passe para 
manteriam. Em II, a passagem de Muitas 
páginas para Uma página faz com que outras 
oito palavras sejam necessariamente modificadas 
para efeito de concordância. 

E) Em I, a mudança do tempo verbal de  exige faz 
com que o verbo  mantenham  passe para 
mantiverem.  
Em II, a passagem de Muitas páginas para Uma 
página faz com que outras sete palavras sejam 
necessariamente modificadas para efeitos de 
concordância 

 
QUESTÃO 20 – Das palavras a seguir (todas 
retiradas do texto) assinale aquela cuja acentuação 
pode ser explicada  por duas regras diferentes. 
 
A) concluíram 
B) periódicos 
C) diálogo 
D) período 
E) veículos 
 

 
TÓPICOS DE LEGISLAÇÃO 

 
QUESTÃO 21 – Não tem legitimidade para promover 
a interdição: 
 
A) os pais. 
B) tutores. 
C) parentes em geral. 
D) amigos íntimos. 
E) Ministério Público. 
 
 
QUESTÃO 22 – Não estão sujeitos à curatela: 
 
A) os pródigos. 
B) os menores de 18 anos. 
C) os excepcionais sem completo desenvolvimento 

mental. 
D) aqueles que, por outra causa duradoura, não 

puderem exprimir a sua vontade. 
E) os deficientes mentais, os ébrios habituais e os 

viciados em tóxicos. 
 
QUESTÃO 23 – Em relação à Organização Judiciária 
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do 
Sul, assinale a alternativa incorreta: 
 
A) os Juízes de Paz compõem a organização do 

Poder Judiciário do Estado. 
B) O Tribunal de Justiça é composto por 140 

Desembargadores e 70 Juízes de Alçada. 
C) O Tribunal de Justiça divide-se em duas seções: 

criminal e cível. 
D) Um quinto dos lugares do Tribunal de Justiça será 

preenchido por advogados e membros do 
Ministério Público, nos termos da Constituição 
Federal. 

E) A representação do Poder Judiciário compete ao 
Presidente do Tribunal de Justiça. 
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QUESTÃO 24 – Considerando as regras constantes 
no Estatuto dos Servidores da Justiça (Lei n. 
5256/66), indique a alternativa correta: 
 
A) é expressamente defeso ao servidor exercer 

política partidária, independentemente do local ou 
horário. 

B) não há necessidade do servidor residir na 
Comarca onde esta classificado. 

C) os servidores e os respectivos auxiliares são 
subsidiariamente responsáveis pelos atos 
praticados nos serviços de cargo. 

D) os escreventes e demais auxiliares de seus 
cartórios podem atuar como testemunhas 
instrumentais dos atos lavrados por Servidores da 
Justiça. 

E) o Servidor da Justiça será responsável pela ação 
ou omissão que praticar e, se condenado o 
Estado ao ressarcimento do dano, indenizará 
àquele à Fazenda do prejuízo que lhe tiver 
causado. 

 
 
QUESTÃO 25 – Quanto às regras do Código de 
Processo Civil em relação ao perito, é incorreto 
afirmar que: 
 
A) como regra geral, os peritos são escolhidos entre 

profissionais  de nível universitário. 
B) os peritos deverão comprovar sua especialidade 

na matéria sobre que deverão opinar, mediante 
certidão do órgão profissional em que estiverem 
inscritos. 

C) o perito não poderá escusar-se de seu encargo. 
D) o perito que, por dolo ou culpa, prestar 

informações inverídicas, responderá pelos 
prejuízos que causar a parte. 

E) o perito que, por dolo ou culpa, prestar 
informações inverídicas, ficará inabilitado,por dois 
anos, a funcionar em outras perícias. 

 
 
QUESTÃO 26 – Marque a alternativa correta: 
 
A) a prova pericial consiste em exame, vistoria ou 

avaliação. 
B) uma vez  requerida pela parte,  o juiz não poderá 

indeferir a realização da prova pericial. 
C) os assistentes técnicos serão nomeados pelo juiz. 
D) o prazo para a apresentação do laudo pericial não 

pode ser prorrogado. 
E) os assistentes técnicos apresentarão o seu 

parecer no mesmo prazo que o perito tiver para a 
apresentação do laudo pericial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 27 – Nas disposições preliminares do 
Estatuto da Criança e do Adolescente está definido, 
em parágrafo único, a garantia de prioridade através 
de quatro aspectos fundamentais. Qual das 
afirmativas abaixo NÃO corresponde ao que está 
definido neste parágrafo como garantia de prioridade?  
 
