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ATENÇÃO!
NÃO SE ESQUEÇA de marcar,  na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa deste caderno.

Perito Criminal - Psicologia

LÍNGUA PORTUGUESA

Insulto, logo existo

Leandro Karnal
 

No momento em que eu apenas uso o rótulo, 
perco a chance de ver engenho e arte

  
A crítica e o contraditório   são   

fundamentais. Grande parte do avanço 
em liberdades individuais e nas ciências 
nasceu do questionamento de paradigmas. 
Sociedades abertas crescem mais do que 
sociedades fechadas. A base da democracia é 
a liberdade de expressão. Sem oposição, não 
existe liberdade.

 Uma crítica bem fundamentada destaca 
dados que um autor não percebeu. Um juízo 
ponderado é excelente. Mais de uma vez percebi 
que um olhar externo via melhor do que eu. 
Inexiste ser humano que não possa ser alvo de 
questionamento. Horácio garantia, com certa 
indignação, que até o hábil Homero poderia 
cochilar (QuandoquebonusdormitatHomerus - 
ArsPoetica, 359). A crítica pode nos despertar.

 Como saber se a avaliação é boa? Primeiro: 
ela mira no aperfeiçoamento do conhecimento 
e não em um ataque pessoal. A boa crítica 
indica aperfeiçoamento. Notamos, no arguidor 
sincero, uma diminuição da passionalidade. 
Refulgem argumentos e dados. Mínguam 
questões subjetivas. Há mais substantivos 
e menos adjetivos. Não digo o que eu faria 
ou o que eu sou. Indico apenas como algo 
pode ser melhor e a partir de quais critérios. 
Que argumentos estão bem fundamentados 
e quais poderiam ser revistos. Objetividade 
é um campo complexo em filosofia, mas, 
certamente, alguém babando e adjetivando 
foge um pouco do perfil objetivo.

 Duas coisas ajudam na empreitada. A 
primeira é conhecimento. Há um mínimo 
de formação. Não me refiro a títulos, mas à 
energia despendida em absorver conceitos. 
Nada posso dizer sobre aquilo do qual 
nada sei. Pouco posso dizer sobre o que 
escassamente domino. A segunda é a busca 

da impessoalidade. Critico não por causa da 
minha dor, da minha inveja, do meu espelho. 
Examino a obra em si, não a obra que eu 
gostaria de ter feito ou a que me incomoda pelo 
simples sucesso da sua existência. Critico o 
defeito e não a luz. [...]
Disponível em: <https://jornalggn.com.br/noticia/insulto-logo-existo-por
-leandro-karnal>. Acesso em: 11 dez. 2017.

1. Em relação ao texto, assinale a alternativa 
correta.

(A) Para o autor, a objetividade da crítica está 
ligada ao tom pessoal que se dá a uma 
discussão, tendo em vista a abundância de 
adjetivações que devem existir para uma 
crítica relevante. 

(B) O autor destaca que o contraditório é a 
força motriz para a evolução das ideias, da 
sociedade e do conhecimento. 

(C) O foco do texto consiste na crítica à 
passividade com a qual as pessoas lidam 
com as ideias diferentes. 

(D) Uma avaliação satisfatória deve levar 
em conta a formação acadêmica e o 
conhecimento escasso daquele que refuta 
as ideias de outrem.

 (E) O rótulo é uma forma de oposição que 
segue o paradigma filosófico em direção ao 
desenvolvimento do conhecimento. 
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2. Considerando as informações do texto, 
assinale a alternativa correta.

(A) O título do texto traz uma referência à 
citação “Penso, logo existo”. Por meio de 
tal intertextualidade, Leandro Karnal busca 
ironizar a filosofia de René Descartes, 
demonstrando uma forma de crítica 
subjetiva.  

(B) Quando o autor afirma “[...] Há mais 
substantivos e menos adjetivos.[...]”, 
compreende-se que a boa arguição prioriza 
classes de palavras ligadas à subjetividade, 
à percepção, ao julgamento e ao pensamento 
abstrato.

(C) Afirmar que “[...] Critico não por causa 
da minha dor, da minha inveja, do meu 
espelho.[...]” corrobora o que se diz em “[...] 
Mínguam questões subjetivas.[...]”.

(D) O avanço das liberdades individuais 
é a causa de haver a possibilidade do 
questionamento de paradigmas. 

(E) Ao afirmar que “[...] alguém babando e 
adjetivando foge um pouco do perfil objetivo.
[...]”, o autor busca demonstrar que o perfil 
objetivo é aquele que prioriza as relações 
pautadas mais na emoção do que na razão.  

 
3. Assinale a alternativa em que o vocábulo 

entre parênteses pode substituir o 
vocábulo em destaque nas frases 
retiradas do texto, sem gerar alterações 
de sentido nesse contexto.

(A) No subtítulo: “No momento em que eu 
apenas uso o rótulo, perco a chance de ver 
engenho e arte” (labor).

(B) No primeiro parágrafo: “Grande parte do 
avanço em liberdades individuais e nas 
ciências nasceu do questionamento de 
paradigmas” (padrões). 

(C) No terceiro parágrafo: “Notamos, no 
arguidor sincero, uma diminuição da 
passionalidade” (amigo).

(D) No terceiro parágrafo: “Refulgem 
argumentos e dados.” (selecionam-se).

(E) No quarto parágrafo: “Duas coisas ajudam 
na empreitada.” (dificuldade).

4. É correto afirmar que o texto “Insulto, 
logo existo” é

(A) expositivo e compõe uma reportagem, 
gênero caracterizado pela abrangência, 
impessoalidade e formalidade. 

(B) descritivo e compõe uma crônica, gênero 
caracterizado pela sequenciação informal 
de fatos que ocorrem cotidianamente. 

(C) injuntivo e compõe uma resenha crítica, 

gênero caracterizado pela exposição de um 
julgamento de valor a partir de um intertexto. 

(D) opinativo e compõe um conto, gênero 
composto por uma trama permeada de 
elementos que confirmam o ponto de vista 
do autor. 

(E) argumentativo e compõe um artigo 
de opinião, gênero que apresenta um 
encadeamento das ideias com a finalidade 
de defender uma opinião e convencer o 
interlocutor.

5. Assinale a alternativa em que o elemento 
sublinhado é uma conjunção integrante. 

(A) “No momento em que eu apenas uso o 
rótulo, perco a chance de ver engenho e 
arte.”

(B) “Examino a obra em si, não a obra que eu 
gostaria de ter feito [...]”.

(C) "Sociedades abertas crescem mais 
do que sociedades fechadas.”

(D) “Horácio garantia, com certa 
indignação, que até o hábil Homero poderia 
cochilar [...]”.

(E) “Inexiste ser humano que não possa ser 
alvo de questionamento.”

6. Assinale a alternativa que apresenta  
uma metáfora.

(A) “Critico não por causa da minha dor, da 
minha inveja, do meu espelho.”

(B) “Um juízo ponderado é excelente.”
(C) “Indico apenas como algo pode ser melhor 

e a partir de quais critérios.”
(D) “Nada posso dizer sobre aquilo do qual 

nada sei.”
(E) “Não digo o que eu faria ou o que eu sou.”

7. Assinale a alternativa correta.
(A) Em “Não me refiro a títulos, mas à energia 

despendida em absorver conceitos.”, a 
crase ocorre pela contração da preposição 
exigida pela regência do verbo “referir-
se” e do artigo feminino que antecede o 
substantivo “energia”.  

(B) Em “Grande parte do avanço em liberdades 
individuais e nas ciências nasceu do 
questionamento de paradigmas.”, o verbo 
em destaque poderia estar no plural, 
concordando, assim, com o núcleo do 
sujeito “liberdades”. 

(C) Em “Nada posso dizer sobre aquilo do qual 
nada sei.”, o termo em destaque pode ser 
trocado por “cujo”, sem haver prejuízos 
gramaticais ou mudança de sentido. 

(D) Em “Horácio garantia, com certa indignação, 
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que até o hábil Homero poderia cochilar 
[...]”, as vírgulas são utilizadas para separar 
um aposto explicativo. 

(E) Em “Como saber se a avaliação é boa? 
Primeiro: ela mira no aperfeiçoamento 
do conhecimento e não em um ataque 
pessoal.”, os dois-pontos são utilizados 
para introduzir uma síntese do que foi dito 
anteriormente. 

8. Assinale a alternativa correta.
(A) Em “Indico apenas como algo pode ser 

melhor e a partir de quais critérios. Que 
argumentos estão bem fundamentados e 
quais poderiam ser revistos.”, os termos 
em destaque são conjunções alternativas, 
que introduzem opções de complemento ao 
verbo “Indico”.

(B) Em “Sociedades abertas crescem mais 
do que sociedades fechadas.”, o termo 
em destaque atua como pronome relativo, 
referindo-se a “sociedades abertas”. 

(C) Em “Inexiste ser humano que não possa ser 
alvo de questionamento.” e em “Examino a 
obra em si, não a obra que eu gostaria de 
ter feito”, os termos em destaque funcionam 
como pronomes relativos. 

(D) Em “Como saber se a avaliação é boa?”, o 
termo em destaque desempenha função de 
conjunção condicional, uma vez que o autor 
coloca uma condição para que a avaliação 
seja boa. 

(E) Em “Horácio garantia, com certa indignação, 
que até o hábil Homero [...]”, o termo em 
destaque desempenha função de partícula 
expletiva ou de realce, tendo em vista que 
toda a oração introduzida por ele pode ser 
substituída por um substantivo.

9. Assinale a alternativa em que a divisão 
silábica de todas as palavras está  
correta. 

(A) In-sul-to; ex-pre-ssão; ques-ti-o-na-men-to.
(B) So-cie-da-des; exa-mi-no; o-bra.
(C) A-per-fe-i-ço-a-men-to; ques-tõ-es; con-tra-

di-tó-rio.
(D)  A-va-li-a-ção; li-ber-da-de; ad-je-ti-van-do.
(E) Ar-gui-dor; su-bs-tan-ti-vos; cer-ta-men-te.

10. Em “Objetividade é um campo complexo 
em filosofia, mas, certamente, alguém 
babando e adjetivando foge um pouco 
do perfil objetivo [...]”, os termos em 
destaque podem ser substituídos, sem 
prejuízo de sentido, respectivamente por

(A) porém, de fato.

(B) conquanto, na verdade.
(C) portanto, realmente.
(D)  ademais, mormente.
(E) contudo, outrossim.

INFORMÁTICA

11. Considerando o aplicativo de escritório 
LibreOffice Calc (Versão 5 Instalação 
padrão em português), dada a tabela a 
seguir, o resultado da seguinte expressão 
seria

MAIOR(A2:C2;2) * MÍNIMO(A1:A3)
(A)  150.
(B)  200.
(C)  300.
(D)  400.
(E)  800.

12. Em um sistema operacional Linux, o que 
faz o comando mkdir?

(A)  Formata um dispositivo. 
(B)  Verifica o conteúdo de um diretório. 
(C)  Remove um arquivo. 
(D)  Acessa o diretório pasta um nível acima.
(E)  Cria um diretório.
 
13. Um arquivo com a extensão .pptx pode 

ser editado por qual aplicativo?
(A)  Microsoft PowerPoint 2013. 
(B)  Microsoft PowerPoint 2003. 
(C)  LibreOffice Writer. 
(D)  Microsoft Edge.
(E)  LibreOffice Draw.

14. Como são conhecidos os setores 
defeituosos em um HD?

(A)  Trilhas. 
(B)  Root Sectors.
(C)  Bump roads.
(D)  Badblocks.
(E)  Partições.
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15. Diferentemente do vı́rus, este malware 
não se propaga por meio da inclusão de 
cópias de si mesmo em outros programas 
ou arquivos, mas sim pela execução 
direta de suas cópias ou pela exploração 
automática de vulnerabilidades 
existentes em programas instalados em 
computadores. A que o enunciado se 
refere?

(A)  Rootkit. 
(B)  Trojan. 
(C)  Botnet. 
(D)  Spyware.
(E)  Worm.

NOÇÕES DE DIREITO PENAL E DIREITO 
PROCESSUAL PENAL

16. Acerca do inquérito policial, assinale a 
alternativa correta.

(A) O inquérito policial é um procedimento 
judicial.

(B) O inquérito policial é indispensável para a 
propositura de ação penal.

(C) Os elementos de informação colhidos no 
inquérito policial não podem ser usados 
de forma exclusiva para fundamentar uma 
condenação.

(D) Ao acusado é garantida a ampla defesa e 
o contraditório em todas as diligências do 
inquérito.

(E) O representante do Ministério Público pode 
presidir um inquérito policial.

17. Nas eleições municipais, um candidato 
a Prefeito comprou o voto de um eleitor. 
Alguns dias depois, ele mandou matar 
uma testemunha daquele crime de 
compra de votos. O referido candidato 
perdeu as eleições. Nesse caso, 
assinale a alternativa correta acerca da 
competência.

(A) Pelos dois crimes ele responderá na Justiça 
Eleitoral, que exerce “vis atractiva”.

(B) Pelos dois crimes ele responderá no júri 
Estadual, que exerce “vis actractiva”.

(C) Os processos serão separados e ele 
responderá pela compra de votos na Justiça 
Eleitoral e pelo homicídio no júri Estadual.

(D) Pelos dois crimes ele responderá no Tribunal 
de Justiça.

(E) Os processos serão separados e ele 
responderá pela compra de votos no 
Tribunal Regional Federal e pelo homicídio 
no Tribunal de Justiça.

18. Sobre a prisão temporária e a liberdade 
provisória, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A) A prisão temporária poderá ser decretada 
em face de representação da autoridade 
policial ou requerimento do Promotor de 
Justiça.

(B) A prisão temporária poderá ser decretada 
de ofício pelo juiz.

(C) A prisão temporária tem prazo determinado.
(D) Não será concedida fiança nos crimes de 

racismo.
(E) A autoridade policial somente poderá 

conceder fiança nos casos de infração cuja 
pena privativa de liberdade máxima não 
seja superior a 4 (quatro) anos.

19. Assinale a alternativa correta acerca da 
prova pericial.

(A) Quando a infração deixar vestígios, a 
perícia somente é dispensável se o acusado 
confessar a prática do delito.

(B) O exame de corpo de delito e outras perícias 
sempre deverão ser realizados por dois 
peritos oficiais, portadores de diploma de 
curso superior.

(C) Durante o curso do processo judicial não é 
admitida a indicação de assistente técnico, 
mas as partes podem formular quesitos ao 
perito 

(D) Nos crimes cometidos com destruição ou 
rompimento de obstáculo e subtração da 
coisa, a perícia pode ser substituída pela 
prova testemunhal.

(E) A autópsia será feita pelo menos seis horas 
depois do óbito, salvo se os peritos, pela 
evidência dos sinais de morte, julgarem que 
possa ser feita antes daquele prazo, o que 
declararão no auto.

20. A respeito da interceptação telefônica, 
assinale a alternativa correta.

(A) Não será admitida a interceptação de 
comunicações telefônicas, dentre outras 
hipóteses, quando a prova puder ser feita 
por outros meios disponíveis.

(B) Será admitida a interceptação para 
investigar crimes punidos com detenção ou 
reclusão.

(C) A interceptação das comunicações 
telefônicas somente poderá ser determinada 
pelo juiz a requerimento do Ministério 
Público.

(D) Deferido o pedido, o juiz conduzirá os 
procedimentos de interceptação, dando 
ciência ao Delegado e ao Ministério Público, 
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que poderão acompanhar a sua realização.
(E) Constitui contravenção penal realizar 

interceptação de comunicações telefônicas 
sem autorização judicial.

NOÇÕES DE CRIMINALÍSTICA

21. Analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta aquela(s) que se 
relaciona(m) corretamente com a Cadeia 
de Custódia e suas fases.

I. Ao chegar no local dos fatos, a autoridade 
policial deverá providenciar para que 
não se alterem o estado e a conservação 
das coisas, até a chegada dos peritos 
criminais, sendo que estes últimos 
registrarão, no laudo, as alterações 
do estado das coisas e discutirão, no 
relatório, as consequências dessas 
alterações na dinâmica dos fatos. 

II. É procedimento fundamental para 
garantir a idoneidade e a rastreabilidade 
dos vestígios, com vistas a preservar 
a confiabilidade e a transparência 
da produção da prova pericial até a 
conclusão do processo judicial.

III. Após a liberação pelos peritos criminais, 
a autoridade policial deverá apreender 
os objetos que tiverem relação com o 
fato.

IV. É iniciada no instante do planejamento 
da ação delitiva, antes mesmo da 
consumação do fato criminoso.

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

22. Assinale a alternativa correta.
(A) A Cadeia de Custódia é um procedimento 

relacionado à qualidade da prova material, 
sendo definida pelo conjunto de todos 
os procedimentos utilizados para manter 
e documentar a história cronológica 
do vestígio, para rastrear sua posse e 
manuseio a partir de seu reconhecimento 
até o descarte.

(B) Uma vez que o vestígio seja identificado, 
fixado e coletado mediante procedimentos 
adequados de Cadeia de Custódia, será 
dispensável o exame de corpo de delito.

(C) A perícia criminal consiste em um conjunto 
de procedimentos que envolve o uso do 
conhecimento científico como ferramenta 
na elucidação criminal, culminando com 
um documento denominado laudo pericial 
sobre o qual a autoridade judiciária ficará 
adstrita em sua sentença.

(D) A fase interna da Cadeia de Custódia é 
inaugurada com a preservação de local 
de crime ou com procedimentos policiais 
ou periciais nos quais seja detectada a 
existência de indícios.

(E) O rastreamento do vestígio é possível 
apenas na fase de transporte da Cadeia de 
Custódia.

23. Anselmo recebeu uma Requisição de 
Exame Pericial em 19/01/2017 cuja 
natureza delituosa versava sobre um 
homicídio e o objeto de perícia era o 
local do crime. Constava no documento a 
observação de que a vítima foi socorrida 
e entrou em óbito no hospital em 
decorrência de ferimentos provocados 
à estocada de uma faca de cozinha. 
Anselmo realizou a perícia no mesmo dia 
e expediu o laudo pericial em 02/02/2017. 
Com base nessa situação hipotética, 
assinale a alternativa correta.