A) Primazia de receber proteção e socorro em 

quaisquer circunstâncias. 
B) Precedência de atendimento nos serviços 

públicos ou de relevância pública. 
C) Proteção à criança quanto a não viajar para fora 

da comarca onde reside, desacompanhada de 
seus pais. 

D) Preferência na formulação e na execução das 
políticas sociais públicas. 

E) Destinação privilegiada de recursos públicos nas 
áreas relacionadas com a proteção à infância e à 
juventude. 

 
QUESTÃO 28 – De acordo com o artigo 12 do 
capítulo I – Do Direito à Vida e a Saúde pertencente 
ao Título II – Dos Direitos Fundamentais, temos que 
nos casos de internação de criança ou adolescente 
os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão 
proporcionar:  
 
A) visitação dos pais ou responsáveis, quando for 

necessário. 
B) condições para a permanência em tempo integral 

de um dos pais ou responsável. 
C) acesso dos pais ou responsável, quando houver 

situação de doença grave. 
D) condições de permanência de ambos os pais, 

quando a criança tiver idade menor de dois anos. 
E) visitação de livre acesso para pais, irmãos e 

parentes de primeiro grau quando a criança 
permanecer internada mais de três dias. 

 
QUESTÃO 29 – De acordo como Estatuto da Criança 
e do Adolescente em seu Artigo 28, a colocação em 
família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou 
adoção, independentemente da situação jurídica da 
criança ou adolescente, nos termos desta Lei, 
devendo-se observar que: 
 
A) A criança ou adolescente não deverão ser 

previamente ouvidos, sendo sua opinião 
desnecessária neste momento. 

B) Na apreciação do pedido não deve ser levado em 
conta o grau de parentesco e a relação de 
afinidade ou de afetividade. 

C) Não se deferirá colocação em família substituta à 
pessoa que revele, por qualquer modo, 
incompatibilidade com a natureza da medida ou 
não ofereça ambiente familiar adequado. 

D) A colocação em família substituta permite a 
transferência da criança ou adolescente a 
terceiros ou a entidades governamentais ou não-
governamentais, sem autorização judicial. 

E) A colocação em família substituta estrangeira 
constitui medida de caráter rotineiro admissível na 
modalidade de adoção, tutela e guarda. 
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QUESTÃO 30 – De acordo com o DECRETO nº 
53.464 de 21-01-1964 que regulamenta a Lei nº 
4.119, de agosto de 1962, que dispõe sobre a 
Profissão de Psicólogo em seu Artigo 4º- são funções 
do psicólogo: 

 
I - Utilizar métodos e técnicas psicológicas 

com o objetivo de diagnostico psicológico; orientação 
e seleção profissional; orientação psicopedagógica e 
solução de problemas de ajustamento. 

II - Dirigir serviços de Psicologia em órgãos e 
estabelecimentos públicos, autárquicos, paraestatais, 
de economia mista e particulares. 

III - Ensinar as cadeiras ou disciplinas de 
Psicologia unicamente no ensino de nível superior, 
observadas as demais exigências da legislação em 
vigor. 

IV - Realizar perícias e emitir pareceres sobre 
a matéria de Psicologia. 
 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I e II. 
B) Apenas I e III. 
C) Apenas I, II e IV. 
D) Apenas I, III e IV. 
E) Apenas I e IV. 
 

 
QUESTÃO 31 – Conforme o Código de Ética 
Profissional do Psicólogo - RESOLUÇÃO CFP Nº 
010/05 – é INCORRETO afirmar que: 

 
A) A missão primordial de um código de ética 

profissional e de normatizar a natureza técnica do 
trabalho. 

B) Códigos de Ética expressam sempre uma 
concepção de homem e de sociedade que 
determina a direção das relações entre os 
indivíduos. 

C) A missão primordial de um código de ética e a de 
assegurar, dentro de valores relevantes para a 
sociedade e para as práticas desenvolvidas, um 
padrão de conduta que fortaleça o 
reconhecimento social daquela categoria. 