(A) Considerando que o instrumento utilizado 
no crime era do tipo cortante, é esperado 
que, em laudo pericial próprio, o Médico 
Legista descreva as lesões do cadáver 
como incisas ou fusiformes.

(B) Na ausência de excepcionalidades, Anselmo 
expediu seu laudo pericial dentro do prazo 
legal.

(C) Como as lesões descritas são normalmente 
pouco hemorrágicas, é provável que, no 
local, exista campo para exames envolvendo 
manchas de sangue.

(D) Dentre os vestígios de interesse forense 
envolvidos nesse caso, é possível destacar 
a faca utilizada, eventuais impressões 
dígito-papilares presentes nesta e manchas 
de sague da vítima.

(E) A Requisição de Exame Pericial é o 
documento assinado por qualquer policial 
civil, no qual se mencionam os resultados 
da perícia.
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24. Sobre os locais de crime, assinale a 
alternativa correta.

(A) É dever do perito criminal dirigir-se ao local 
de crime, providenciando para que não 
sejam  alterados o estado e conservação 
das coisas.

(B) Quando os vestígios foram mantidos 
inalterados, desde a ocorrência dos fatos 
até o seu completo registro, o local de crime 
é classificado como inidôneo.

(C) O local de crime imediato é onde se concentra 
a maior parte dos vestígios, enquanto o 
local mediato é a região adjacente à área 
imediata em que ocorreu o fato delituoso.

(D) Todo local de crime consiste de um espaço 
físico, sendo inimaginável uma localidade 
virtual de onde se possam extrair vestígios.

(E) Arrombamentos são comuns em locais de 
crimes relacionados à morte violenta, mas 
não aos crimes contra o patrimônio.

25. Assinale a alternativa que NÃO                                                                               
apresenta uma finalidade do  
levantamento de local de crime.

(A) Buscar e reconhecer vestígios e elementos 
com potencial interesse para a produção da 
prova pericial.

(B) Perpetuar a situação em que se encontrava 
o local, os vestígios e suas posições 
relativas, a fim de que possam, em qualquer 
tempo, serem exibidos como prova.

(C) Registrar, sempre que possível, o local 
para permitir a instrução do laudo pericial 
com fotografias, desenhos ou esquemas 
elucidativos.

(D) Fotografar os cadáveres na posição em que 
forem encontrados, bem como, na medida 
do possível, todas as lesões externas e 
vestígios deixados no local do crime.

(E) Levar a termo as declarações das 
testemunhas em procedimento de 
interrogatório, constituído por duas partes: 
sobre a pessoa do acusado e sobre os fatos.

26. Sobre os Postulados e Princípios da 
Criminalística brasileira, assinale a 
alternativa correta.

(A) De acordo com o Princípio da Observação, 
também conhecido como Princípio de 
Locard, o vestígio, como toda matéria, 
é ponderável e, portanto, cabe ao perito 
criminal o reportar-se ao que vê (visum et 
repertum).

(B) O Princípio da Interpretação, também 
conhecido por Princípio de Kirk, pode ser 
enunciado pela frase “Dois objetos podem 
ser indistinguíveis, mas nunca idênticos”.

(C) O Princípio da Documentação não se 
relaciona ao registro cronológico de um 
vestígio, desde seu nascimento até sua 
disposição final, pois isso cabe à Cadeia de 
Custódia.

(D) Sendo a verdade mutável em relação ao 
tempo, não se permite postular que a perícia 
criminal é independente do tempo.

(E) Considerando que o teor de um laudo 
pericial é personalíssimo, então o conteúdo 
de um laudo pericial será variante de acordo 
com o perito criminal que o produzir.

27. O Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro  
de 1941 (e alterações), representa os                                                                                              
ritos da processualística criminal 
brasileira. Nesse Código de Processo 
Penal, há previsão de alguns exames 
periciais específicos. Assinale a 
alternativa na qual constam apenas 
exames periciais expressamente 
previstos no Código de Processo Penal.

(A) Exame em letra e firma em documentos 
particulares, perícias de laboratório, 
exame de local, exame de instrumentos 
empregados para a prática de crime, 
verificação da causa de incêndios.

(B) Exame para reconhecimento de escritos, 
descrição de vestígios nos crimes cometidos 
com destruição ou rompimento de obstáculo 
à subtração da coisa, identificação de 
elementos que apontem a atividade de 
hackers.

(C) Perícias de laboratório, microcomparação 
balística, verificação do local onde um 
incêndio começou.

(D) Eficácia de arma de fogo, confronto de 
voz, extração de dados de discos rígidos, 
estimativa de área ambiental degradada.

(E) Exame de reconhecimento de escritos, 
perícias de laboratório, microcomparação 
balística e confronto de voz.

28. Durante um levantamento de local de 
crime, o Perito Criminal constatou um 
cadáver em situação de enforcamento 
por suspensão completa. Populares 
afirmavam que a vítima era depressiva 
e que já havia tentado o suicídio antes. 
O perito, entretanto, estranhou a 
escassez de petéquias na conjuntiva 
ocular da vítima e sangramento oriundo 
da cavidade oral. Diante da situação 
hipotética apresentada, assinale a 
alternativa correta.
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(A) No enforcamento, como modalidade de 
asfixia por constrição do pescoço, o sulco 
decorrente do laço e presente no pescoço 
da vítima é oblíquo e contínuo, portanto 
sem interrupção na altura do nó.

(B) A afirmação de populares é suficiente 
para concluir pela hipótese de suicídio, 
independentemente de qualquer outro 
elemento de ordem material ou médico 
legal que possa ser avaliado no local ou no 
cadáver.

(C) Petéquias são equimoses pontuais que 
eventualmente, podem estar associadas 
ao enforcamento quando presentes, por 
exemplo, na conjuntiva ocular.

(D) São sinônimos de enforcamento, a 
esganadura e o estrangulamento.

(E) Se o perito médico legista encontrar uma 
lesão perfurocontusa, de entrada, no palato 
da vítima, então a hipótese de suicídio por 
asfixia será a mais provável.

IDENTIFICAÇÃO HUMANA

29. A antroposcopia e a antropometria               
tratam, respectivamente, de 
características

(A) quantitativas e qualitativas.
(B) qualitativas e subjetivas.
(C) qualitativas e quantitativas.
(D) objetivas e quantitativas.
(E) subjetivas e qualitativas.

30. Considerando a estimativa de sexo 
em um esqueleto humano, informe se 
é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se 
afirma a seguir e assinale a alternativa 
com a sequência correta.

(   ) Os ossos da pelve são considerados os 
melhores marcadores biológicos para a 
estimativa de sexo.

(   ) Zonas de inserção muscular óssea 
acentuadas são características 
femininas.

(   ) O sulco pré-auricular é uma característica 
predominantemente feminina.

(   ) Os ossos da pelve exibem características 
que permitem realizar a estimativa de 
sexo desde a infância.

(A) V – F – F – V. 
(B) F – F – V – V. 
(C) V – V – F – F. 
(D) V – V – V – F. 
(E) V – F – V – F.

NOÇÕES DE MEDICINA LEGAL

31. Sulco cervical oblíquo, de profundidade 
desigual e com área de interrupção, 
com fundo escoriado, comumente está 
presente em morte por

(A) estrangulamento.
(B) enforcamento.
(C) sufocação direta.
(D) sufocação indireta.
(E) esganadura.

32. Como a Hipóstase é definida?
(A) Manchas azuladas no rosto e na esclerótica 

(olho), presentes nos asfixiados, e às 
vezes em membros inferiores, conforme a 
modalidade de asfixia.

(B) Coloração azulada das mucosas e da pele, 
em decorrência da anóxia produzida no 
cadáver, ao findar o consumo do oxigênio 
pelas últimas células e tecidos vivos.

(C) Derrame sanguíneo não traumático, 
presente nas vísceras, em consequência da 
morte celular.

(D) Manchas puntiformes avermelhadas ou 
arroxeadas, presentes na pleura visceral 
em asfixiados.

(E) Coloração mais escura (arroxeada ou 
avermelhada) nas partes mais baixas do 
cadáver, em consequência da deposição do 
sangue nesses locais.

33. O produto químico Aldicarbe é um 
carbamato, cuja formulação granulada 
já foi excluída do mercado brasileiro 
pela Anvisa, mas ele ainda é vendido 
ilegalmente em mercados populares com 
o nome de “chumbinho” e ainda é muito 
utilizado em envenenamentos de animais 
e por suicidas. Antes da proibição, o uso 
devido desse agente químico era como

(A) agrotóxico (uso agrícola).
(B) inseticida doméstico.
(C) medicamento de uso controlado 

(necessitando de receita médica em duas 
vias para aquisição).

(D) raticida.
(E) componente de produtos desinfetantes 

(produto de limpeza).
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34. Para efeito de diagnóstico médico-legal, 
conforme o artigo 128 do Código Penal 
brasileiro, o aborto

(A) é permitido e não configura crime, se 
praticado por médico em casos de 
malformação fetal, estupro e risco de vida à 
gestante.

(B) é permitido e não configura crime, em casos 
de anencefalia fetal, estupro e risco de vida 
à gestante.

(C) é permitido e não configura crime, se 
praticado por médico, quando a gravidez 
resulta de estupro e o aborto é precedido 
de consentimento da gestante ou há risco à 
vida da gestante.

(D) é crime em qualquer modalidade, embora 
não punível se praticado por médico, se 
a gravidez resulta de estupro e o aborto é 
precedido de consentimento da gestante ou 
quando não houver outra maneira de salvar 
a vida da gestante.

 (E) é crime em qualquer modalidade, embora 
não punível se praticado por médico em 
casos de malformação fetal, estupro e risco 
de vida à gestante.

35. Em relação à autópsia, assinale a 
alternativa INCORRETA.

(A) Autópsia é o exame do cadáver humano, 
que tem, entre outros objetivos, a finalidade 
de diagnosticar a causa médica da morte.

(B) Na autópsia em caso de morte violenta, o 
exame externo do cadáver não basta para 
precisar a causa da morte, sendo obrigatório 
o exame interno.

(C) Na autópsia médico-legal, entre outros 
objetivos, busca-se diagnosticar a causa 
médica da morte, o que pode favorecer a 
elucidação da sua causa jurídica.

(D) A autópsia médico-legal, conforme 
determina a legislação atual, é obrigatória 
em casos de morte violenta.

(E) A autópsia será feita pelo menos seis horas 
depois do óbito, salvo se os peritos, pela 
evidência dos sinais de morte, julgarem que 
possa ser feita antes daquele prazo.

A seguinte imagem, obtida em vítima 
fatal de um assalto a mão armada, ilustra 
uma lesão provocada por tiro. Responda 
as questões 36 e 37 com base nessa 
imagem.

36. Assinale a alternativa INCORRETA.
(A) O orifício no centro apresenta orla de 

contusão e enxugo.
(B) Existe halo de tatuagem.
(C) O pontilhado que circunda amplamente 

o orifício resulta de grânulos de pólvora 
incombusta.

(D) O pontilhado que circunda amplamente o 
orifício pode ser removido com pano úmido.

(E) É uma lesão característica de entrada de 
projétil de arma de fogo.

37. Considerando a imagem, é correto 
afirmar, com toda a segurança, que

(A) pode ser lesão de entrada ou de saída de 
projétil de arma de fogo, cujo diagnóstico 
depende de exame complementar.

(B) a estimativa da distância de tiro é possível, 
mas depende de perícia balística, mediante 
disparos de prova com a mesma arma do 
crime e o mesmo tipo de munição.

(C) o interesse pericial se concentra no orifício 
no centro da imagem, sendo os demais 
sinais irrelevantes para a perícia.

(D) as características são típicas de tiro 
disparado a longa distância.

(E) as características são, certamente, de 
projéteis de calibre .38 e similares, ou de 
maior calibre.
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NOÇÕES DE ODONTOLOGIA LEGAL

38. Os documentos odontolegais são: 
atestados, relatórios e pareceres. O 
documento mais comumente produzido 
pelo cirurgião-dentista é o atestado. 
Em relação ao Atestado Odontológico, 
assinale a alternativa correta.

(A) O cirurgião-dentista não precisa descrever 
em qual horário o paciente esteve sob 
seus cuidados, podendo apenas escrever 
o período que esse paciente esteve em 
tratamento (manhã, tarde ou noite).

(B) O atestado odontológico pode ser realizado 
pela secretária do cirurgião-dentista, o qual 
apenas o assina.

(C) Fazer ou comercializar um atestado falso 
enquadra o cirurgião-dentista no Art.302 do 
Código Penal, cuja pena é detenção de 6 
meses a 1 ano.

(D) O cirurgião-dentista não precisa descrever 
o diagnóstico ou ato odontológico ao qual 
o paciente foi submetido (salvo se esse 
paciente pedir, sugerindo-se, assim, colocar 
somente o CID).

(E) O acompanhante do paciente tem direito 
a receber um atestado odontológico feito 
pelo cirurgião-dentista, da mesma forma 
que o paciente recebeu, com os mesmos 
elementos, menos o CID, constando apenas 
que acompanhou o paciente na consulta.

DOCUMENTOS TÉCNICOS

39. A Notificação Compulsória é obrigatória 
nos casos de algumas doenças (de saúde 
pública constantes nas Portarias 204 e  
205, de fevereiro de 2016, do Ministério da 
Saúde) e em alguns eventos de violência. 
Ela deve ser realizada, por exemplo, nos 
seguintes casos: 

(A)  doenças infectocontagiosas, acidentes de 
trabalho, herpes.

(B)  violência à criança, violência à mulher, 
violência ao idoso.

(C)  acidente de trânsito, acidente do trabalho, 
acidente doméstico. 

(D)  HIV, sífilis, alcoolismo.
(E)  estupro, câncer, AIDS.  

 

40. Em relação à Notificação Compulsória, 
assinale a alternativa correta.

(A)  Não é obrigatória em casos de acidentes de 
trabalho. 

(B)  Está relacionada somente a casos em 
que ocorrem crimes contra a incolumidade 
pública, ou seja, somente nos casos de 
doenças infectocontagiosas. 

(C)  Deve sempre ser enviada em até 48 horas 
após o momento da suspeita inicial que se 
enquadra em uma ou mais das opções nas 
quais se obriga a sua realização. 

(D)  A pena para o médico que deixar de fazer 
a notificação à autoridade pública (omissão 
de notificação de doença), segundo o Art. 
269 do Código Penal - Decreto Lei 2848/40, 
é detenção de 6 (seis) meses a 2(dois) anos 
e multa.   

(E)  Uma vez verificada uma violência doméstica, 
tal fato deve ser notificado às autoridades 
competentes ou ao serviço de referência, 
não sendo necessário ser feito de forma 
sigilosa pelo profissional da área da saúde, 
pois o ato de violência oferece risco ao 
paciente.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

41. Segundo a Lei 8.069/90, que dispõe sobre 
o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
são considerados adolescentes aqueles 
cidadãos que possuem entre

(A) 12 e 18 anos incompletos.
(B) 11 e 18 anos completos.
(C) 10 e 12 anos incompletos.
(D) 15 e 18 anos completos.
(E) 12 e 19 anos incompletos.

42. A convivência da criança e do adolescente 
com a mãe ou o pai privado de liberdade, 
por meio de visitas periódicas promovidas 
pelo responsável ou nas hipóteses de 
acolhimento institucional pela entidade 
responsável ocorre

(A) com autorização judicial e do responsável.
(B) somente com autorização judicial.
(C) independente de autorização judicial.
(D) independentemente do aceite da mãe ou do 

pai.
(E) somente com autorização da mãe ou do pai.
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43. Quanto ao Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei 8.069/90), informe se 
é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se 
afirma a seguir e assinale a alternativa 
com a sequência correta. 

(   )  Em caso de ato infracional cometido 
por crianças, matrícula e frequência 
obrigatórias em estabelecimento oficial 
de ensino fundamental é uma das 
medidas que pode ser adotada pela 
autoridade competente.

(    )  São penalmente inimputáveis os 
menores de 18 anos, sujeitos as medidas 
previstas na Lei citada no enunciado. 
Para os efeitos dessa Lei, deve ser 
considerada a idade do adolescente à 
data do julgamento.

(    )  Orientação, apoio e acompanhamento 
temporários são medidas aplicadas na 
prática do ato infracional praticado por 
criança. 

(A) V – V – V.
(B) F – F – F.
(C) F – V – F.
(D) V – V – F.
(E) V – F – V.

44. A respeito das medidas socioeducativas, 
analise as assertivas e assinale a 
alternativa correta. 

I.  Liberdade assistida, internação 
em estabelecimento educacional e 
obrigação de reparar o dano estão entre 
essas medidas.

II.  A liberdade assistida será fixada pelo 
prazo mínimo de 12 meses, não podendo 
ser prorrogada, revogada ou substituída 
por outra medida.

III.  Em nenhuma hipótese o período máximo 
de internação excederá a 6 meses.

IV.  A advertência consiste em admoestação 
verbal, que será reduzida a termo e 
assinada.

(A) I, II, III e IV estão corretas.
(B) Apenas I e IV estão corretas.
(C) Apenas I e II estão corretas.
(D) Apenas II e III estão corretas.
(E) I, II, III e IV estão incorretas.

45. Para os efeitos da Lei 11.340/2006, a 
violência doméstica e familiar contra a 
mulher está configurada

(A) no âmbito da unidade doméstica, no convívio 
permanente de pessoas exclusivamente 
com vínculo familiar.

(B) em qualquer relação íntima de afeto onde o 
agressor conviva ou tenha convivido com a 
ofendida obrigatoriamente em coabitação.

(C) no âmbito da unidade do trabalho.
(D) no âmbito da unidade doméstica, entre 

pessoas de convívio com e sem vínculo 
familiar.

(E) no âmbito da família por indivíduos 
aparentados sem qualquer afinidade e/ou 
laços naturais.

46. É/São procedimento(s) que deve(m) ser 
adotado(s) pela autoridade policial nos 
casos de violência doméstica contra 
a mulher, por ocasião do registro da 
ocorrência,

(A) determinar que se proceda o corpo de delito 
da ofendida e requisitar outros exames 
periciais necessários.

(B) remeter, no prazo de 24 horas, expediente 
ao Juiz solicitando a concessão de medidas 
protetivas de urgência, conforme pedido da 
ofendida.

(C) somente ouvir a ofendida.
(D) realizar somente a oitiva das testemunhas 

do fato.
(E) juntar aos autos a folha de antecedentes 

criminais das testemunhas.

47. Constatada a prática da violência 
doméstica e familiar contra a mulher, 
estão especificamente entre as condutas 
proibidas para o agressor, imputadas 
pela autoridade judicial:

(A) a prestação de alimentos provisórios.
(B) o contato com a ofendida, seus familiares 

e testemunhas por qualquer meio de 
comunicação.

(C) o afastamento do lar, domicílio ou local de 
convivência com a ofendida.

(D) a suspensão da posse do porte de armas.
(E) a suspensão de visitas aos dependentes 

menores.

48. Qual das alternativas a seguir faz parte 
dos princípios fundamentais elencados 
na Resolução 010/05 do CFP que norteia 
a atuação dos Psicólogos quanto à ética 
profissional?

(A) Há necessidade pelo profissional psicólogo 
no exercício de seu trabalho, desenvolvê-
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lo a partir de seus conhecimentos sem 
necessária atualização constante. 

(B) A necessidade de, no decorrer do 
desenvolvimento de seu trabalho, o 
profissional psicólogo compartilhar com 
outros profissionais psicólogos, não sendo 
necessário atentar-se para as questões de 
sigilo.

(C) A priorização do trabalho do profissional 
psicólogo através da definição de área 
geográfica que foi estabelecida para sua 
atuação.

(D) A não observância, pelo profissional 
psicólogo, das relações de poder nos 
contextos em que atua, evitando assim 
discordâncias no desenvolvimento de 
seu trabalho e priorizando suas próprias 
opiniões.

(E) O zelo por parte do psicólogo para que o 
exercício profissional seja efetuado com 
dignidade, rejeitando situações em que a 
Psicologia esteja sendo aviltada.

49. Ainda quanto à Resolução 010/05 do CFP 
que norteia a atuação dos Psicólogos 
referente à ética profissional, relacione as 
colunas a seguir e assinale a alternativa 
com a sequência correta. 

1. São deveres fundamentais dos 
psicólogos:

2. Ao psicólogo é vedado:

(   )  utilizar ou favorecer o uso de 
conhecimento e a utilização de práticas 
psicológicas como instrumentos de 
castigo, tortura ou qualquer forma de 
violência.

(   )  ser conivente com erros, faltas 
éticas, violação de direitos, crimes ou 
contravenções penais praticados por 
psicólogos na prestação de serviços 
profissionais.

(   )  informar, a quem de direito, os resultados 
decorrentes da prestação de serviços 
psicológicos, transmitindo somente 
o que for necessário para a tomada 
de decisões que afetem o usuário ou 
beneficiário.

(   )  praticar ou ser conivente com quaisquer 
atos que caracterizem negligência, 
discriminação, exploração, violência, 
crueldade ou opressão.

(   )  levar ao conhecimento das instâncias 
competentes o exercício ilegal ou 
irregular da profissão, transgressões a 

princípios e diretrizes desse Código ou 
da legislação profissional.

(A) 1 – 1 – 1 – 2 – 2.
(B) 2 – 2 – 1 – 1 – 1.
(C) 2 – 2 – 1 – 2 – 1.
(D) 1 – 1 – 2 – 1 – 2.
(E) 1 – 2 – 2 – 2 – 1.

50. A Resolução 010/05 do Conselho Federal 
de Psicologia também prevê que é 
vedado ao Psicólogo, EXCETO

(A) emitir documentos sem fundamentação e 
qualidade técnico-científica.

(B) ser perito, avaliador ou parecerista em 
situações nas quais seus vínculos pessoais 
ou profissionais, atuais ou anteriores, 
possam afetar a qualidade do trabalho a ser 
realizado ou a fidelidade aos resultados da 
avaliação.

(C) prestar serviços profissionais a organizações 
concorrentes de modo que possam resultar 
em prejuízo para as partes envolvidas, 
decorrentes de informações privilegiadas.

(D) associar-se, ingressar ou permanecer em 
uma organização, considerando as políticas 
e normas nela vigentes.

(E) interferir na validade e fidedignidade de 
instrumentos e técnicas psicológicas, 
adulterar seus resultados ou fazer 
declarações falsas.

51. No caso de transgressão aos preceitos 
do código de ética do Psicólogo, entre as 
penalidades aplicadas está 

(A) a censura pública.
(B) a suspensão do exercício profissional por 

até 1 (um) ano do Conselho Federal de 
Psicologia.

(C) a exigência de troca de área de especialidade 
da atuação profissional.

(D) a aprovação em concurso profissional na 
área de especialidade/atuação.

(E) o pagamento de novas taxas referentes ao 
registro profissional junto ao Conselho de 
Psicologia.
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52. Em relação ao Estatuto do Idoso, a 
garantia de prioridade, incluída em 2008 
à Lei 10.741/03, foi

(A) a preferência na formulação e na execução 
de políticas sociais públicas e específicas.

(B) o atendimento preferencial imediato e 
individualizado junto aos órgãos públicos e 
privados.

(C) a prioridade do recebimento da restituição 
do Imposto de Renda.

(D) a viabilização de formas alternativas de 
participação, ocupação e convívio com as 
demais gerações.

(E) garantia de acesso à rede de serviços de 
saúde e de assistência social locais.

53. Com base na Lei 10.741/03, alterada em 
2011, considera-se violência contra o 
idoso

(A) qualquer ação praticada apenas em local 
público que lhe cause morte.

(B) toda a omissão ocorrida em local público e 
privado que lhe cause morte ou dano.

(C) a ação ou a omissão realizada somente em 
local privado que gere sofrimento psíquico.

(D) ação ou omissão praticada em local público 
ou privado que lhe cause morte, dano ou 
sofrimento físico ou psicológico.

(E) apenas a ação de morte, dano ou sofrimento 
psicológico.

54. É uma medida específica de proteção ao 
idoso, prevista na Lei 10.741/03,

(A) encaminhamento ao serviço de saúde local, 
mediante notificação.

(B) abrigo em entidade.
(C) abrigo permanente.
(D) concessão do benefício de prestação 

continuada ao idoso.
(E) encaminhamento ao Programa de 

assistência social.

55. A alteração realizada ao Estatuto do Idoso 
pela Lei 13.466/17 institui prioridade aos 
maiores de

(A) 60 anos.
(B) 65 anos.
(C) 70 anos.
(D) 75 anos.
(E) 80 anos.

56. Segundo o Manual de Elaboração 
de Documentos Escritos produzidos 
pelo psicólogo, o documento que é 
fundamentado e resumido sobre uma 
questão focal do campo psicológico 

com resultado indicativo ou conclusivo 
denomina-se

(A) Laudo Psicológico. 
(B) Relatório Psicológico.
(C) Atestado Psicológico.
(D) Declaração.
(E) Parecer.

57. Assinale a alternativa que se encontra 
entre os passos essenciais para se 
alcançar os resultados esperados em 
um processo de avaliação psicológica, 
segundo a cartilha de avaliação 
psicológica.

(A) Coleta de informações por meio de 
entrevistas, dinâmicas, observações e 
testes projetivos e/ou psicométricos, entre 
outros.

(B) Levantamento dos objetivos sem levar em 
conta particularidades do indivíduo a ser 
avaliado.

(C) Entrevista com testemunhas do fato.
(D) Leitura criteriosa dos dados.
(E) Contato com outros profissionais envolvidos.

58. Na perícia realizada no âmbito da 
justiça, no sentido de avaliar a guarda de 
menores, a solicitação de avaliação para 
ambos os genitores tem qual função?

(A) Aferir indício de psicopatologia no histórico 
familiar avoengo.

(B) Avaliar qual dos genitores tem melhores 
condições emocionais.

(C) Identificar doenças físicas e não tratáveis.
(D) Verificar se os genitores são portadores de 

deficiência física.
(E) Investigar se os genitores possuem 

inteligência inferior.

59. No que se refere às atividades e requisitos 
para a formação profissional dentro da 
psicologia jurídica, assinale a alternativa 
correta.

(A) A atuação do psicólogo predomina nas 
atividades de perícia nos casos de disputa 
pela guarda dos filhos.

(B) A principal atividade do psicólogo é a 
avaliação psicológica.

(C) O trabalho realizado pelo profissional 
psicólogo deve ser especificamente através 
do cumprimento da legislação.

(D) O psicólogo não deve ficar atrelado somente 
à demanda institucional e ao cumprimento 
de legislação específica. Deve buscar 
melhor promover a saúde mental.
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(E) O psicólogo não deve promover a saúde 
mental.

60. Quanto ao histórico da psicologia 
jurídica, esta iniciou-se para oferecer 
ao juiz subsídios para uma decisão 
justa, buscava a veracidade dos fatos. A 
psicologia entrou no foro via problema 
da família no trato dos seus filhos, 
pela vara da infância e da juventude. 
Na década de 30, a medicina entrou no 
conceito de loucura, já estando inserida 
a doença mental. A partir desse histórico 
da Psicologia Jurídica, relacione as 
colunas e assinale a alternativa com a 
sequência correta.

I.  1979.
II.  1980.
III.  1981.
IV.  1985.

(  )  Atuação nas audiências    
interprofissionais (psicologia e serviço 
social), atendimento em juízo.

(   )  Primeiro concurso realizado para 
psicólogo.

(   )  Auxílio a juízes nas decisões no âmbito 
familiar (contratados pelo Tribunal de 
Justiça).

(   )  Início da psicologia para colaborar com 
o serviço de colocação familiar.

(A) I – IV – III – II.
(B) IV – II – I – III.
(C) II – IV – III – I.
(D) III – I – II – IV.
(E) II – III – IV – I.

61. As Escalas Beck são compostas pelos 
Inventários de Depressão, Ansiedade, 
Ideação Suicida e Desesperança, 
representados, respectivamente, pelas 
siglas

(A) IBD, IBA, IBIS e IBD.
(B) EBD, EBA, EBIS e EBD.
(C) BHS, EBD, IBA e IBIS.
(D) BDI, BAI, BSI e BD.
(E) BDI, BAI, BSI e BHS.

62. No que se refere à abordagem da 
Bioecologia do Desenvolvimento 
Humano, qual das alternativas a seguir 
contempla todos os contextos do 
desenvolvimento segundo essa Teoria?

(A) Microssistema e exossistema.
(B) Atividades, papéis e relações interpessoais.
(C) Relações interpessoais e atividade molar.
(D) Microssistema, mesossistema, exossistema 

e macrossistema.
(E) Mesossistema e exossistema.

63. Fazendo uma releitura do cenário do 
direito romano, “curador de família” se 
refere a um órgão que auxilia o poder 
judiciário. Dos abaixo relacionados, qual 
se encaixa nessa descrição? Lembrando 
que o mesmo é autônomo, possui função 
fiscalizadora e é um “órgão de lei e fiscal 
de sua execução”.

(A) O procurador ou membro do Ministério 
Público.

(B) O juiz.
(C) O advogado da parte.
(D) O serviço social inserido no contexto do 

judiciário.
(E) O perito psicólogo.

64. Quem pode solicitar a perícia em um 
processo judicial? 

(A) Somente o requerente.
(B) A parte que inicia o litígio (requerente) e 

a parte que se opõe (requerido) quando 
contesta a ação.

(C) A parte requerida.
(D) O juiz.
(E) Os órgãos municipais (conselho tutelar, 

etc.).

65. Bater, sacudir, arremessar, envenenar, 
queimar ou escaldar, afogar e sufocar  
são manifestações de que tipo de 
violência?

(A) Abuso sexual.
(B) Negligência.
(C) Violência física.
(D) Violência psicológica.
(E) Educação violenta.

66. O pedófilo permitirá que a criança vítima 
de estupro participe de atividades 
proibidas e pedirá a ela que não conte 
aos pais, pois isso traria problemas. O 
enunciado caracteriza

(A) crítica do poder.
(B) alienação parental.
(C) síndrome da adição.
(D) síndrome do segredo.
(E) negação.
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67. Quando a violência se manifesta dentro 
do lar, com o envolvimento dos atores 
na relação consanguínea, com o intuito 
de proteger a “honra” do abusador, bem 
como preservar o provedor, gerando 
complacência de outros membros da 
família, tal fato refere-se a/à

(A) segredo familiar.
(B) síndrome do Segredo.
(C) crítica do poder.
(D) falsas memórias.
(E) alienação parental.

68. A forma como as crianças são vistas e 
conceituadas está intimamente ligada 
ao entendimento do sistema imaginário, 
cultural e simbólico de cada sociedade 
e de cada época. Com base nesse 
conhecimento, deve-se fazer a escuta da 
criança sobre sua vitimização de abuso 
sexual. O enunciado é denominado

(A) síndrome do segredo.
(B) relações de poder.
(C) segredo familiar.
(D) escuta de criança.
(E) imaginário social.

69. Sobre a questão das perdas do jovem 
adolescente, a literatura refere três 
perdas fundamentais que o adolescente 
deve vencer e realizar os respectivos 
lutos. São elas:

(A) as roupas antes usadas, o corpo infantil e 
os pais.

(B) os amigos infantis, as relações familiares e 
o corpo infantil.

(C) o luto pelo corpo infantil, pela identidade 
infantil e pelos pais da infância.

(D) as relações familiares, a identidade infantil 
e o grupo de amigos.

(E) os carinhos maternos, a identidade infantil e 
o grupo de amigos.

70. No que tange à “patologia” normal do 
adolescente, o seguinte enunciado 
“Levando em consideração o critério 
evolutivo da psicologia, considero a 
adolescência, mais do que uma etapa 
estabilizada, é processo, desenvolvido, 
e que, portanto, deve-se admitir e 
compreender a sua aparente patologia, 
para situar seus desvios no contexto 
da realidade humana que nos rodeia” 
refere-se

(A) à patologia da adolescência.
(B) à síndrome normal da adolescência.

(C) à adolescência pura.
(D) a escolhas do período adolescente.
(E) ao “mal” da adolescência.

71. A lei Maria da Penha, Lei 11.340/06, em 
seu art. 7º, define, entre as formas de 
violência doméstica e familiar contra a 
mulher, a destruição de seus pertences, 
como rasgar carteira profissional. Essa 
forma de violência está classificada 
como

(A) violência física.
(B) violência psicológica.
(C) violência patrimonial.
(D) violência moral.
(E) violência sexual.

72. Na Psicologia do Desenvolvimento, o 
“contexto de desenvolvimento” está 
relacionado com

(A) locais de macrossistemas.
(B) lugares em que o indivíduo vive.
(C) ambientes de baixa situação 

socioeconômica.
(D) espaços de vulnerabilidade.
(E) ambientes micro, meso, exo e 

macrossistemas.

73. Na técnica Escalas Beck, a medida 
de pessimismo, que oferece indícios 
sugestivos de risco de suicídio em 
sujeitos deprimidos ou que tenham 
história de tentativa de suicídio, é 
avaliada pelo Inventário

(A) BDI.
(B) BHS.
(C) BAI.
(D) BSI.
(E) BDI e BSI.

74. Quanto ao termo Parafilia, considerando 
as alterações realizadas e apresentando 
síntese das definições, é possível 
relacionar o ato de “Tocar ou esfregar-se 
em uma pessoa sem seu consentimento” 
como definição de

(A) frotteurismo.
(B) pedofilia.
(C) exibicionismo.
(D) fetichismo.
(E) sadismo sexual.

75. Garota de 15 anos veio sozinha para 
avaliação psicológica, encaminhada 
pelo Conselho Tutelar de sua cidade, 
suspeita de ter sido vítima de estupro. 
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Convive com os genitores e uma irmã. 
Ao relatar os atos dos quais era vítima 
por parte do pai, a menina, depois de 
algum tempo e com a continuidade dos 
atos, foi convidada pela mãe a morar 
com uma tia. O genitor é o provedor 
do lar. A menina se apresenta com 
vestimentas masculinas além de manter 
um comportamento também masculino. 
Não tem namorado. Em relação ao caso e 
sobre o comportamento da adolescente, 
é correto afirmar que

(A) os relatos emitidos pela adolescente são 
mentirosos.

(B) a menina não gosta da mãe.
(C) a menina é vítima do namorado.
(D) as vestes masculinas e o comportamento 

adquiridos pela vítima é um indicador de 
abuso sexual.

(E) a saída de casa foi escolha da vítima.

76. Ainda sobre o caso da questão anterior, 
nº 75, no que tange ao comportamento 
materno em relação à filha, é possível 
classificá-lo como

(A) suporte emocional.
(B) medo.
(C) ciúmes.
(D) afastamento.
(E) negligente.
 
77. Preencha a lacuna e assinale a               

alternativa correta.
________________________ traz à tona 
a dinâmica de violência que acontece 
dentro da própria família, referindo-se 
ao fato da explicação ou denúncia do 
segredo. 

(A) O complô do silêncio
(B) A denúncia sugestiva
(C) A narrativa dos fatos
(D) O julgamento dos atos
(E) A ajuda dos familiares

78. Criança de 4 anos de idade vem para 
avaliação psicológica devido à suspeita 
de abuso sexual pelo professor de 
música da creche onde estuda em turno 
integral. A genitora revela que a filha, 
após chegar da escola, no momento do 
banho, queixou-se de dor nas partes 
íntimas. Informou também que no dia 
anterior esteve na casa do avô da menina 
e presenciou o primo e a criança com 
brincadeiras sexuais. Acrescenta que a 
criança não possui auxílio na escola para 

a higiene após fazer suas necessidades 
fisiológicas. Em entrevista individual 
com a criança, a mesma não consegue 
ordenar os fatos no tempo, fazer um 
encaixe contextual dos fatos, descrever 
interações entre ela e o professor, não 
faz correções espontâneas, seu relato 
foge da estrutura lógica e tampouco 
apresenta detalhes suficientes sobre os 
fatos ocorridos na escola. 

Levando-se em conta a técnica 
da avaliação da credibilidade do 
testemunho das vítimas, Statement 
Validity Assessment (SVA), e os critérios 
compostos nessa técnica, Criteria-Based 
Content Analysis – CBCA, é correto 
afirmar que

(A) a técnica é somente utilizada para 
adolescentes.