D) Um Código de Ética profissional, ao estabelecer 
padrões esperados quanto às práticas 
referendadas pela respectiva categoria 
profissional e pela sociedade, procura fomentar a 
auto-reflexão exigida de cada indivíduo acerca da 
sua práxis, de modo a responsabilizá-lo, pessoal 
e coletivamente, por ações e suas consequências 
no exercício profissional. 

E) Códigos de Ética traduzem-se em princípios e 
normas que devem se pautar pelo respeito ao 
sujeito humano e seus direitos fundamentais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 32 – Quanto às atividades do psicólogo 
referente ao seu Código de Ética, analise as 
afirmações abaixo, marcando V para as verdadeiras 
ou F para as falsas. 
 

(   ) É vedado ao psicólogo ser perito de pessoa 
por ele atendida ou em atendimento. 
(   ) Nos casos de perícia, o psicólogo tomará 
todas as precauções, a fim de que só venha a relatar 
o que seja devido e necessário ao esclarecimento do 
caso. 
(   ) O psicólogo se escusará de funcionar em 
perícia que escape à sua competência profissional. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é: 
 

A) F – F – V 
B) V – V – V  
C) V – F – V 
D) F – V – V  
E) F – F – F 
 
QUESTÃO 33 – Conforme Resolução CFP N.º 
07/2003 que institui o Manual de elaboração de 
documentos decorrentes de avaliações psicológicas, 
o psicólogo deverá adotar como princípios 
norteadores para elaboração de documentos:  
 
A) fundamentalmente os princípios éticos e técnicos 

da profissão e observância de linguagem 
acessível. 

B) a utilização correta das orientações da ABNT e os 
princípios técnicos científicos da profissão. 

C) as técnicas da linguagem escrita e os princípios 
éticos, técnicos e científicos da profissão. 

D) a utilização precisa da linguagem técnica, bem 
como os princípios gerais éticos da profissão. 

E) redação concisa, não prescindindo da linguagem 
técnica necessária, orientações da ABNT e 
princípios éticos da profissão. 

 
QUESTÃO 34 – São desafios no tratamento do 
alcoolismo e na psicoterapia tradicional com 
alcoolistas.  
 

I. Terapêuticas em relação a aspectos comuns 
desse tipo de patologia, como: resistências, 
desmotivação, racionalização e ambivalência 
do indivíduo em relação ao tratamento.  

II. Esse tipo de paciente mostra-se isolado, 
defensivo, negando o problema e seu estilo de 
vida autodestrutivo.  

III. O diagnóstico realizado define o tratamento e 
suas implicações, dependendo das perdas e 
prejuízos causados pela dependência química. 
As terapias apropriadas podem ser de 
modificação de comportamento, 
psicodinâmica, psicanálise e outros.  

 
Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) I, II e III. 
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QUESTÃO 35 – Além de hematomas e escoriações 
mais evidentes, há indicadores e tipos de 
comportamento, muitas vezes não aceitos pela 
sociedade como sendo normais, que podem certificar 
a violência cometida contra a criança/adolescente: 
 

I. Doenças sexualmente transmissíveis. 
II. Distúrbios afetivos e distúrbios de conduta. 

III. Enurese noturna. 
IV. Desnutrição. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I e II. 
B) Apenas II e III. 
C) Apenas II, III e IV. 
D) Apenas I, II e IV. 
E) I, II, III e IV. 
 
 
QUESTÃO 36 – Ao contrário do que o imaginário 
social afirma, “a decisão de entregar um filho em 
adoção ou a idéia de fazê-lo pode ter vários 
significados, desde aceitar a impossibilidade de criá-
lo, sua rejeição à criança ou aceitar a frustração do 
amor e do desejo de maternar”.  
Analise as afirmações abaixo, marcando V para as 
verdadeiras e F para as falsas. 
 