(B) a técnica SVA somente é válida para os 
Estados Unidos.

(C) a técnica SVA é usada apenas para 
crianças estrangeiras devido a quantidade 
de detalhes trazidos por elas.

(D) devido ao número de detalhes insuficientes 
na narrativa da criança não se pode indicar 
o professor como autor do abuso sexual.

(E) o genitor também pode ser indicado como 
autor dos fatos.

79. Ainda em relação ao caso da questão 
anterior, nº 78, no que se refere à técnica 
utilizada, a entrevista foi analisada 
quanto ao seu conteúdo pelos critérios 
propostos pelo Statement Validity 
Assessment (SVA). São alguns dos 11 
critérios elencados na análise do controle 
de validade da declaração, EXCETO

(A) pressão para realizar a falsa denúncia.
(B) afeto inapropriado.
(C) não há correções espontâneas.
(D) linguagem e conhecimento inapropriado.
(E) entrevista sugestiva, conduzida ou 

coercitiva.
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80. I – O suplício penal não corresponde 
a qualquer punição corporal: É uma 
produção diferenciada de sofrimentos, 
um ritual organizado para a marcação 
das vítimas e manifestação do poder que 
pune: não é absolutamente a exasperação 
de uma justiça que, esquecendo seus 
princípios, perdesse todo o controle. 
Nos "excessos" dos suplícios, se investe 
toda a economia do poder.
II –  Se não é mais ao corpo que se dirige 
a punição, em suas formas mais duras, 
sobre o que, então, se exerce? A resposta 
dos teóricos (…) é simples, quase 
evidente. Dir-se-ia inscrita na própria 
indagação. Pois não é mais o corpo, é 
a alma. À expiação que tripudia sobre 
o corpo deve suceder um castigo que 
atue, profundamente, sobre o coração, 
o intelecto, a vontade, as disposições. O 
enunciado se refere especificamente ao 
tema

(A) Enfrentamento do Abuso Sexual na Criança 
e Adolescente.

(B) Vigiar e Punir.
(C) Avaliação Psicológica e Lei.
(D) Fundamentos da Perícia Psicológica 

Forense.
(E) Psicologia Jurídica.

81. Menino de 9 anos de idade, veio para 
avaliação psicológica para aferição de 
abuso sexual. Compareceu com sua 
genitora, mas adentrou sozinho na sala de 
entrevista. A mãe informa que apresentou 
problemas na fala desde bebê, iniciando 
a fala efetivamente somente aos cinco 
anos de idade, estando sem problemas 
hoje. Está matriculado no 3º ano escolar, 
permanecendo no turno integral.  Usa os 
serviços de fonoaudióloga e psicóloga 
na escola.  Suas brincadeiras com os 
amigos são agitadas, seu sono é agitado, 
denota estar acima do peso, mostrou 
ansiedade no seu relato. O suposto 
acusado conta com 18 anos de idade. Em 
relação ao caso clínico apresentado e ao 
protocolo NICHD, é correto afirmar que

(A) o protocolo NICHD não é indicado porque a 
vítima é um menino.

(B) o protocolo NICHD não avalia crianças 
menores de 10 anos.

(C) a entrevista investigativa NICHD é somente 
válida para crianças americanas.

(D) o protocolo NICHD não está validado no 
Brasil.

(E) a técnica de entrevista investigativa NICHD 
é indicada.

82. Ainda sobre o caso clínico da questão 
anterior, nº 81, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

(A) A criança apresenta sintomas para vítima 
de abuso sexual.

(B) A dificuldade de fala da vítima não é um 
empecilho para a avaliação psicológica.

(C) O fato de a criança já frequentar psicóloga na 
escola não impede a avaliação psicológica.

(D) A idade do acusado impossibilita a avaliação 
psicológica da vítima.

(E) A criança deve ser entrevistada 
individualmente.

83. É caracterizada pelo comportamento 
compulsivo do descontrole de impulso 
frente ao estímulo gerado pela criança, 
isto é, o abusador, por não se controlar, 
usa a criança para obter excitação sexual 
e alívio de tensão, gerando dependência 
psicológica e negação da dependência.  O 
enunciado relaciona-se ao abuso sexual 
intrafamiliar de crianças e caracteriza

(A) a Síndrome do Segredo.
(B) a Síndrome da Adição.
(C) o Silêncio.
(D) a Revelação.
(E) a Denúncia.

84. Menina de 5 anos de idade é filha de 
pais separados. Os genitores brigam 
pela guarda da menor na justiça e por 
enquanto o que foi ajustado em juízo é de 
que a menina permaneceria aos cuidados 
maternos, mas que se avistaria com o 
pai em finais de semana quinzenais. 
Após ter passado um final de semana 
na casa do pai, a criança retorna para a 
mãe queixando-se de dor na “pepeca”. 
A genitora percebe que a menina sente 
coceira nas partes intimas e as mesmas 
estão avermelhadas. Em questionamento 
à filha, tem a informação de que dorme 
com o genitor cada vez que segue para a 
visita. A mãe então passa a desconfiar de 
abuso sexual por parte do pai, repetindo 
a várias pessoas sobre o acontecido. Em 
avaliação psicológica, sugere à filha que 
conte tudo e não esqueça de qualquer 
detalhe daquilo que o pai fez com ela. 
A criança então repete a história da 
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mãe sem oferecer detalhes precisos e 
tampouco apresenta quaisquer sintomas 
de abuso sexual. O caso descrito refere-
se

(A) à síndrome do segredo.
(B) à proteção materna.
(C) à implantação de falsas memórias.
(D) à guarda compartilhada.
(E) à briga entre os genitores.

85. Em um caso de Destituição de Poder 
Familiar, após uma denúncia de maus 
tratos à filha, uma jovem de 24 anos de 
idade, dependente química, é indiciada 
pela Polícia e também denunciada pelo 
Ministério Público no sentido de que a 
filha seja acolhida e retirada dos cuidados 
maternos. Discordando das queixas 
apresentadas contra ela, contrata um 
psicólogo assistente técnico. O perito 
contratado pela jovem é descrito como

(A) perito parcial.
(B) perito ambiental.
(C) perito imparcial.
(D) perito juiz.
(E) perito adversarial.

86. As Falsas Memórias podem se originar 
de duas maneiras distintas. São elas:

(A) espontânea e implantada ou sugerida.
(B) espontânea verdadeira e sugerida.
(C) implantada e sugerida.
(D) sugerida espontaneamente e verdadeira.
(E) implantada e mentirosa.

87. Menina de 10 anos de idade, vitimada pelo 
abuso sexual, veio para acompanhamento 
psicológico encaminhada pela Rede 
Municipal com queixas de agitação no 
âmbito escolar e comportamento sexual 
inadequado. Após algumas sessões, é 
possível perceber os seguintes efeitos 
negativos no desenvolvimento infantil da 
menina relacionados com a vitimização 
do abuso sexual vivenciado, EXCETO

(A) transtorno de stress pós-traumático.
(B) dificuldades interpessoais.
(C) transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade.
(D) comportamento sexual anormal.
(E) sonolência.

88. A Teoria do Apego enfatiza
(A) a importância do sustento físico dado pela 

mãe à criança recém-nascida.
(B) a influência do aporte emocional oferecido 

pela mãe ao filho.
(C) a poderosa influência, no desenvolvimento 

de uma criança, da maneira como é tratada 
por seus pais.

(D) o suporte amoroso ofertado pela mãe à 
criança entre as idades de 3 a 6 anos.

(E) a importância do pai na relação mãe-bebê.

89. A Teoria do Apego, diferencia “apego” 
de “dependência”. Com base nessa 
diferenciação, assinale a alternativa 
correta.

(A) O apego em relação à mãe vem antes da 
dependência.

(B) A dependência se estabelece a partir dos 
dois anos de idade.

(C) No nascimento do bebê, o apego está 
ausente e a dependência presente.

(D) O bebê demonstra apego pela mãe e 
dependência pelo pai.

(E) O bebê demonstra dependência pelo pai a 
partir dos três anos de idade.

90. A função materna entendida pelo modo 
como a criança é segurada, sustentada, 
que tem a função de proteção contra 
todas as experiências frequentemente 
angustiantes do bebê, de natureza 
psicológica, sensorial ou corporal; além 
de compreender a rotina de cuidados 
diários da criança, que devem ser 
modificados à medida que a criança 
cresce, caracteriza

(A) Mãe Suficientemente Boa.
(B) Objeto Transicional.
(C) Preocupação Materna Primária.
(D) Holding.
(E) Sustentação Materna.
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91. Em relação à Abordagem Ecológica do 
Desenvolvimento Humano, assinale a 
alternativa correta.

(A) O desenvolvimento humano é visto através 
do apego criado entre a criança e a mãe.

(B) O desenvolvimento humano é visto a partir 
da dependência materna criada desde o 
nascimento da criança.

(C) A pessoa em desenvolvimento é vista como 
um ser em crescimento, dinâmica, que se 
insere progressivamente no ambiente sem 
fazer qualquer alteração nesse ambiente.

(D) Nessa perspectiva teórica, a pessoa é 
vista em desenvolvimento contextual, 
apoiada em quatro níveis dinâmicos e inter-
relacionados: pessoa, processo, contexto e 
tempo.

(E) O desenvolvimento humano ocorre através 
da interação pessoa-ambiente. Apesar 
disso, o ambiente não tem qualquer 
influência sobre a pessoa.  

92. Mulher de 29 anos, solteira, sem filhos 
e gestante do primeiro filho, iniciou 
relacionamento com o pai do bebê há 
dois anos. Atualmente estão separados, 
mas mantêm uma relação instável e 
conflituosa. A jovem é independente 
financeiramente e tem uma vida social 
preenchida com amigos entre outros 
divertimentos. Tem uma aparência 
cuidada e vistosa. Sua relação com o 
pai do bebê inicialmente era positiva, no 
entanto, ao iniciarem a vivência conjunta, 
o namorado tornou-se desconfiado e 
ciumento. E então a jovem mãe passou a 
dar conta de todos os seus compromissos 
ao companheiro. Ele não aceitava as 
explicações dela respondendo com 
violência às mesmas. Passou a jogar 
objetos na parede e no chão, partindo-
os. Passou a agredi-la verbalmente 
diante de situações sociais e em uma das 
oportunidades acabou por pegar uma 
faca e ameaçá-la. Culminou com a saída 
do companheiro de casa. O julgamento 
da jovem é de que ela deve ter feito algo 
muito grave para que ele agisse assim, 
ele as vezes tem uns ataques de fúria por 
ciúmes, deve ser porque gosta muito de 
mim – diz ela. A jovem deixou de sair e 
de cuidar-se. Sente-se apaixonada pelo 
pai do bebê e refere não conseguir viver 
sem ele. Em relação ao caso descrito, é 
correto afirmar que

(A) a jovem é vítima de violência conjugal, física 
e psicológica mesmo sem residir com o 
namorado e seus sentimentos são de culpa 
e negação.

(B) pode-se inferir que a jovem é vítima de 
violência sexual, tendo a esquiva como seu 
principal comportamento.

(C) retrata uma relação de negligência por parte 
do companheiro que abandonou a jovem 
gestante.

(D) apenas a violência psicológica está 
retratada.

(E) a violência descrita tem como motivação o 
uso de álcool e de entorpecentes por parte 
do pai da criança. 

93. Ainda sobre o caso da questão anterior,                                                                             
nº 92, atentando-se para   o   
comportamento e sentimentos da jovem, 
é correto afirmar que

(A) o principal comportamento da jovem é de 
esquiva. 

(B) ela tem sentimento de abandono.
(C) seus sentimentos são de culpa e negação 

da situação vivenciada.
(D) tem sentimentos de pena do namorado.
(E) tem ideação suicida.

94. A Avaliação da Simulação, através da 
entrevista clínica, aponta os indicadores 
relacionados a seguir, EXCETO 

(A) confirmação de sintomas óbvios.
(B) inconsistência no próprio relato.
(C) conduta cautelosa e premeditada.
(D) apresentação dramatizada e exagerada.
(E) consistência com o diagnóstico psiquiátrico.

95. A Lei Maria da Penha, Lei 11.340/2006, 
em seu artigo 7º, define as formas de 
violência doméstica e familiar contra 
a mulher. O impedimento de usar 
contraceptivos está associado à

(A) violência psicológica.
(B) violência sexual.
(C) violência patrimonial.
(D) violência moral.
(E) violência física.

96. Em relação ao Transtorno de Estresse 
Pós-Traumático e seus sintomas, 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Pesadelos e lembranças espontâneas, 
involuntárias e recorrentes (flashbacks), do 
evento traumático, revivescência.

(B) Fenômenos regressivos, tais como voltar 
a molhar a cama, falar infantilmente ou  
chupar o dedo.
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(C) Afastar-se de qualquer estímulo que possa 
desencadear o ciclo das lembranças 
traumáticas, como situações, contatos 
ou atividades que possam se ligar às 
lembranças traumáticas.

(D) Diminuição do interesse afetivo por 
atividades, pessoas, que anteriormente 
eram prazerosas, diminuição de afetividade.

(E) Sentimentos de impotência e incapacidade 
em se proteger do perigo, perda de 
esperança em relação ao futuro, sensação 
de vazio.

97. Com base na Classificação de Transtornos 
Mentais e de Comportamento da CID-
10, o Episódio Depressivo está inserido 
dentro de qual categoria?

(A) Transtornos Neuróticos e Relacionados ao 
Estresse.

(B) Transtornos Mentais Orgânicos, incluindo 
sintomáticos.

(C) Transtornos Mentais e de Comportamento 
decorrentes do uso de substâncias 
psicoativas.

(D) Transtorno de Humor.
(E) Transtornos de Personalidade e de 

Comportamento em adultos.

98. Homem de 48 anos de idade, em 
uma união estável há seis anos, tem 
uma enteada com 15 anos. Vem para 
atendimento psicológico com a queixa de 
que está incomodado de não conseguir 
deixar de “espiar” a enteada quando 
ela toma banho e excitar-se com isso. 
Explica que o fato ocorre no âmbito do 
lar, sem consentimento da enteada e que 
a companheira não tem conhecimento. 
Esse paciente, segundo DSM V, pode ter 
seu diagnóstico classificado como

(A) Transtorno Fetichista.
(B) Transtorno do Sadismo Sexual.
(C) Transtorno Voyeurista. 
(D) Transtorno Exibicionista.
(E) Transtorno Frotteurista.

99. O Transtorno de Hábitos e Impulsos, não 
especificado, está dentro da categoria de

(A) Transtornos Neuróticos e Relacionados ao 
Estresse.

(B) Esquizofrenia, Transtornos Esquizotípico e 
Delirantes.

(C) Transtornos Mentais e de Comportamento 
decorrentes do uso de substâncias 
Psicoativas.

(D) Transtornos Mentais Orgânicos, incluindo 
sintomáticos.

(E) Transtornos de Personalidade e de 
Comportamento em adultos.

100. Na Psicologia Forense, o termo 
“inimputabilidade penal” se refere

(A) ao agente do ato ilícito que não tem 
condições de compreender o caráter 
ilegal do seu ato e, portanto, não pode ser 
penalizado por ele.

(B) àquele que não é inteiramente capaz de 
entender o caráter ilícito do fato.

(C) ao mesmo que inimputabilidade diminuída.
(D) àquele que tem responsabilidade pelos seus 

atos, portanto é capaz de compreender a 
gravidade de seu comportamento e sua 
conduta inadequada.

(E) àquele que recebe a penalidade, cumpre 
e volta a transgredir na lei, com total 
capacidade de entender o ato ilícito.

ATENÇÃO!
NÃO SE ESQUEÇA de marcar,  na Folha de 
Respostas, o número de sua prova indicado  
na capa deste caderno.
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I N S T R U Ç Õ E S

         A prova discursiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:
1.  Atendimento ao tema proposto na questão; 
2.  Conhecimento técnico-científico sobre a matéria; 
3.  Clareza de argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão; 
4. Utilização adequada da Língua Portuguesa.

 O candidato terá sua prova Discursiva de Estudo de Caso avaliada com nota 0 (zero) em caso de:
a. não atender ao tema proposto e ao conteúdo avaliado;
b. manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital;
c. apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
d. redigir seu texto a lápis, ou à tinta em cor diferente de azul ou preta;
e. não apresentar a questão redigida na FOLHA DA VERSÃO DEFINITIVA ou entregar em branco;
f.  apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro 

nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos).

 O candidato disporá de, no mínimo, 10 (dez) linhas e, no máximo, 30 (trinta) linhas para elaborar    
a resposta de cada questão, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento 
de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 30 (trinta) linhas 
permitida para a elaboração de seu texto.

D I S C U R S I VA  -  R A S C U N H O

1. Menina de 14 anos de idade vem sofrendo abusos sexuais de seu pai desde os 9 anos. Inicialmente, 
a adolescente entendia tais atitudes paternas como carinhos e afetos. Sentia-se amada por ele e 
também ganhava muitos presentes, especialmente quando os carinhos aconteciam. O pai pedia 
segredo dos fatos à menina, a fim de não magoar a genitora, alegando que caso esta tomasse 
conhecimento, ele sairia de casa, abandonando a família. No entanto, em dado momento, as carícias 
iniciaram-se mais abusivas e com maior frequência. O pai passou a procurá-la à noite na cama da 
mesma, até que culminou com o fato de ele passar algumas noites inteiras no quarto da menina.  Ao 
relatar para a genitora sobre os fatos, esta aconselhou a filha que ouvisse o pai e não revelasse o 
que ocorria dentro do lar, uma vez que o pai era quem as mantinha financeiramente. A família é de 
baixa renda e com grandes vulnerabilidades.

 O caso relatado apresenta dois aspectos que sustentam a violência sexual intrafamiliar. Discorra 
sobre o entendimento da dinâmica familiar e identifique quais são os dois aspectos presentes, 
explicando-os. Lembrando que um deles está ligado com ameaças veladas e outro com a dependência 
do abusador em relação à vítima.