(   ) Quando uma mãe anuncia a intenção de 
entregar seu bebê, são necessárias, em primeiro 
lugar, a análise e a escuta de suas motivações. O 
profissional que se encontra diretamente envolvido 
com a parturiente pode sentir-se emocionalmente 
comprometido pelas expressões dessa mãe e fazer 
encaminhamentos demasiadamente apressados, 
para aplacar as angústias nele suscitadas.  
(   ) Quando a mãe é apagada do processo, como 
acontece na solução rápida dada pela adoção “à 
brasileira”, muitas consequências podem ocorrer, e 
aquilo que seria uma ação para eliminar um elemento 
desordenador para nosso imaginário, acaba por gerar 
mais elementos desordenadores.  
(   ) Do ponto de vista legal, o encaminhamento 
do bebê para terceiros, sem intermediação do Poder 
Judiciário, constitui uma contravenção legal. Pessoas 
que registram como filho biológico uma criança sem 
que ela tenha sido concebida como tal cometem, 
simultaneamente, três tipos de infração: parto 
suposto, entrega de filho menor a pessoa inidônea e 
falsidade ideológica.  

 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é: 
 
A) F – F – V 
B) V – V – V  
C) V – F – V 
D) F – V – V  
E) F – F – F 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 37 – Na obra “A criança e seus jogos”, a 
autora refere-se apenas ao brinquedo da criança 
normal, procurando mostrar do que brinca uma 
criança à medida que se desenvolve. Sobre esse 
tema, analise as afirmações que seguem: 

 
I. Em torno dos quatro meses inicia-se a atividade 

lúdica, fundamental na vida mental da criança: 
os objetos funcionam como símbolos e ao 
mesmo tempo produzem-se em seu corpo 
modificações que facilitam o exame do mundo. 

II. Entre quatro e seis meses, a criança adquire 
diversos modos de elaborar a angústia da 
perda. Através de seus brinquedos intui, sente e 
elabora que as pessoas e os objetos tanto 
podem aparecer como desaparecer. 

III. Entre oito e doze meses as diferenças 
anatômicas dos sexos se manifestam nos 
brinquedos. A menina prefere colocar objetos 
num lugar oco, e seus brinquedos repetirão essa 
experiência. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) I, II e III. 

 
 
 
QUESTÃO 38 – A Síndrome de Alienação Parental 
(SAP ou PAS), é descrita como uma perturbação que 
surge principalmente no âmbito das disputas pela 
guarda e custódia das crianças. Sobre esse assunto, 
analise as afirmações que seguem. 
 

I. Crianças com a síndrome têm o vínculo com o 
genitor afastado, se essa ausência já dura 
alguns anos, irremediavelmente destruída. 

II. Pessoas com a síndrome têm inclinação às 
drogas 

III. Pessoas com a síndrome podem tornar-se 
mentirosas e manipuladoras, como os 
genitores de que foram vítimas. Isso porque 
desde muito cedo são treinadas para falar 
apenas uma parte da verdade. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) I, II e III. 
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QUESTÃO 39 – A respeito da Síndrome de Alienação 
Parental, verifique as afirmações que seguem.  

 
I. Quando o processo de alienação em relação a 

um dos pais permite a formação de autonomia 
de pensamentos em menores – quer dizer, o 
momento no qual a criança toma a iniciativa de 
odiar seu outro pai sem a necessidade de um 
adulto supervisor – os pais alienantes afirmam 
que não podem fazer nada para mudar as 
decisões de suas crianças, acostumando-se a 
oferecer uma imagem de desamparo na frente 
de um observador. 

II. Nos casos de famílias que passam pela PAS, o 
retorno à realidade, pode levar anos ou nunca 
acontecer. 

III. Uma variável que vai determinar as futuras 
consequências nas crianças é o conjunto de 
estratégias que o alienador usa com elas no 
processo de doutrinação. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Todas as assertivas são corretas. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) Nenhuma das assertivas está correta. 
 

 
 

QUESTÃO 40 – Segundo as Regras Mínimas das 
Nações Unidas para a Proteção dos Jovens Privados 
de Liberdade (Volpi), em todos os lugares onde haja 
jovens detidos, deverá ser mantido em registro 
completo e confiável da(s) seguinte(s) 
informação(ões) relativa a cada um dos jovens 
admitidos: 
 
I. A causa da reclusão, assim como seus motivos 

e a autoridade que ordenou. 
II. O dia e a hora do ingresso, da mudança e da 

liberação. 
III. Detalhes sobre os problemas de saúde física e 

mental conhecidos, incluído o uso indevido de 
drogas e álcool. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) I, II e III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 41 – Segundo as Regras Mínimas das 
Nações Unidas para a Proteção dos Jovens Privados 
de Liberdade (Volpi), no que se refere à educação, 
formação profissional e trabalho, julgue os itens que 
seguem: 
 

I. Todo jovem que efetue um trabalho terá direito 
a uma remuneração justa. 

II. Todas as normas nacionais e internacionais 
de proteção aplicadas ao trabalho da criança e 
aos trabalhadores jovens deverão ser 
aplicados aos jovens privados de liberdade. 