1. ____________________________________________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________________________________________________

6. ____________________________________________________________________________________________________________

7. ____________________________________________________________________________________________________________

8. ____________________________________________________________________________________________________________

9. ____________________________________________________________________________________________________________

10. ____________________________________________________________________________________________________________
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11. ____________________________________________________________________________________________________________

12. ____________________________________________________________________________________________________________

13. ____________________________________________________________________________________________________________

14. ____________________________________________________________________________________________________________

15. ____________________________________________________________________________________________________________

16. ____________________________________________________________________________________________________________

17. ____________________________________________________________________________________________________________

18. ____________________________________________________________________________________________________________

19. ____________________________________________________________________________________________________________

20. ____________________________________________________________________________________________________________

21. ____________________________________________________________________________________________________________

22. ____________________________________________________________________________________________________________

23. ____________________________________________________________________________________________________________

24. ____________________________________________________________________________________________________________

25. ____________________________________________________________________________________________________________

26. ____________________________________________________________________________________________________________

27. ____________________________________________________________________________________________________________

28. ____________________________________________________________________________________________________________

29. ____________________________________________________________________________________________________________

30. ____________________________________________________________________________________________________________

1. ____________________________________________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________________________________________________

6. ____________________________________________________________________________________________________________

7. ____________________________________________________________________________________________________________

8. ____________________________________________________________________________________________________________

9. ____________________________________________________________________________________________________________

10. ____________________________________________________________________________________________________________

11. ____________________________________________________________________________________________________________

2. Uma Psicóloga foi nomeada pelo juiz como perita oficial em um processo de Destituição de Poder 
Familiar com o intuito de avaliar psicologicamente a genitora de uma criança. O fruto dessa avaliação 
psicológica deve ser um Relatório Psicológico que, de acordo com a Resolução nº 007/2003 do 
Conselho Federal de Psicologia, faz parte do Manual de Elaboração de Documentos Escritos 
produzidos pelo Psicólogo. Esse Relatório (documento) produzido pela Psicóloga deve apresentar 
em sua estrutura, no mínimo, 5 (cinco) itens. Relacione esses 5 (cinco) itens e descreva cada um 
deles.
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12. ____________________________________________________________________________________________________________

13. ____________________________________________________________________________________________________________

14. ____________________________________________________________________________________________________________

15. ____________________________________________________________________________________________________________

16. ____________________________________________________________________________________________________________

17. ____________________________________________________________________________________________________________

18. ____________________________________________________________________________________________________________

19. ____________________________________________________________________________________________________________

20. ____________________________________________________________________________________________________________

21. ____________________________________________________________________________________________________________

22. ____________________________________________________________________________________________________________

23. ____________________________________________________________________________________________________________

24. ____________________________________________________________________________________________________________

25. ____________________________________________________________________________________________________________

26. ____________________________________________________________________________________________________________

27. ____________________________________________________________________________________________________________

28. ____________________________________________________________________________________________________________

29. ____________________________________________________________________________________________________________

30. ____________________________________________________________________________________________________________
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ATENÇÃO!
NÃO SE ESQUEÇA de marcar,  na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa deste caderno.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Insulto, logo existo

Leandro Karnal
 

No momento em que eu apenas uso o rótulo, 
perco a chance de ver engenho e arte

  
A crítica e o contraditório   são   

fundamentais. Grande parte do avanço 
em liberdades individuais e nas ciências 
nasceu do questionamento de paradigmas. 
Sociedades abertas crescem mais do que 
sociedades fechadas. A base da democracia é 
a liberdade de expressão. Sem oposição, não 
existe liberdade.

 Uma crítica bem fundamentada destaca 
dados que um autor não percebeu. Um juízo 
ponderado é excelente. Mais de uma vez percebi 
que um olhar externo via melhor do que eu. 
Inexiste ser humano que não possa ser alvo de 
questionamento. Horácio garantia, com certa 
indignação, que até o hábil Homero poderia 
cochilar (QuandoquebonusdormitatHomerus - 
ArsPoetica, 359). A crítica pode nos despertar.

 Como saber se a avaliação é boa? Primeiro: 
ela mira no aperfeiçoamento do conhecimento 
e não em um ataque pessoal. A boa crítica 
indica aperfeiçoamento. Notamos, no arguidor 
sincero, uma diminuição da passionalidade. 
Refulgem argumentos e dados. Mínguam 
questões subjetivas. Há mais substantivos 
e menos adjetivos. Não digo o que eu faria 
ou o que eu sou. Indico apenas como algo 
pode ser melhor e a partir de quais critérios. 
Que argumentos estão bem fundamentados 
e quais poderiam ser revistos. Objetividade 
é um campo complexo em filosofia, mas, 
certamente, alguém babando e adjetivando 
foge um pouco do perfil objetivo.

 Duas coisas ajudam na empreitada. A 
primeira é conhecimento. Há um mínimo 
de formação. Não me refiro a títulos, mas à 
energia despendida em absorver conceitos. 
Nada posso dizer sobre aquilo do qual 
nada sei. Pouco posso dizer sobre o que 
escassamente domino. A segunda é a busca 

da impessoalidade. Critico não por causa da 
minha dor, da minha inveja, do meu espelho. 
Examino a obra em si, não a obra que eu 
gostaria de ter feito ou a que me incomoda pelo 
simples sucesso da sua existência. Critico o 
defeito e não a luz. [...]
Disponível em: <https://jornalggn.com.br/noticia/insulto-logo-existo-por
-leandro-karnal>. Acesso em: 11 dez. 2017.

 
1. Considerando as informações do texto, 

assinale a alternativa correta.
(A) O título do texto traz uma referência à 

citação “Penso, logo existo”. Por meio de 
tal intertextualidade, Leandro Karnal busca 
ironizar a filosofia de René Descartes, 
demonstrando uma forma de crítica 
subjetiva.  

(B) Quando o autor afirma “[...] Há mais 
substantivos e menos adjetivos.[...]”, 
compreende-se que a boa arguição prioriza 
classes de palavras ligadas à subjetividade, 
à percepção, ao julgamento e ao pensamento 
abstrato.

(C) Afirmar que “[...] Critico não por causa 
da minha dor, da minha inveja, do meu 
espelho.[...]” corrobora o que se diz em “[...] 
Mínguam questões subjetivas.[...]”.

(D) O avanço das liberdades individuais 
é a causa de haver a possibilidade do 
questionamento de paradigmas. 

(E) Ao afirmar que “[...] alguém babando e 
adjetivando foge um pouco do perfil objetivo.
[...]”, o autor busca demonstrar que o perfil 
objetivo é aquele que prioriza as relações 
pautadas mais na emoção do que na razão.  
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2. Assinale a alternativa em que o vocábulo 
entre parênteses pode substituir o 
vocábulo em destaque nas frases 
retiradas do texto, sem gerar alterações 
de sentido nesse contexto.

(A) No subtítulo: “No momento em que eu 
apenas uso o rótulo, perco a chance de ver 
engenho e arte” (labor).

(B) No primeiro parágrafo: “Grande parte do 
avanço em liberdades individuais e nas 
ciências nasceu do questionamento de 
paradigmas” (padrões). 

(C) No terceiro parágrafo: “Notamos, no 
arguidor sincero, uma diminuição da 
passionalidade” (amigo).

(D) No terceiro parágrafo: “Refulgem 
argumentos e dados.” (selecionam-se).

(E) No quarto parágrafo: “Duas coisas ajudam 
na empreitada.” (dificuldade).

3. É correto afirmar que o texto “Insulto, 
logo existo” é

(A) expositivo e compõe uma reportagem, 
gênero caracterizado pela abrangência, 
impessoalidade e formalidade. 

(B) descritivo e compõe uma crônica, gênero 
caracterizado pela sequenciação informal 
de fatos que ocorrem cotidianamente. 

(C) injuntivo e compõe uma resenha crítica, 
gênero caracterizado pela exposição de um 
julgamento de valor a partir de um intertexto. 

(D) opinativo e compõe um conto, gênero 
composto por uma trama permeada de 
elementos que confirmam o ponto de vista 
do autor. 

(E) argumentativo e compõe um artigo 
de opinião, gênero que apresenta um 
encadeamento das ideias com a finalidade 
de defender uma opinião e convencer o 
interlocutor.

4. Assinale a alternativa em que o elemento 
sublinhado é uma conjunção integrante. 

(A) “No momento em que eu apenas uso o 
rótulo, perco a chance de ver engenho e 
arte.”

(B) “Examino a obra em si, não a obra que eu 
gostaria de ter feito [...]”.

(C) "Sociedades abertas crescem mais 
do que sociedades fechadas.”

(D) “Horácio garantia, com certa 
indignação, que até o hábil Homero poderia 
cochilar [...]”.

(E) “Inexiste ser humano que não possa ser 
alvo de questionamento.”

5. Assinale a alternativa que apresenta  
uma metáfora.

(A) “Critico não por causa da minha dor, da 
minha inveja, do meu espelho.”

(B) “Um juízo ponderado é excelente.”
(C) “Indico apenas como algo pode ser melhor 

e a partir de quais critérios.”
(D) “Nada posso dizer sobre aquilo do qual 

nada sei.”
(E) “Não digo o que eu faria ou o que eu sou.”

6. Assinale a alternativa correta.
(A) Em “Não me refiro a títulos, mas à energia 

despendida em absorver conceitos.”, a 
crase ocorre pela contração da preposição 
exigida pela regência do verbo “referir-
se” e do artigo feminino que antecede o 
substantivo “energia”.  

(B) Em “Grande parte do avanço em liberdades 
individuais e nas ciências nasceu do 
questionamento de paradigmas.”, o verbo 
em destaque poderia estar no plural, 
concordando, assim, com o núcleo do 
sujeito “liberdades”. 

(C) Em “Nada posso dizer sobre aquilo do qual 
nada sei.”, o termo em destaque pode ser 
trocado por “cujo”, sem haver prejuízos 
gramaticais ou mudança de sentido. 

(D) Em “Horácio garantia, com certa indignação, 
que até o hábil Homero poderia cochilar 
[...]”, as vírgulas são utilizadas para separar 
um aposto explicativo. 

(E) Em “Como saber se a avaliação é boa? 
Primeiro: ela mira no aperfeiçoamento 
do conhecimento e não em um ataque 
pessoal.”, os dois-pontos são utilizados 
para introduzir uma síntese do que foi dito 
anteriormente. 

7. Assinale a alternativa correta.
(A) Em “Indico apenas como algo pode ser 

melhor e a partir de quais critérios. Que 
argumentos estão bem fundamentados e 
quais poderiam ser revistos.”, os termos 
em destaque são conjunções alternativas, 
que introduzem opções de complemento ao 
verbo “Indico”.

(B) Em “Sociedades abertas crescem mais 
do que sociedades fechadas.”, o termo 
em destaque atua como pronome relativo, 
referindo-se a “sociedades abertas”. 

(C) Em “Inexiste ser humano que não possa ser 
alvo de questionamento.” e em “Examino a 
obra em si, não a obra que eu gostaria de 
ter feito”, os termos em destaque funcionam 
como pronomes relativos. 
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(D) Em “Como saber se a avaliação é boa?”, o 
termo em destaque desempenha função de 
conjunção condicional, uma vez que o autor 
coloca uma condição para que a avaliação 
seja boa. 

(E) Em “Horácio garantia, com certa indignação, 
que até o hábil Homero [...]”, o termo em 
destaque desempenha função de partícula 
expletiva ou de realce, tendo em vista que 
toda a oração introduzida por ele pode ser 
substituída por um substantivo.

8. Assinale a alternativa em que a divisão 
silábica de todas as palavras está  
correta. 

(A) In-sul-to; ex-pre-ssão; ques-ti-o-na-men-to.
(B) So-cie-da-des; exa-mi-no; o-bra.
(C) A-per-fe-i-ço-a-men-to; ques-tõ-es; con-tra-

di-tó-rio.
(D)  A-va-li-a-ção; li-ber-da-de; ad-je-ti-van-do.
(E) Ar-gui-dor; su-bs-tan-ti-vos; cer-ta-men-te.

9. Em “Objetividade é um campo complexo 
em filosofia, mas, certamente, alguém 
babando e adjetivando foge um pouco 
do perfil objetivo [...]”, os termos em 
destaque podem ser substituídos, sem 
prejuízo de sentido, respectivamente por

(A) porém, de fato.
(B) conquanto, na verdade.
(C) portanto, realmente.
(D)  ademais, mormente.
(E) contudo, outrossim.

10. Em relação ao texto, assinale a alternativa 
correta.

(A) Para o autor, a objetividade da crítica está 
ligada ao tom pessoal que se dá a uma 
discussão, tendo em vista a abundância de 
adjetivações que devem existir para uma 
crítica relevante. 

(B) O autor destaca que o contraditório é a 
força motriz para a evolução das ideias, da 
sociedade e do conhecimento. 

(C) O foco do texto consiste na crítica à 
passividade com a qual as pessoas lidam 
com as ideias diferentes. 

(D) Uma avaliação satisfatória deve levar 
em conta a formação acadêmica e o 
conhecimento escasso daquele que refuta 
as ideias de outrem.

 (E) O rótulo é uma forma de oposição que 
segue o paradigma filosófico em direção ao 
desenvolvimento do conhecimento. 

INFORMÁTICA

11. Em um sistema operacional Linux, o que 
faz o comando mkdir?

(A)  Formata um dispositivo. 
(B)  Verifica o conteúdo de um diretório. 
(C)  Remove um arquivo. 
(D)  Acessa o diretório pasta um nível acima.
(E)  Cria um diretório.
 
12. Um arquivo com a extensão .pptx pode 

ser editado por qual aplicativo?
(A)  Microsoft PowerPoint 2013. 
(B)  Microsoft PowerPoint 2003. 
(C)  LibreOffice Writer. 
(D)  Microsoft Edge.
(E)  LibreOffice Draw.

13. Como são conhecidos os setores 
defeituosos em um HD?

(A)  Trilhas. 
(B)  Root Sectors.
(C)  Bump roads.
(D)  Badblocks.
(E)  Partições.

14. Diferentemente do vı́rus, este malware 
não se propaga por meio da inclusão de 
cópias de si mesmo em outros programas 
ou arquivos, mas sim pela execução 
direta de suas cópias ou pela exploração 
automática de vulnerabilidades 
existentes em programas instalados em 
computadores. A que o enunciado se 
refere?

(A)  Rootkit. 
(B)  Trojan. 
(C)  Botnet. 
(D)  Spyware.
(E)  Worm.
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15. Considerando o aplicativo de escritório 
LibreOffice Calc (Versão 5 Instalação 
padrão em português), dada a tabela a 
seguir, o resultado da seguinte expressão 
seria

MAIOR(A2:C2;2) * MÍNIMO(A1:A3)
(A)  150.
(B)  200.
(C)  300.
(D)  400.
(E)  800.

NOÇÕES DE DIREITO PENAL E DIREITO 
PROCESSUAL PENAL

16. Nas eleições municipais, um candidato 
a Prefeito comprou o voto de um eleitor. 
Alguns dias depois, ele mandou matar 
uma testemunha daquele crime de 
compra de votos. O referido candidato 
perdeu as eleições. Nesse caso, 
assinale a alternativa correta acerca da 
competência.

(A) Pelos dois crimes ele responderá na Justiça 
Eleitoral, que exerce “vis atractiva”.

(B) Pelos dois crimes ele responderá no júri 
Estadual, que exerce “vis actractiva”.

(C) Os processos serão separados e ele 
responderá pela compra de votos na Justiça 
Eleitoral e pelo homicídio no júri Estadual.

(D) Pelos dois crimes ele responderá no Tribunal 
de Justiça.

(E) Os processos serão separados e ele 
responderá pela compra de votos no 
Tribunal Regional Federal e pelo homicídio 
no Tribunal de Justiça.

17. Sobre a prisão temporária e a liberdade 
provisória, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A) A prisão temporária poderá ser decretada 
em face de representação da autoridade 
policial ou requerimento do Promotor de 
Justiça.

(B) A prisão temporária poderá ser decretada 
de ofício pelo juiz.

(C) A prisão temporária tem prazo determinado.
(D) Não será concedida fiança nos crimes de 

racismo.

(E) A autoridade policial somente poderá 
conceder fiança nos casos de infração cuja 
pena privativa de liberdade máxima não 
seja superior a 4 (quatro) anos.

18. Assinale a alternativa correta acerca da 
prova pericial.

(A) Quando a infração deixar vestígios, a 
perícia somente é dispensável se o acusado 
confessar a prática do delito.

(B) O exame de corpo de delito e outras perícias 
sempre deverão ser realizados por dois 
peritos oficiais, portadores de diploma de 
curso superior.

(C) Durante o curso do processo judicial não é 
admitida a indicação de assistente técnico, 
mas as partes podem formular quesitos ao 
perito 

(D) Nos crimes cometidos com destruição ou 
rompimento de obstáculo e subtração da 
coisa, a perícia pode ser substituída pela 
prova testemunhal.

(E) A autópsia será feita pelo menos seis horas 
depois do óbito, salvo se os peritos, pela 
evidência dos sinais de morte, julgarem que 
possa ser feita antes daquele prazo, o que 
declararão no auto.

19. A respeito da interceptação telefônica, 
assinale a alternativa correta.

(A) Não será admitida a interceptação de 
comunicações telefônicas, dentre outras 
hipóteses, quando a prova puder ser feita 
por outros meios disponíveis.

(B) Será admitida a interceptação para 
investigar crimes punidos com detenção ou 
reclusão.

(C) A interceptação das comunicações 
telefônicas somente poderá ser determinada 
pelo juiz a requerimento do Ministério 
Público.

(D) Deferido o pedido, o juiz conduzirá os 
procedimentos de interceptação, dando 
ciência ao Delegado e ao Ministério Público, 
que poderão acompanhar a sua realização.

(E) Constitui contravenção penal realizar 
interceptação de comunicações telefônicas 
sem autorização judicial.

20. Acerca do inquérito policial, assinale a 
alternativa correta.

(A) O inquérito policial é um procedimento 
judicial.

(B) O inquérito policial é indispensável para a 
propositura de ação penal.
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(C) Os elementos de informação colhidos no 
inquérito policial não podem ser usados 
de forma exclusiva para fundamentar uma 
condenação.