III. Todo jovem terá direito a receber formação 
para exercer uma profissão que o prepare 
para um futuro emprego, desde que lhe seja 
oferecida a condição para pagamento. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas I e II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e III. 
E) I, II e III. 

 
 
 

QUESTÃO 42 – Segundo Cunha, em relação a 
entrevista clínica, analise as afirmações abaixo. 
 

I. A entrevista em que é feita a anamnese tem 
por objetivo primordial o levantamento 
detalhado da história de desenvolvimento da 
pessoa, principalmente da infância. 

II. A entrevista de triagem, geralmente é utilizada 
em serviços de saúde pública ou em clínicas 
sociais, em que se torna necessário avaliar a 
adequação da demanda em relação ao 
encaminhamento pretendido. 

III. Nas entrevistas clínicas, é desejado conhecer 
o sujeito em profundidade; o entrevistado é 
porta-voz de uma demanda e espera um 
retorno que o auxilie. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas I e II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e III. 
E) I, II e III. 
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QUESTÃO 43 – Sobre a entrevista lúdica, avalie os 
itens abaixo marcando V para os verdadeiros e F 
para os falsos. 
 
(    ) O material lúdico deve ser apresentado sem 
uma ordem aparente, devendo ser adequado para 
atender crianças de diferentes idades, sexo e 
interesse. 
(    ) Os brinquedos e jogos devem ser analisados 
do ponto de vista evolutivo, registrando cada uma das 
manifestações de conduta lúdica, classificando-as 
conforme as idades correspondentes dentro de algum 
dos referenciais da psicologia do desenvolvimento. 
(   ) Através da observação do brinquedo é 
possível avaliar a inteligência, criatividade, 
espontaneidade, defesas, processos de pensamento, 
organização, percepção de si próprio e dos outros e a 
natureza dos processos de interação. 
 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é: 
 
A) F – F – V 
B) V – V – F 
C) V – V – V 
D) F – V – F 
E) V – F – F  
 
 
QUESTÃO 44 – Segundo Cunha, a Entrevista Clínica 
Estruturada para o DSM-IV(SCID) é o instrumento 
mais atual e abrangente para o diagnóstico dos 
transtornos mentais. São transtornos diagnosticáveis 
pela SCID: 
 

I. Transtornos psicóticos (esquizofrenia, 
transtorno delirante). 

II. Transtornos somatoformes (hipocondria, 
transtorno dismórfico corporal). 

III. Transtornos de ansiedade (transtorno do 
pânico, fobias específicas). 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas I e II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e III. 
E) I, II e III. 

 
 

QUESTÃO 45 – São transtornos da alimentação que 
podem ser diagnosticáveis pela SCID: 
 

I. Anorexia Nervosa. 
II. Bulimia Nervosa. 

III. Compulsão alimentar periódica. 
 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas I e II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e III. 
E) I, II e III. 

QUESTÃO 46 – Sobre a Escala de Desesperança de 
Beck (BHS) avalie as afirmações abaixo marcando 
com V as verdadeiras e com F as falsas. 
 
(    ) É indicada na triagem de atitudes  
pessimistas em adolescentes  e adultos normais. 
(    ) É uma escala de auto-relato , composta por 
20 itens , que constituem afirmações  com as quais o 
sujeito  deve concordar ou discordar. 
(    ) É indicada na avaliação do pessimismo ou de 
expectativas negativas  frente ao futuro em pacientes 
psiquiátricos. 
 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é: 
 
A) F – F – V 
B) V – V – F 
C) V – V – V 
D) F – V – F 
E) V – F – F 

 
 

QUESTÃO 47 – São critérios diagnósticos para o 
Transtorno Distímico: 
 

I. Presença, enquanto deprimido, de baixa 
autoestima, fadiga, insônia. 

II. Humor deprimido na maior parte do dia, na 
maioria dos dias. 

III. Ausência de Episódio Depressivo Maior 
durante os primeiros dois anos de perturbação. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas I e II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e III. 
E) I, II e III. 
 

 
 

QUESTÃO 48 – Para a interpretação dos resultados 
obtidos na administração dos testes, relacione a 
ordem correta dos eventos apresentados abaixo: 
 

1. Identificação de Dispersão entre os subtestes 
e interpretação das habilidades que se 
apresentam discrepantes da média. 

2. Cálculo dos Índices Fatoriais. 
3. Cálculo dos QIs. 

 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é: 
 
A) 1 – 2 – 3 
B) 1 – 3 – 2 
C) 2 – 1 – 3 
D) 3 – 2 – 1 
E) 3 – 1 – 2 
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QUESTÃO 49 – Relativamente ao TAT – Teste de 
Apercepção Temática, afirma-se que: 
 

I. O teste compreende trinta lâminas com 
gravuras e cinco em branco. 

II. O manejo clínico do TAT, ou a sua elaboração, 
é um processo que consta de análise, 
interpretação, síntese, dinâmica e diagnóstico. 

III. O TAT tem sido empregado no 
psicodiagnóstico prévio à psicoterapia breve, 
onde uma compreensão dinâmica do paciente 
é imprescindível ao bom andamento do 
processo terapêutico. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas I e II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e III. 
E) I, II e III. 
 

 
 

QUESTÃO 50 – Em relação ao HTP, avalie as 
afirmações abaixo com V se verdadeiras ou F se 
falsas.: 
 
(    ) É indicado na avaliação da personalidade e 
de suas interações com o ambiente. 
(    ) Pode ser administrado em adultos, 
adolescentes e crianças. 
(    ) Apresenta algumas restrições em sua 
aplicabilidade clínica, principalmente quanto ao sem 
emprego como medida de inteligência. 
 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é: 
 
A) F – F – V 
B) V – V – F 
C) V – V – V 
D) F – V – F 
E) V – F – F  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 51 – Segundo Guerra, no que se refere à 
violência física no âmbito familiar, analise as 
afirmações abaixo. 
 

I. O autor ressalta que o ato de punir ou bater 
em uma criança insere-se num só continuum 
de violência, que vai desde uma palmada até 
um espancamento. 

II. Crianças agredidas pelos pais podem 
contribuir inadvertidamente para seus próprios 
maus tratos, porque são considerados pelos 
pais como criadoras de problemas. 

III. O autor ressalta que, embora a violência 
doméstica permeie as diferentes classes 
sociais, as  classes populares são as mais 
denunciadas ao poder do Estado quando 
perpetram violências, parecendo, num primeiro 
momento, que este fenômeno seja algo próprio 
delas. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas I e II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e III. 
E) I, II e III. 
 

 
QUESTÃO 52 – De acordo com Guerra, a violência 
doméstica contra crianças e adolescentes: 
 

I. É uma violência interpessoal. 
II. É um processo de vitimização, que às vezes 

se prolonga por vários meses e até anos. 
III. É uma forma de violação dos direitos 

essenciais da criança e do adolescente como 
pessoas e, portanto, uma negação de valores  
humanos fundamentais  como a vida, a 
liberdade e a segurança. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas I e II. 
C) Apenas III. 
D) I, II e III. 
E) Nenhuma está correta. 
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QUESTÃO 53 – Na proposta de metodologia para a 
perícia forense, o primeiro contato do psicólogo com o 
advogado, com o juiz ou a leitura inicial do processo  
deverá fornecer as seguintes informações: 
 

I. Os principais fatos que levaram à solicitação 
da intervenção do psicólogo. 

II. As perguntas hipotéticas  ou quesitos que terá 
que responder como perito. 

III. A complexidade do caso, para o 
estabelecimento dos honorários e a forma de 
pagamento. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas I e II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e III. 
E) I, II e III. 

 
QUESTÃO 54 – Em relação ao diagnóstico 
psicológico, analise as afirmações abaixo. 
 

I. Pode ser realizado por equipe 
multiprofissional (psicólogo, psiquiatra, 
neurologista, orientador educacional, 
assistente social ou outro). 