(D) Ao acusado é garantida a ampla defesa e 
o contraditório em todas as diligências do 
inquérito.

(E) O representante do Ministério Público pode 
presidir um inquérito policial.

NOÇÕES DE CRIMINALÍSTICA

21. Assinale a alternativa correta.
(A) A Cadeia de Custódia é um procedimento 

relacionado à qualidade da prova material, 
sendo definida pelo conjunto de todos 
os procedimentos utilizados para manter 
e documentar a história cronológica 
do vestígio, para rastrear sua posse e 
manuseio a partir de seu reconhecimento 
até o descarte.

(B) Uma vez que o vestígio seja identificado, 
fixado e coletado mediante procedimentos 
adequados de Cadeia de Custódia, será 
dispensável o exame de corpo de delito.

(C) A perícia criminal consiste em um conjunto 
de procedimentos que envolve o uso do 
conhecimento científico como ferramenta 
na elucidação criminal, culminando com 
um documento denominado laudo pericial 
sobre o qual a autoridade judiciária ficará 
adstrita em sua sentença.

(D) A fase interna da Cadeia de Custódia é 
inaugurada com a preservação de local 
de crime ou com procedimentos policiais 
ou periciais nos quais seja detectada a 
existência de indícios.

(E) O rastreamento do vestígio é possível 
apenas na fase de transporte da Cadeia de 
Custódia.

22. Anselmo recebeu uma Requisição de 
Exame Pericial em 19/01/2017 cuja 
natureza delituosa versava sobre um 
homicídio e o objeto de perícia era o 
local do crime. Constava no documento a 
observação de que a vítima foi socorrida 
e entrou em óbito no hospital em 
decorrência de ferimentos provocados 
à estocada de uma faca de cozinha. 
Anselmo realizou a perícia no mesmo dia 
e expediu o laudo pericial em 02/02/2017. 
Com base nessa situação hipotética, 
assinale a alternativa correta.

(A) Considerando que o instrumento utilizado 
no crime era do tipo cortante, é esperado 
que, em laudo pericial próprio, o Médico 
Legista descreva as lesões do cadáver 
como incisas ou fusiformes.

(B) Na ausência de excepcionalidades, Anselmo 
expediu seu laudo pericial dentro do prazo 
legal.

(C) Como as lesões descritas são normalmente 
pouco hemorrágicas, é provável que, no 
local, exista campo para exames envolvendo 
manchas de sangue.

(D) Dentre os vestígios de interesse forense 
envolvidos nesse caso, é possível destacar 
a faca utilizada, eventuais impressões 
dígito-papilares presentes nesta e manchas 
de sague da vítima.

(E) A Requisição de Exame Pericial é o 
documento assinado por qualquer policial 
civil, no qual se mencionam os resultados 
da perícia.

23. Sobre os locais de crime, assinale a 
alternativa correta.

(A) É dever do perito criminal dirigir-se ao local 
de crime, providenciando para que não 
sejam  alterados o estado e conservação 
das coisas.

(B) Quando os vestígios foram mantidos 
inalterados, desde a ocorrência dos fatos 
até o seu completo registro, o local de crime 
é classificado como inidôneo.

(C) O local de crime imediato é onde se concentra 
a maior parte dos vestígios, enquanto o 
local mediato é a região adjacente à área 
imediata em que ocorreu o fato delituoso.

(D) Todo local de crime consiste de um espaço 
físico, sendo inimaginável uma localidade 
virtual de onde se possam extrair vestígios.

(E) Arrombamentos são comuns em locais de 
crimes relacionados à morte violenta, mas 
não aos crimes contra o patrimônio.
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24. Assinale a alternativa que NÃO                                                                               
apresenta uma finalidade do  
levantamento de local de crime.

(A) Buscar e reconhecer vestígios e elementos 
com potencial interesse para a produção da 
prova pericial.

(B) Perpetuar a situação em que se encontrava 
o local, os vestígios e suas posições 
relativas, a fim de que possam, em qualquer 
tempo, serem exibidos como prova.

(C) Registrar, sempre que possível, o local 
para permitir a instrução do laudo pericial 
com fotografias, desenhos ou esquemas 
elucidativos.

(D) Fotografar os cadáveres na posição em que 
forem encontrados, bem como, na medida 
do possível, todas as lesões externas e 
vestígios deixados no local do crime.

(E) Levar a termo as declarações das 
testemunhas em procedimento de 
interrogatório, constituído por duas partes: 
sobre a pessoa do acusado e sobre os fatos.

25. Sobre os Postulados e Princípios da 
Criminalística brasileira, assinale a 
alternativa correta.

(A) De acordo com o Princípio da Observação, 
também conhecido como Princípio de 
Locard, o vestígio, como toda matéria, 
é ponderável e, portanto, cabe ao perito 
criminal o reportar-se ao que vê (visum et 
repertum).

(B) O Princípio da Interpretação, também 
conhecido por Princípio de Kirk, pode ser 
enunciado pela frase “Dois objetos podem 
ser indistinguíveis, mas nunca idênticos”.

(C) O Princípio da Documentação não se 
relaciona ao registro cronológico de um 
vestígio, desde seu nascimento até sua 
disposição final, pois isso cabe à Cadeia de 
Custódia.

(D) Sendo a verdade mutável em relação ao 
tempo, não se permite postular que a perícia 
criminal é independente do tempo.

(E) Considerando que o teor de um laudo 
pericial é personalíssimo, então o conteúdo 
de um laudo pericial será variante de acordo 
com o perito criminal que o produzir.

26. O Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro  
de 1941 (e alterações), representa os                                                                                              
ritos da processualística criminal 
brasileira. Nesse Código de Processo 
Penal, há previsão de alguns exames 
periciais específicos. Assinale a 
alternativa na qual constam apenas 
exames periciais expressamente 

previstos no Código de Processo Penal.
(A) Exame em letra e firma em documentos 

particulares, perícias de laboratório, 
exame de local, exame de instrumentos 
empregados para a prática de crime, 
verificação da causa de incêndios.

(B) Exame para reconhecimento de escritos, 
descrição de vestígios nos crimes cometidos 
com destruição ou rompimento de obstáculo 
à subtração da coisa, identificação de 
elementos que apontem a atividade de 
hackers.

(C) Perícias de laboratório, microcomparação 
balística, verificação do local onde um 
incêndio começou.

(D) Eficácia de arma de fogo, confronto de 
voz, extração de dados de discos rígidos, 
estimativa de área ambiental degradada.

(E) Exame de reconhecimento de escritos, 
perícias de laboratório, microcomparação 
balística e confronto de voz.

27. Durante um levantamento de local de 
crime, o Perito Criminal constatou um 
cadáver em situação de enforcamento 
por suspensão completa. Populares 
afirmavam que a vítima era depressiva 
e que já havia tentado o suicídio antes. 
O perito, entretanto, estranhou a 
escassez de petéquias na conjuntiva 
ocular da vítima e sangramento oriundo 
da cavidade oral. Diante da situação 
hipotética apresentada, assinale a 
alternativa correta.

(A) No enforcamento, como modalidade de 
asfixia por constrição do pescoço, o sulco 
decorrente do laço e presente no pescoço 
da vítima é oblíquo e contínuo, portanto 
sem interrupção na altura do nó.

(B) A afirmação de populares é suficiente 
para concluir pela hipótese de suicídio, 
independentemente de qualquer outro 
elemento de ordem material ou médico 
legal que possa ser avaliado no local ou no 
cadáver.

(C) Petéquias são equimoses pontuais que 
eventualmente, podem estar associadas 
ao enforcamento quando presentes, por 
exemplo, na conjuntiva ocular.

(D) São sinônimos de enforcamento, a 
esganadura e o estrangulamento.

(E) Se o perito médico legista encontrar uma 
lesão perfurocontusa, de entrada, no palato 
da vítima, então a hipótese de suicídio por 
asfixia será a mais provável.
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28. Analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta aquela(s) que se 
relaciona(m) corretamente com a Cadeia 
de Custódia e suas fases.

I. Ao chegar no local dos fatos, 
a        autoridade policial deverá 
providenciar para que não se alterem 
o estado e a conservação das coisas, 
até a chegada dos peritos criminais, 
sendo que estes últimos registrarão, 
no laudo, as alterações do estado das 
coisas e discutirão, no relatório, as 
consequências dessas alterações na 
dinâmica dos fatos. 

II. É procedimento fundamental para 
garantir a idoneidade e a rastreabilidade 
dos vestígios, com vistas a preservar 
a confiabilidade e a transparência 
da produção da prova pericial até a 
conclusão do processo judicial.

III. Após a liberação pelos peritos criminais, 
a autoridade policial deverá apreender 
os objetos que tiverem relação com o 
fato.

IV. É iniciada no instante do planejamento 
da ação delitiva, antes mesmo da 
consumação do fato criminoso.

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

IDENTIFICAÇÃO HUMANA

29. Considerando a estimativa de sexo 
em um esqueleto humano, informe se 
é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se 
afirma a seguir e assinale a alternativa 
com a sequência correta.

(   ) Os ossos da pelve são considerados os 
melhores marcadores biológicos para a 
estimativa de sexo.

(   ) Zonas de inserção muscular óssea 
acentuadas são características 
femininas.

(   ) O sulco pré-auricular é uma característica 
predominantemente feminina.

(   ) Os ossos da pelve exibem características 
que permitem realizar a estimativa de 
sexo desde a infância.

(A) V – F – F – V. 
(B) F – F – V – V. 
(C) V – V – F – F. 
(D) V – V – V – F. 
(E) V – F – V – F.

30. A antroposcopia e a antropometria               
tratam, respectivamente, de 
características

(A) quantitativas e qualitativas.
(B) qualitativas e subjetivas.
(C) qualitativas e quantitativas.
(D) objetivas e quantitativas.
(E) subjetivas e qualitativas.

NOÇÕES DE MEDICINA LEGAL

31. Como a Hipóstase é definida?
(A) Manchas azuladas no rosto e na esclerótica 

(olho), presentes nos asfixiados, e às 
vezes em membros inferiores, conforme a 
modalidade de asfixia.

(B) Coloração azulada das mucosas e da pele, 
em decorrência da anóxia produzida no 
cadáver, ao findar o consumo do oxigênio 
pelas últimas células e tecidos vivos.

(C) Derrame sanguíneo não traumático, 
presente nas vísceras, em consequência da 
morte celular.

(D) Manchas puntiformes avermelhadas ou 
arroxeadas, presentes na pleura visceral 
em asfixiados.

(E) Coloração mais escura (arroxeada ou 
avermelhada) nas partes mais baixas do 
cadáver, em consequência da deposição do 
sangue nesses locais.

32. O produto químico Aldicarbe é um 
carbamato, cuja formulação granulada 
já foi excluída do mercado brasileiro 
pela Anvisa, mas ele ainda é vendido 
ilegalmente em mercados populares com 
o nome de “chumbinho” e ainda é muito 
utilizado em envenenamentos de animais 
e por suicidas. Antes da proibição, o uso 
devido desse agente químico era como

(A) agrotóxico (uso agrícola).
(B) inseticida doméstico.
(C) medicamento de uso controlado 

(necessitando de receita médica em duas 
vias para aquisição).

(D) raticida.
(E) componente de produtos desinfetantes 

(produto de limpeza).
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33. Para efeito de diagnóstico médico-legal, 
conforme o artigo 128 do Código Penal 
brasileiro, o aborto

(A) é permitido e não configura crime, se 
praticado por médico em casos de 
malformação fetal, estupro e risco de vida à 
gestante.

(B) é permitido e não configura crime, em casos 
de anencefalia fetal, estupro e risco de vida 
à gestante.

(C) é permitido e não configura crime, se 
praticado por médico, quando a gravidez 
resulta de estupro e o aborto é precedido 
de consentimento da gestante ou há risco à 
vida da gestante.

(D) é crime em qualquer modalidade, embora 
não punível se praticado por médico, se 
a gravidez resulta de estupro e o aborto é 
precedido de consentimento da gestante ou 
quando não houver outra maneira de salvar 
a vida da gestante.

 (E) é crime em qualquer modalidade, embora 
não punível se praticado por médico em 
casos de malformação fetal, estupro e risco 
de vida à gestante.

34. Em relação à autópsia, assinale a 
alternativa INCORRETA.

(A) Autópsia é o exame do cadáver humano, 
que tem, entre outros objetivos, a finalidade 
de diagnosticar a causa médica da morte.

(B) Na autópsia em caso de morte violenta, o 
exame externo do cadáver não basta para 
precisar a causa da morte, sendo obrigatório 
o exame interno.

(C) Na autópsia médico-legal, entre outros 
objetivos, busca-se diagnosticar a causa 
médica da morte, o que pode favorecer a 
elucidação da sua causa jurídica.

(D) A autópsia médico-legal, conforme 
determina a legislação atual, é obrigatória 
em casos de morte violenta.

(E) A autópsia será feita pelo menos seis horas 
depois do óbito, salvo se os peritos, pela 
evidência dos sinais de morte, julgarem que 
possa ser feita antes daquele prazo.

A seguinte imagem, obtida em vítima 
fatal de um assalto a mão armada, ilustra 
uma lesão provocada por tiro. Responda 
as questões 35 e 36 com base nessa 
imagem.

35. Assinale a alternativa INCORRETA.
(A) O orifício no centro apresenta orla de 

contusão e enxugo.
(B) Existe halo de tatuagem.
(C) O pontilhado que circunda amplamente 

o orifício resulta de grânulos de pólvora 
incombusta.

(D) O pontilhado que circunda amplamente o 
orifício pode ser removido com pano úmido.

(E) É uma lesão característica de entrada de 
projétil de arma de fogo.

36. Considerando a imagem, é correto 
afirmar, com toda a segurança, que

(A) pode ser lesão de entrada ou de saída de 
projétil de arma de fogo, cujo diagnóstico 
depende de exame complementar.

(B) a estimativa da distância de tiro é possível, 
mas depende de perícia balística, mediante 
disparos de prova com a mesma arma do 
crime e o mesmo tipo de munição.

(C) o interesse pericial se concentra no orifício 
no centro da imagem, sendo os demais 
sinais irrelevantes para a perícia.

(D) as características são típicas de tiro 
disparado a longa distância.

(E) as características são, certamente, de 
projéteis de calibre .38 e similares, ou de 
maior calibre.
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37. Sulco cervical oblíquo, de profundidade 
desigual e com área de interrupção, 
com fundo escoriado, comumente está 
presente em morte por

(A) estrangulamento.
(B) enforcamento.
(C) sufocação direta.
(D) sufocação indireta.
(E) esganadura.

NOÇÕES DE ODONTOLOGIA LEGAL

38. Os documentos odontolegais são: 
atestados, relatórios e pareceres. O 
documento mais comumente produzido 
pelo cirurgião-dentista é o atestado. 
Em relação ao Atestado Odontológico, 
assinale a alternativa correta.

(A) O cirurgião-dentista não precisa descrever 
em qual horário o paciente esteve sob 
seus cuidados, podendo apenas escrever 
o período que esse paciente esteve em 
tratamento (manhã, tarde ou noite).

(B) O atestado odontológico pode ser realizado 
pela secretária do cirurgião-dentista, o qual 
apenas o assina.

(C) Fazer ou comercializar um atestado falso 
enquadra o cirurgião-dentista no Art.302 do 
Código Penal, cuja pena é detenção de 6 
meses a 1 ano.

(D) O cirurgião-dentista não precisa descrever 
o diagnóstico ou ato odontológico ao qual 
o paciente foi submetido (salvo se esse 
paciente pedir, sugerindo-se, assim, colocar 
somente o CID).

(E) O acompanhante do paciente tem direito 
a receber um atestado odontológico feito 
pelo cirurgião-dentista, da mesma forma 
que o paciente recebeu, com os mesmos 
elementos, menos o CID, constando apenas 
que acompanhou o paciente na consulta.

DOCUMENTOS TÉCNICOS
 
39. Em relação à Notificação Compulsória, 

assinale a alternativa correta.
(A)  Não é obrigatória em casos de acidentes de 

trabalho. 
(B)  Está relacionada somente a casos em 

que ocorrem crimes contra a incolumidade 
pública, ou seja, somente nos casos de 
doenças infectocontagiosas. 

(C)  Deve sempre ser enviada em até 48 horas 
após o momento da suspeita inicial que se 

enquadra em uma ou mais das opções nas 
quais se obriga a sua realização. 

(D)  A pena para o médico que deixar de fazer 
a notificação à autoridade pública (omissão 
de notificação de doença), segundo o Art. 
269 do Código Penal - Decreto Lei 2848/40, 
é detenção de 6 (seis) meses a 2(dois) anos 
e multa.   

(E)  Uma vez verificada uma violência doméstica, 
tal fato deve ser notificado às autoridades 
competentes ou ao serviço de referência, 
não sendo necessário ser feito de forma 
sigilosa pelo profissional da área da saúde, 
pois o ato de violência oferece risco ao 
paciente.

40. A Notificação Compulsória é obrigatória 
nos casos de algumas doenças (de saúde 
pública constantes nas Portarias 204 e  
205, de fevereiro de 2016, do Ministério da 
Saúde) e em alguns eventos de violência. 
Ela deve ser realizada, por exemplo, nos 
seguintes casos: 

(A)  doenças infectocontagiosas, acidentes de 
trabalho, herpes.

(B)  violência à criança, violência à mulher, 
violência ao idoso.

(C)  acidente de trânsito, acidente do trabalho, 
acidente doméstico. 

(D)  HIV, sífilis, alcoolismo.
(E)  estupro, câncer, AIDS.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

41. A convivência da criança e do            
adolescente com a mãe ou o pai privado                                                                           
de liberdade, por meio de visitas 
periódicas promovidas pelo responsável 
ou nas hipóteses de acolhimento 
institucional pela entidade responsável 
ocorre

(A) com autorização judicial e do responsável.
(B) somente com autorização judicial.
(C) independente de autorização judicial.
(D) independentemente do aceite da mãe ou do 

pai.
(E) somente com autorização da mãe ou do pai.
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42. Quanto ao Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei 8.069/90), informe se 
é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se 
afirma a seguir e assinale a alternativa 
com a sequência correta. 