II. O encaminhamento de casos, com vistas a 
um diagnóstico, para o psicólogo clínico ou 
para o psiquiatra, tende a obedecer critérios 
não completamente explícitos que 
provavelmente têm uma raiz histórica. 

III. Um psicodiagnóstico pode ter um objetivo de 
prevenção, visando identificar problemas 
precocemente. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Todas as afirmações. 
B) Apenas III. 
C) Apenas II. 
D) Apenas I e II. 
E) Apenas II e III. 

 
QUESTÃO 55 – Em relação a destituição do poder 
familiar, analise as afirmações abaixo. 

 
I. A destituição do poder familiar independe da 

prévia colocação da criança ou do adolescente 
em família substituta. 

II. O direito dos pais em ter os filhos em sua 
guarda e companhia não é absoluto e resulta do 
correto exercício do poder familiar. 

III. A condição econômica dos pais pode ser o fator 
determinante da perda ou suspensão do poder 
familiar. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas I e II. 
D) Apenas I e III. 
E) I, II e III. 

QUESTÃO 56 – Ainda sobre a destituição do poder 
familiar, julgue as assertivas abaixo. 
 
I. A destituição do poder familiar apresenta-se 

como uma medida aplicável aos pais ou 
responsáveis pelos menores nas hipóteses em 
que existir violação aos direitos fundamentais, 
destes menores não sendo justificada pela 
simples falta de recursos materiais dos pais. 

II. A adoção depende do consentimento dos pais 
ou do representante legal do adotando. O 
consentimento será dispensado em relação à 
criança ou adolescente cujos pais sejam 
desconhecidos ou tenham sido destituídos do 
pátrio poder.  

III. O fato de destituir os menores abrigados do 
poder familiar ao qual estão submetidos, apesar 
de ser vislumbrado como um momento decisivo, 
crucial, e muitas vezes de difícil aceitação, 
jamais poderá ocorrer a restituição deste poder 
por parte da família que o perdeu, mesmo que 
os fatos que o levaram à concretização tenham 
acabado. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) I, II e III. 

 
 

 
QUESTÃO 57 – Em relação à violência de pais contra 
filhos, julgue os itens a seguir. 
 

I. Crianças mais novas são incapazes de 
verbalizar e relatam o abuso, através de 
sinais.  

II. O abuso psicológico é a exposição constante 
da criança/ adolescente a situações de 
constrangimento, através de agressões 
verbais, cobranças e punições exageradas.  

III. A violência psicológica é comumente 
camuflada pela sutileza das relações 
familiares, mas causa sofrimento e conduz a 
criança/adolescente a modelos futuros de 
relacionamento que sejam baseados no 
desprezo e na insegurança. 
 

Quais estão corretas? 
 
A) Todos os itens estão corretos. 
B) Apenas III. 
C) Apenas II. 
D) Apenas I e II. 
E) Apenas I. 
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QUESTÃO 58 – Marcelli (1998) assinala que o 
episódio depressivo frequentemente, a partir de um 
acontecimento com valor de perda ou de luto, tais 
como: 
 

I. a separação dos pais. 
II. o falecimento de algum familiar. 

III. a morte de um animalzinho de 
estimação. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) I, II e III. 

 
 

 
QUESTÃO 59 – Analise as afirmações abaixo, 
marcando  para as verdadeiras e F para as falsas. 
 
(    ) Na área forense, os psicólogos tendem a 
utilizar os mesmos métodos de investigação que são 
utilizados na clínica, como entrevistas e testes. 
(    ) A natureza específica da avaliação obriga ao 
psicólogo a uma adaptação das informações às 
questões formuladas, valorizando de modo 
diferenciado as estratégias para obtenção dos dados. 
(    ) O examinador forense deve preocupar-se 
com a exatidão da informação, na medida em que 
sua avaliação deve responder sobre fatos que 
extrapolam a subjetividade do examinando. 
 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é: 
 
A) F – F – V 
B) V – V – V 
C) V – V – F 
D) F – V – F 
E) V – F – F  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 60 – O psicólogo jurídico pode exercer 
diferentes funções, a saber: 
 
I. Avaliação e diagnóstico: em relação às 

condições psicológicas dos atores jurídicos. 
II. Assessoramento: orientar e assessorar os 

operadores do Direito nas questões próprias da 
Psicologia. 

III. Formação e educação: treinar e selecionar 
profissionais do sistema legal (juízes, policiais, 
advogados, agentes penitenciários, entre outros) 
nos conteúdos e técnicas psicológicas úteis em 
seu trabalho. 

IV. Campanhas de prevenção social diante da 
criminalidade e meios de comunicação: 
elaboração e assessoramento de campanhas de 
informação social para a população em geral e 
de risco. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I e II. 
B) Apenas II e III. 
C) Apenas II, III e IV. 
D) Apenas I, II e IV. 
E) I, II, III e IV. 
 
 
QUESTÃO 61 – Analise as afirmações abaixo 
referentes ao laudo pericial. 
 

I. O laudo pericial consiste em um documento 
que será elaborado pelo perito ao final de um 
processo de avaliação. Este documento será 
bastante parecido com o formato de um laudo 
psicológico em uma avaliação clínica, 
diferenciando-se deste em algumas 
peculiaridades. 

II. O laudo pericial será composto pelos dados 
de identificação do avaliando, pelos métodos e 
procedimentos utilizados pelo perito, seus 
achados e discussão sobre os mesmos e, por 
fim, por uma breve conclusão. 

III. Apesar de ser considerado um meio de prova, 
o laudo pericial não se constitui em uma 
verdade absoluta e, consequentemente, é 
passível de critica e questionamento 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) I, II e III. 
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QUESTÃO 62 – A prática da psicoterapia infantil 
ajuda a desenvolver habilidades importantes na 
formação profissional do psicólogo, a saber: 
 

I. compreender outro padrão de 
comunicação através das múltiplas 
linguagens utilizadas pela criança: brincar, 
dramatizar, desenhar, recortar. 

II. lidar com outras pessoas ligadas à 
criança, a fim de tê-las como aliadas no 
seu atendimento. 

III. atuar em diferentes momentos do 
desenvolvimento psíquico (do nascimento 
à vida adulta), e outras situações em que 
o ser humano necessite de ajuda. 

 
 

Quais estão corretas? 
 
A) Todas as assertivas estão corretas.. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) Nenhuma está correta. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Fechar  

Gabaritos  
 

Cargo: 7 - Psicólogo Judiciário, PJ-J 
 

(*) Questão(ões) anulada(s) - a pontuação será revertida a todos os candidatos 

 
 

Questão Respostas Componente

1 B  LíNGUA PORTUGUESA 

2 A  LíNGUA PORTUGUESA 

3 C  LíNGUA PORTUGUESA 

4 B  LíNGUA PORTUGUESA 

5 C  LíNGUA PORTUGUESA 

6 B  LíNGUA PORTUGUESA 

7 A  LíNGUA PORTUGUESA 

8 B  LíNGUA PORTUGUESA 

9 B  LíNGUA PORTUGUESA 

10 B  LíNGUA PORTUGUESA 

11 E  LíNGUA PORTUGUESA 

12 A  LíNGUA PORTUGUESA 

13 E  LíNGUA PORTUGUESA 

14 B  LíNGUA PORTUGUESA 

15 A  LíNGUA PORTUGUESA 

16 C  LíNGUA PORTUGUESA 

17 B  LíNGUA PORTUGUESA 

18 D  LíNGUA PORTUGUESA 

19 C  LíNGUA PORTUGUESA 

20 E  LíNGUA PORTUGUESA 

21 D  TóPICOS DE LEGISLAçãO 

22 B  TóPICOS DE LEGISLAçãO 

23 B  TóPICOS DE LEGISLAçãO 

24 E  TóPICOS DE LEGISLAçãO 

25 C  TóPICOS DE LEGISLAçãO 

26 A  TóPICOS DE LEGISLAçãO 

27 C  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

28 B  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

29 C  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

30 C  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

31 A  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

32 B  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

33 C  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

34 E  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

35 E  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

36 B  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

37 E  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

38 E  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

39 A  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

40 E  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

41 B  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

42 E  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

43 C  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

44 E  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

45 E  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

46 C  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

47 E  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

48 D  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

49 E  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 
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50 C  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

51 E  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

52 D  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

53 E  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

54 A  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

55 C  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

56 D  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

57 A  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

58 E  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

59 B  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

60 E  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

61 E  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

62 B  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 
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