(   )  Em caso de ato infracional cometido 
por crianças, matrícula e frequência 
obrigatórias em estabelecimento oficial 
de ensino fundamental é uma das 
medidas que pode ser adotada pela 
autoridade competente.

(    )  São penalmente inimputáveis os 
menores de 18 anos, sujeitos as medidas 
previstas na Lei citada no enunciado. 
Para os efeitos dessa Lei, deve ser 
considerada a idade do adolescente à 
data do julgamento.

(    )  Orientação, apoio e acompanhamento 
temporários são medidas aplicadas na 
prática do ato infracional praticado por 
criança. 

(A) V – V – V.
(B) F – F – F.
(C) F – V – F.
(D) V – V – F.
(E) V – F – V.

43. A respeito das medidas socioeducativas, 
analise as assertivas e assinale a 
alternativa correta. 

I.  Liberdade assistida, internação 
em estabelecimento educacional e 
obrigação de reparar o dano estão entre 
essas medidas.

II.  A liberdade assistida será fixada pelo 
prazo mínimo de 12 meses, não podendo 
ser prorrogada, revogada ou substituída 
por outra medida.

III.  Em nenhuma hipótese o período máximo 
de internação excederá a 6 meses.

IV.  A advertência consiste em admoestação 
verbal, que será reduzida a termo e 
assinada.

(A) I, II, III e IV estão corretas.
(B) Apenas I e IV estão corretas.
(C) Apenas I e II estão corretas.
(D) Apenas II e III estão corretas.
(E) I, II, III e IV estão incorretas.

44. Para os efeitos da Lei 11.340/2006, a 
violência doméstica e familiar contra a 
mulher está configurada

(A) no âmbito da unidade doméstica, no convívio 
permanente de pessoas exclusivamente 
com vínculo familiar.

(B) em qualquer relação íntima de afeto onde o 
agressor conviva ou tenha convivido com a 
ofendida obrigatoriamente em coabitação.

(C) no âmbito da unidade do trabalho.
(D) no âmbito da unidade doméstica, entre 

pessoas de convívio com e sem vínculo 
familiar.

(E) no âmbito da família por indivíduos 
aparentados sem qualquer afinidade e/ou 
laços naturais.

45. É/São procedimento(s) que deve(m) ser 
adotado(s) pela autoridade policial nos 
casos de violência doméstica contra 
a mulher, por ocasião do registro da 
ocorrência,

(A) determinar que se proceda o corpo de delito 
da ofendida e requisitar outros exames 
periciais necessários.

(B) remeter, no prazo de 24 horas, expediente 
ao Juiz solicitando a concessão de medidas 
protetivas de urgência, conforme pedido da 
ofendida.

(C) somente ouvir a ofendida.
(D) realizar somente a oitiva das testemunhas 

do fato.
(E) juntar aos autos a folha de antecedentes 

criminais das testemunhas.

46. Constatada a prática da violência 
doméstica e familiar contra a mulher, 
estão especificamente entre as condutas 
proibidas para o agressor, imputadas 
pela autoridade judicial:

(A) a prestação de alimentos provisórios.
(B) o contato com a ofendida, seus familiares 

e testemunhas por qualquer meio de 
comunicação.

(C) o afastamento do lar, domicílio ou local de 
convivência com a ofendida.

(D) a suspensão da posse do porte de armas.
(E) a suspensão de visitas aos dependentes 

menores.

47. Qual das alternativas a seguir faz parte 
dos princípios fundamentais elencados 
na Resolução 010/05 do CFP que norteia 
a atuação dos Psicólogos quanto à ética 
profissional?

(A) Há necessidade pelo profissional psicólogo 
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no exercício de seu trabalho, desenvolvê-
lo a partir de seus conhecimentos sem 
necessária atualização constante. 

(B) A necessidade de, no decorrer do 
desenvolvimento de seu trabalho, o 
profissional psicólogo compartilhar com 
outros profissionais psicólogos, não sendo 
necessário atentar-se para as questões de 
sigilo.

(C) A priorização do trabalho do profissional 
psicólogo através da definição de área 
geográfica que foi estabelecida para sua 
atuação.

(D) A não observância, pelo profissional 
psicólogo, das relações de poder nos 
contextos em que atua, evitando assim 
discordâncias no desenvolvimento de 
seu trabalho e priorizando suas próprias 
opiniões.

(E) O zelo por parte do psicólogo para que o 
exercício profissional seja efetuado com 
dignidade, rejeitando situações em que a 
Psicologia esteja sendo aviltada.

48. Ainda quanto à Resolução 010/05 do CFP 
que norteia a atuação dos Psicólogos 
referente à ética profissional, relacione as 
colunas a seguir e assinale a alternativa 
com a sequência correta. 

1. São deveres fundamentais dos 
psicólogos:

2. Ao psicólogo é vedado:

(   )  utilizar ou favorecer o uso de 
conhecimento e a utilização de práticas 
psicológicas como instrumentos de 
castigo, tortura ou qualquer forma de 
violência.

(   )  ser conivente com erros, faltas 
éticas, violação de direitos, crimes ou 
contravenções penais praticados por 
psicólogos na prestação de serviços 
profissionais.

(   )  informar, a quem de direito, os resultados 
decorrentes da prestação de serviços 
psicológicos, transmitindo somente 
o que for necessário para a tomada 
de decisões que afetem o usuário ou 
beneficiário.

(   )  praticar ou ser conivente com quaisquer 
atos que caracterizem negligência, 
discriminação, exploração, violência, 
crueldade ou opressão.

(   )  levar ao conhecimento das instâncias 
competentes o exercício ilegal ou 

irregular da profissão, transgressões a 
princípios e diretrizes desse Código ou 
da legislação profissional.

(A) 1 – 1 – 1 – 2 – 2.
(B) 2 – 2 – 1 – 1 – 1.
(C) 2 – 2 – 1 – 2 – 1.
(D) 1 – 1 – 2 – 1 – 2.
(E) 1 – 2 – 2 – 2 – 1.

49. A Resolução 010/05 do Conselho Federal 
de Psicologia também prevê que é 
vedado ao Psicólogo, EXCETO

(A) emitir documentos sem fundamentação e 
qualidade técnico-científica.

(B) ser perito, avaliador ou parecerista em 
situações nas quais seus vínculos pessoais 
ou profissionais, atuais ou anteriores, 
possam afetar a qualidade do trabalho a ser 
realizado ou a fidelidade aos resultados da 
avaliação.

(C) prestar serviços profissionais a organizações 
concorrentes de modo que possam resultar 
em prejuízo para as partes envolvidas, 
decorrentes de informações privilegiadas.

(D) associar-se, ingressar ou permanecer em 
uma organização, considerando as políticas 
e normas nela vigentes.

(E) interferir na validade e fidedignidade de 
instrumentos e técnicas psicológicas, 
adulterar seus resultados ou fazer 
declarações falsas.

50. No caso de transgressão aos preceitos 
do código de ética do Psicólogo, entre as 
penalidades aplicadas está 

(A) a censura pública.
(B) a suspensão do exercício profissional por 

até 1 (um) ano do Conselho Federal de 
Psicologia.

(C) a exigência de troca de área de especialidade 
da atuação profissional.

(D) a aprovação em concurso profissional na 
área de especialidade/atuação.

(E) o pagamento de novas taxas referentes ao 
registro profissional junto ao Conselho de 
Psicologia.
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51. Em relação ao Estatuto do Idoso, a 
garantia de prioridade, incluída em 2008 
à Lei 10.741/03, foi

(A) a preferência na formulação e na execução 
de políticas sociais públicas e específicas.

(B) o atendimento preferencial imediato e 
individualizado junto aos órgãos públicos e 
privados.

(C) a prioridade do recebimento da restituição 
do Imposto de Renda.

(D) a viabilização de formas alternativas de 
participação, ocupação e convívio com as 
demais gerações.

(E) garantia de acesso à rede de serviços de 
saúde e de assistência social locais.

52. Com base na Lei 10.741/03, alterada em 
2011, considera-se violência contra o 
idoso

(A) qualquer ação praticada apenas em local 
público que lhe cause morte.

(B) toda a omissão ocorrida em local público e 
privado que lhe cause morte ou dano.

(C) a ação ou a omissão realizada somente em 
local privado que gere sofrimento psíquico.

(D) ação ou omissão praticada em local público 
ou privado que lhe cause morte, dano ou 
sofrimento físico ou psicológico.

(E) apenas a ação de morte, dano ou sofrimento 
psicológico.

53. É uma medida específica de proteção ao 
idoso, prevista na Lei 10.741/03,

(A) encaminhamento ao serviço de saúde local, 
mediante notificação.

(B) abrigo em entidade.
(C) abrigo permanente.
(D) concessão do benefício de prestação 

continuada ao idoso.
(E) encaminhamento ao Programa de 

assistência social.

54. A alteração realizada ao Estatuto do Idoso 
pela Lei 13.466/17 institui prioridade aos 
maiores de

(A) 60 anos.
(B) 65 anos.
(C) 70 anos.
(D) 75 anos.
(E) 80 anos.

55. Segundo o Manual de Elaboração 
de Documentos Escritos produzidos 
pelo psicólogo, o documento que é 
fundamentado e resumido sobre uma 
questão focal do campo psicológico 

com resultado indicativo ou conclusivo 
denomina-se

(A) Laudo Psicológico. 
(B) Relatório Psicológico.
(C) Atestado Psicológico.
(D) Declaração.
(E) Parecer.

56. Assinale a alternativa que se encontra 
entre os passos essenciais para se 
alcançar os resultados esperados em 
um processo de avaliação psicológica, 
segundo a cartilha de avaliação 
psicológica.

(A) Coleta de informações por meio de 
entrevistas, dinâmicas, observações e 
testes projetivos e/ou psicométricos, entre 
outros.

(B) Levantamento dos objetivos sem levar em 
conta particularidades do indivíduo a ser 
avaliado.

(C) Entrevista com testemunhas do fato.
(D) Leitura criteriosa dos dados.
(E) Contato com outros profissionais envolvidos.

57. Na perícia realizada no âmbito da 
justiça, no sentido de avaliar a guarda de 
menores, a solicitação de avaliação para 
ambos os genitores tem qual função?

(A) Aferir indício de psicopatologia no histórico 
familiar avoengo.

(B) Avaliar qual dos genitores tem melhores 
condições emocionais.

(C) Identificar doenças físicas e não tratáveis.
(D) Verificar se os genitores são portadores de 

deficiência física.
(E) Investigar se os genitores possuem 

inteligência inferior.

58. No que se refere às atividades e requisitos 
para a formação profissional dentro da 
psicologia jurídica, assinale a alternativa 
correta.

(A) A atuação do psicólogo predomina nas 
atividades de perícia nos casos de disputa 
pela guarda dos filhos.

(B) A principal atividade do psicólogo é a 
avaliação psicológica.

(C) O trabalho realizado pelo profissional 
psicólogo deve ser especificamente através 
do cumprimento da legislação.

(D) O psicólogo não deve ficar atrelado somente 
à demanda institucional e ao cumprimento 
de legislação específica. Deve buscar 
melhor promover a saúde mental.
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(E) O psicólogo não deve promover a saúde 
mental.

59. Quanto ao histórico da psicologia 
jurídica, esta iniciou-se para oferecer 
ao juiz subsídios para uma decisão 
justa, buscava a veracidade dos fatos. A 
psicologia entrou no foro via problema 
da família no trato dos seus filhos, 
pela vara da infância e da juventude. 
Na década de 30, a medicina entrou no 
conceito de loucura, já estando inserida 
a doença mental. A partir desse histórico 
da Psicologia Jurídica, relacione as 
colunas e assinale a alternativa com a 
sequência correta.

I.  1979.
II.  1980.
III.  1981.
IV.  1985.

(  )  Atuação nas audiências    
interprofissionais (psicologia e serviço 
social), atendimento em juízo.

(   )  Primeiro concurso realizado para 
psicólogo.

(   )  Auxílio a juízes nas decisões no âmbito 
familiar (contratados pelo Tribunal de 
Justiça).

(   )  Início da psicologia para colaborar com 
o serviço de colocação familiar.

(A) I – IV – III – II.
(B) IV – II – I – III.
(C) II – IV – III – I.
(D) III – I – II – IV.
(E) II – III – IV – I.

60. As Escalas Beck são compostas pelos 
Inventários de Depressão, Ansiedade, 
Ideação Suicida e Desesperança, 
representados, respectivamente, pelas 
siglas

(A) IBD, IBA, IBIS e IBD.
(B) EBD, EBA, EBIS e EBD.
(C) BHS, EBD, IBA e IBIS.
(D) BDI, BAI, BSI e BD.
(E) BDI, BAI, BSI e BHS.

61. No que se refere à abordagem da 
Bioecologia do Desenvolvimento 
Humano, qual das alternativas a seguir 
contempla todos os contextos do 
desenvolvimento segundo essa Teoria?

(A) Microssistema e exossistema.
(B) Atividades, papéis e relações interpessoais.
(C) Relações interpessoais e atividade molar.
(D) Microssistema, mesossistema, exossistema 

e macrossistema.
(E) Mesossistema e exossistema.

62. Fazendo uma releitura do cenário do 
direito romano, “curador de família” se 
refere a um órgão que auxilia o poder 
judiciário. Dos abaixo relacionados, qual 
se encaixa nessa descrição? Lembrando 
que o mesmo é autônomo, possui função 
fiscalizadora e é um “órgão de lei e fiscal 
de sua execução”.

(A) O procurador ou membro do Ministério 
Público.

(B) O juiz.
(C) O advogado da parte.
(D) O serviço social inserido no contexto do 

judiciário.
(E) O perito psicólogo.

63. Quem pode solicitar a perícia em um 
processo judicial? 

(A) Somente o requerente.
(B) A parte que inicia o litígio (requerente) e 

a parte que se opõe (requerido) quando 
contesta a ação.

(C) A parte requerida.
(D) O juiz.
(E) Os órgãos municipais (conselho tutelar, 

etc.).

64. Bater, sacudir, arremessar, envenenar, 
queimar ou escaldar, afogar e sufocar  
são manifestações de que tipo de 
violência?

(A) Abuso sexual.
(B) Negligência.
(C) Violência física.
(D) Violência psicológica.
(E) Educação violenta.

65. O pedófilo permitirá que a criança vítima 
de estupro participe de atividades 
proibidas e pedirá a ela que não conte 
aos pais, pois isso traria problemas. O 
enunciado caracteriza

(A) crítica do poder.
(B) alienação parental.
(C) síndrome da adição.
(D) síndrome do segredo.
(E) negação.
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66. Quando a violência se manifesta dentro 
do lar, com o envolvimento dos atores 
na relação consanguínea, com o intuito 
de proteger a “honra” do abusador, bem 
como preservar o provedor, gerando 
complacência de outros membros da 
família, tal fato refere-se a/à

(A) segredo familiar.
(B) síndrome do Segredo.
(C) crítica do poder.
(D) falsas memórias.
(E) alienação parental.

67. A forma como as crianças são vistas e 
conceituadas está intimamente ligada 
ao entendimento do sistema imaginário, 
cultural e simbólico de cada sociedade 
e de cada época. Com base nesse 
conhecimento, deve-se fazer a escuta da 
criança sobre sua vitimização de abuso 
sexual. O enunciado é denominado

(A) síndrome do segredo.
(B) relações de poder.
(C) segredo familiar.
(D) escuta de criança.
(E) imaginário social.

68. Sobre a questão das perdas do jovem 
adolescente, a literatura refere três 
perdas fundamentais que o adolescente 
deve vencer e realizar os respectivos 
lutos. São elas:

(A) as roupas antes usadas, o corpo infantil e 
os pais.

(B) os amigos infantis, as relações familiares e 
o corpo infantil.

(C) o luto pelo corpo infantil, pela identidade 
infantil e pelos pais da infância.

(D) as relações familiares, a identidade infantil 
e o grupo de amigos.

(E) os carinhos maternos, a identidade infantil e 
o grupo de amigos.

69. No que tange à “patologia” normal do 
adolescente, o seguinte enunciado 
“Levando em consideração o critério 
evolutivo da psicologia, considero a 
adolescência, mais do que uma etapa 
estabilizada, é processo, desenvolvido, 
e que, portanto, deve-se admitir e 
compreender a sua aparente patologia, 
para situar seus desvios no contexto 
da realidade humana que nos rodeia” 
refere-se

(A) à patologia da adolescência.
(B) à síndrome normal da adolescência.

(C) à adolescência pura.
(D) a escolhas do período adolescente.
(E) ao “mal” da adolescência.

70. A lei Maria da Penha, Lei 11.340/06, em 
seu art. 7º, define, entre as formas de 
violência doméstica e familiar contra a 
mulher, a destruição de seus pertences, 
como rasgar carteira profissional. Essa 
forma de violência está classificada 
como

(A) violência física.
(B) violência psicológica.
(C) violência patrimonial.
(D) violência moral.
(E) violência sexual.

71. Na Psicologia do Desenvolvimento, o 
“contexto de desenvolvimento” está 
relacionado com

(A) locais de macrossistemas.
(B) lugares em que o indivíduo vive.
(C) ambientes de baixa situação 

socioeconômica.
(D) espaços de vulnerabilidade.
(E) ambientes micro, meso, exo e 

macrossistemas.

72. Na técnica Escalas Beck, a medida 
de pessimismo, que oferece indícios 
sugestivos de risco de suicídio em 
sujeitos deprimidos ou que tenham 
história de tentativa de suicídio, é 
avaliada pelo Inventário

(A) BDI.
(B) BHS.
(C) BAI.
(D) BSI.
(E) BDI e BSI.

73. Quanto ao termo Parafilia, considerando 
as alterações realizadas e apresentando 
síntese das definições, é possível 
relacionar o ato de “Tocar ou esfregar-se 
em uma pessoa sem seu consentimento” 
como definição de

(A) frotteurismo.
(B) pedofilia.
(C) exibicionismo.
(D) fetichismo.
(E) sadismo sexual.

74. Garota de 15 anos veio sozinha para 
avaliação psicológica, encaminhada 
pelo Conselho Tutelar de sua cidade, 
suspeita de ter sido vítima de estupro. 
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Convive com os genitores e uma irmã. 
Ao relatar os atos dos quais era vítima 
por parte do pai, a menina, depois de 
algum tempo e com a continuidade dos 
atos, foi convidada pela mãe a morar 
com uma tia. O genitor é o provedor 
do lar. A menina se apresenta com 
vestimentas masculinas além de manter 
um comportamento também masculino. 
Não tem namorado. Em relação ao caso e 
sobre o comportamento da adolescente, 
é correto afirmar que

(A) os relatos emitidos pela adolescente são 
mentirosos.

(B) a menina não gosta da mãe.
(C) a menina é vítima do namorado.
(D) as vestes masculinas e o comportamento 

adquiridos pela vítima é um indicador de 
abuso sexual.

(E) a saída de casa foi escolha da vítima.

75. Ainda sobre o caso da questão anterior, 
nº 74, no que tange ao comportamento 
materno em relação à filha, é possível 
classificá-lo como

(A) suporte emocional.
(B) medo.
(C) ciúmes.
(D) afastamento.
(E) negligente.
 
76. Preencha a lacuna e assinale a               

alternativa correta.
________________________ traz à tona 
a dinâmica de violência que acontece 
dentro da própria família, referindo-se 
ao fato da explicação ou denúncia do 
segredo. 

(A) O complô do silêncio
(B) A denúncia sugestiva
(C) A narrativa dos fatos
(D) O julgamento dos atos
(E) A ajuda dos familiares

77. Criança de 4 anos de idade vem para 
avaliação psicológica devido à suspeita 
de abuso sexual pelo professor de 
música da creche onde estuda em turno 
integral. A genitora revela que a filha, 
após chegar da escola, no momento do 
banho, queixou-se de dor nas partes 
íntimas. Informou também que no dia 
anterior esteve na casa do avô da menina 
e presenciou o primo e a criança com 
brincadeiras sexuais. Acrescenta que a 
criança não possui auxílio na escola para 

a higiene após fazer suas necessidades 
fisiológicas. Em entrevista individual 
com a criança, a mesma não consegue 
ordenar os fatos no tempo, fazer um 
encaixe contextual dos fatos, descrever 
interações entre ela e o professor, não 
faz correções espontâneas, seu relato 
foge da estrutura lógica e tampouco 
apresenta detalhes suficientes sobre os 
fatos ocorridos na escola. 

Levando-se em conta a técnica 
da avaliação da credibilidade do 
testemunho das vítimas, Statement 
Validity Assessment (SVA), e os critérios 
compostos nessa técnica, Criteria-Based 
Content Analysis – CBCA, é correto 
afirmar que

(A) a técnica é somente utilizada para 
adolescentes.

(B) a técnica SVA somente é válida para os 
Estados Unidos.

(C) a técnica SVA é usada apenas para 
crianças estrangeiras devido a quantidade 
de detalhes trazidos por elas.

(D) devido ao número de detalhes insuficientes 
na narrativa da criança não se pode indicar 
o professor como autor do abuso sexual.

(E) o genitor também pode ser indicado como 
autor dos fatos.

78. Ainda em relação ao caso da questão 
anterior, nº 77, no que se refere à técnica 
utilizada, a entrevista foi analisada 
quanto ao seu conteúdo pelos critérios 
propostos pelo Statement Validity 
Assessment (SVA). São alguns dos 11 
critérios elencados na análise do controle 
de validade da declaração, EXCETO

(A) pressão para realizar a falsa denúncia.
(B) afeto inapropriado.
(C) não há correções espontâneas.
(D) linguagem e conhecimento inapropriado.
(E) entrevista sugestiva, conduzida ou 

coercitiva.
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79. I – O suplício penal não corresponde 
a qualquer punição corporal: É uma 
produção diferenciada de sofrimentos, 
um ritual organizado para a marcação 
das vítimas e manifestação do poder que 
pune: não é absolutamente a exasperação 
de uma justiça que, esquecendo seus 
princípios, perdesse todo o controle. 
Nos "excessos" dos suplícios, se investe 
toda a economia do poder.
II –  Se não é mais ao corpo que se dirige 
a punição, em suas formas mais duras, 
sobre o que, então, se exerce? A resposta 
dos teóricos (…) é simples, quase 
evidente. Dir-se-ia inscrita na própria 
indagação. Pois não é mais o corpo, é 
a alma. À expiação que tripudia sobre 
o corpo deve suceder um castigo que 
atue, profundamente, sobre o coração, 
o intelecto, a vontade, as disposições. O 
enunciado se refere especificamente ao 
tema

(A) Enfrentamento do Abuso Sexual na Criança 
e Adolescente.

(B) Vigiar e Punir.
(C) Avaliação Psicológica e Lei.
(D) Fundamentos da Perícia Psicológica 

Forense.
(E) Psicologia Jurídica.

80. Menino de 9 anos de idade, veio para 
avaliação psicológica para aferição de 
abuso sexual. Compareceu com sua 
genitora, mas adentrou sozinho na sala de 
entrevista. A mãe informa que apresentou 
problemas na fala desde bebê, iniciando 
a fala efetivamente somente aos cinco 
anos de idade, estando sem problemas 
hoje. Está matriculado no 3º ano escolar, 
permanecendo no turno integral.  Usa os 
serviços de fonoaudióloga e psicóloga 
na escola.  Suas brincadeiras com os 
amigos são agitadas, seu sono é agitado, 
denota estar acima do peso, mostrou 
ansiedade no seu relato. O suposto 
acusado conta com 18 anos de idade. Em 
relação ao caso clínico apresentado e ao 
protocolo NICHD, é correto afirmar que

(A) o protocolo NICHD não é indicado porque a 
vítima é um menino.

(B) o protocolo NICHD não avalia crianças 
menores de 10 anos.

(C) a entrevista investigativa NICHD é somente 
válida para crianças americanas.

(D) o protocolo NICHD não está validado no 
Brasil.

(E) a técnica de entrevista investigativa NICHD 
é indicada.

81. Ainda sobre o caso clínico da questão 
anterior, nº 80, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

(A) A criança apresenta sintomas para vítima 
de abuso sexual.

(B) A dificuldade de fala da vítima não é um 
empecilho para a avaliação psicológica.

(C) O fato de a criança já frequentar psicóloga na 
escola não impede a avaliação psicológica.

(D) A idade do acusado impossibilita a avaliação 
psicológica da vítima.

(E) A criança deve ser entrevistada 
individualmente.

82. É caracterizada pelo comportamento 
compulsivo do descontrole de impulso 
frente ao estímulo gerado pela criança, 
isto é, o abusador, por não se controlar, 
usa a criança para obter excitação sexual 
e alívio de tensão, gerando dependência 
psicológica e negação da dependência.  O 
enunciado relaciona-se ao abuso sexual 
intrafamiliar de crianças e caracteriza

(A) a Síndrome do Segredo.
(B) a Síndrome da Adição.
(C) o Silêncio.
(D) a Revelação.
(E) a Denúncia.

83. Menina de 5 anos de idade é filha de 
pais separados. Os genitores brigam 
pela guarda da menor na justiça e por 
enquanto o que foi ajustado em juízo é de 
que a menina permaneceria aos cuidados 
maternos, mas que se avistaria com o 
pai em finais de semana quinzenais. 
Após ter passado um final de semana 
na casa do pai, a criança retorna para a 
mãe queixando-se de dor na “pepeca”. 
A genitora percebe que a menina sente 
coceira nas partes intimas e as mesmas 
estão avermelhadas. Em questionamento 
à filha, tem a informação de que dorme 
com o genitor cada vez que segue para a 
visita. A mãe então passa a desconfiar de 
abuso sexual por parte do pai, repetindo 
a várias pessoas sobre o acontecido. Em 
avaliação psicológica, sugere à filha que 
conte tudo e não esqueça de qualquer 
detalhe daquilo que o pai fez com ela. 
A criança então repete a história da 
mãe sem oferecer detalhes precisos e 
tampouco apresenta quaisquer sintomas 
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de abuso sexual. O caso descrito refere-
se

(A) à síndrome do segredo.
(B) à proteção materna.
(C) à implantação de falsas memórias.
(D) à guarda compartilhada.
(E) à briga entre os genitores.

84. Em um caso de Destituição de Poder 
Familiar, após uma denúncia de maus 
tratos à filha, uma jovem de 24 anos de 
idade, dependente química, é indiciada 
pela Polícia e também denunciada pelo 
Ministério Público no sentido de que a 
filha seja acolhida e retirada dos cuidados 
maternos. Discordando das queixas 
apresentadas contra ela, contrata um 
psicólogo assistente técnico. O perito 
contratado pela jovem é descrito como

(A) perito parcial.
(B) perito ambiental.
(C) perito imparcial.
(D) perito juiz.
(E) perito adversarial.

85. As Falsas Memórias podem se originar 
de duas maneiras distintas. São elas:

(A) espontânea e implantada ou sugerida.
(B) espontânea verdadeira e sugerida.
(C) implantada e sugerida.
(D) sugerida espontaneamente e verdadeira.
(E) implantada e mentirosa.

86. Menina de 10 anos de idade, vitimada pelo 
abuso sexual, veio para acompanhamento 
psicológico encaminhada pela Rede 
Municipal com queixas de agitação no 
âmbito escolar e comportamento sexual 
inadequado. Após algumas sessões, é 
possível perceber os seguintes efeitos 
negativos no desenvolvimento infantil da 
menina relacionados com a vitimização 
do abuso sexual vivenciado, EXCETO

(A) transtorno de stress pós-traumático.
(B) dificuldades interpessoais.
(C) transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade.
(D) comportamento sexual anormal.
(E) sonolência.

87. A Teoria do Apego enfatiza
(A) a importância do sustento físico dado pela 

mãe à criança recém-nascida.
(B) a influência do aporte emocional oferecido 

pela mãe ao filho.

(C) a poderosa influência, no desenvolvimento 
de uma criança, da maneira como é tratada 
por seus pais.

(D) o suporte amoroso ofertado pela mãe à 
criança entre as idades de 3 a 6 anos.

(E) a importância do pai na relação mãe-bebê.

88. A Teoria do Apego, diferencia “apego” 
de “dependência”. Com base nessa 
diferenciação, assinale a alternativa 
correta.

(A) O apego em relação à mãe vem antes da 
dependência.

(B) A dependência se estabelece a partir dos 
dois anos de idade.

(C) No nascimento do bebê, o apego está 
ausente e a dependência presente.

(D) O bebê demonstra apego pela mãe e 
dependência pelo pai.

(E) O bebê demonstra dependência pelo pai a 
partir dos três anos de idade.

89. A função materna entendida pelo modo 
como a criança é segurada, sustentada, 
que tem a função de proteção contra 
todas as experiências frequentemente 
angustiantes do bebê, de natureza 
psicológica, sensorial ou corporal; além 
de compreender a rotina de cuidados 
diários da criança, que devem ser 
modificados à medida que a criança 
cresce, caracteriza

(A) Mãe Suficientemente Boa.
(B) Objeto Transicional.
(C) Preocupação Materna Primária.
(D) Holding.
(E) Sustentação Materna.
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90. Em relação à Abordagem Ecológica do 
Desenvolvimento Humano, assinale a 
alternativa correta.

(A) O desenvolvimento humano é visto através 
do apego criado entre a criança e a mãe.

(B) O desenvolvimento humano é visto a partir 
da dependência materna criada desde o 
nascimento da criança.

(C) A pessoa em desenvolvimento é vista como 
um ser em crescimento, dinâmica, que se 
insere progressivamente no ambiente sem 
fazer qualquer alteração nesse ambiente.

(D) Nessa perspectiva teórica, a pessoa é 
vista em desenvolvimento contextual, 
apoiada em quatro níveis dinâmicos e inter-
relacionados: pessoa, processo, contexto e 
tempo.

(E) O desenvolvimento humano ocorre através 
da interação pessoa-ambiente. Apesar 
disso, o ambiente não tem qualquer 
influência sobre a pessoa.  

91. Mulher de 29 anos, solteira, sem filhos 
e gestante do primeiro filho, iniciou 
relacionamento com o pai do bebê há 
dois anos. Atualmente estão separados, 
mas mantêm uma relação instável e 
conflituosa. A jovem é independente 
financeiramente e tem uma vida social 
preenchida com amigos entre outros 
divertimentos. Tem uma aparência 
cuidada e vistosa. Sua relação com o 
pai do bebê inicialmente era positiva, no 
entanto, ao iniciarem a vivência conjunta, 
o namorado tornou-se desconfiado e 
ciumento. E então a jovem mãe passou a 
dar conta de todos os seus compromissos 
ao companheiro. Ele não aceitava as 
explicações dela respondendo com 
violência às mesmas. Passou a jogar 
objetos na parede e no chão, partindo-
os. Passou a agredi-la verbalmente 
diante de situações sociais e em uma das 
oportunidades acabou por pegar uma 
faca e ameaçá-la. Culminou com a saída 
do companheiro de casa. O julgamento 
da jovem é de que ela deve ter feito algo 
muito grave para que ele agisse assim, 
ele as vezes tem uns ataques de fúria por 
ciúmes, deve ser porque gosta muito de 
mim – diz ela. A jovem deixou de sair e 
de cuidar-se. Sente-se apaixonada pelo 
pai do bebê e refere não conseguir viver 
sem ele. Em relação ao caso descrito, é 
correto afirmar que

(A) a jovem é vítima de violência conjugal, física 
e psicológica mesmo sem residir com o 
namorado e seus sentimentos são de culpa 
e negação.

(B) pode-se inferir que a jovem é vítima de 
violência sexual, tendo a esquiva como seu 
principal comportamento.

(C) retrata uma relação de negligência por parte 
do companheiro que abandonou a jovem 
gestante.

(D) apenas a violência psicológica está 
retratada.

(E) a violência descrita tem como motivação o 
uso de álcool e de entorpecentes por parte 
do pai da criança. 

92. Ainda sobre o caso da questão anterior,                                                                             
nº 91, atentando-se para   o   
comportamento e sentimentos da jovem, 
é correto afirmar que

(A) o principal comportamento da jovem é de 
esquiva. 

(B) ela tem sentimento de abandono.
(C) seus sentimentos são de culpa e negação 

da situação vivenciada.
(D) tem sentimentos de pena do namorado.
(E) tem ideação suicida.

93. A Avaliação da Simulação, através da 
entrevista clínica, aponta os indicadores 
relacionados a seguir, EXCETO 

(A) confirmação de sintomas óbvios.
(B) inconsistência no próprio relato.
(C) conduta cautelosa e premeditada.
(D) apresentação dramatizada e exagerada.
(E) consistência com o diagnóstico psiquiátrico.

94. A Lei Maria da Penha, Lei 11.340/2006, 
em seu artigo 7º, define as formas de 
violência doméstica e familiar contra 
a mulher. O impedimento de usar 
contraceptivos está associado à

(A) violência psicológica.
(B) violência sexual.
(C) violência patrimonial.
(D) violência moral.
(E) violência física.

95. Em relação ao Transtorno de Estresse 
Pós-Traumático e seus sintomas, 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Pesadelos e lembranças espontâneas, 
involuntárias e recorrentes (flashbacks), do 
evento traumático, revivescência.

(B) Fenômenos regressivos, tais como voltar 
a molhar a cama, falar infantilmente ou  
chupar o dedo.
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(C) Afastar-se de qualquer estímulo que possa 
desencadear o ciclo das lembranças 
traumáticas, como situações, contatos 
ou atividades que possam se ligar às 
lembranças traumáticas.

(D) Diminuição do interesse afetivo por 
atividades, pessoas, que anteriormente 
eram prazerosas, diminuição de afetividade.

(E) Sentimentos de impotência e incapacidade 
em se proteger do perigo, perda de 
esperança em relação ao futuro, sensação 
de vazio.

96. Com base na    Classificação   
de   Transtornos    Mentais e de    
Comportamento da CID-10, o Episódio 
Depressivo está inserido dentro de qual 
categoria?

(A) Transtornos Neuróticos e Relacionados ao 
Estresse.

(B) Transtornos Mentais Orgânicos, incluindo 
sintomáticos.

(C) Transtornos Mentais e de Comportamento 
decorrentes do uso de substâncias 
psicoativas.

(D) Transtorno de Humor.
(E) Transtornos de Personalidade e de 

Comportamento em adultos.

97. Homem de 48 anos de idade, em 
uma união estável há seis anos, tem 
uma enteada com 15 anos. Vem para 
atendimento psicológico com a queixa de 
que está incomodado de não conseguir 
deixar de “espiar” a enteada quando 
ela toma banho e excitar-se com isso. 
Explica que o fato ocorre no âmbito do 
lar, sem consentimento da enteada e que 
a companheira não tem conhecimento. 
Esse paciente, segundo DSM V, pode ter 
seu diagnóstico classificado como

(A) Transtorno Fetichista.
(B) Transtorno do Sadismo Sexual.
(C) Transtorno Voyeurista. 
(D) Transtorno Exibicionista.
(E) Transtorno Frotteurista.

98. O Transtorno de Hábitos e Impulsos, não 
especificado, está dentro da categoria de

(A) Transtornos Neuróticos e Relacionados ao 
Estresse.

(B) Esquizofrenia, Transtornos Esquizotípico e 
Delirantes.

(C) Transtornos Mentais e de Comportamento 
decorrentes do uso de substâncias 
Psicoativas.

(D) Transtornos Mentais Orgânicos, incluindo 
sintomáticos.

(E) Transtornos de Personalidade e de 
Comportamento em adultos.

99. Na Psicologia Forense, o termo 
“inimputabilidade penal” se refere

(A) ao agente do ato ilícito que não tem 
condições de compreender o caráter 
ilegal do seu ato e, portanto, não pode ser 
penalizado por ele.

(B) àquele que não é inteiramente capaz de 
entender o caráter ilícito do fato.

(C) ao mesmo que inimputabilidade diminuída.
(D) àquele que tem responsabilidade pelos seus 

atos, portanto é capaz de compreender a 
gravidade de seu comportamento e sua 
conduta inadequada.

(E) àquele que recebe a penalidade, cumpre 
e volta a transgredir na lei, com total 
capacidade de entender o ato ilícito.

100. Segundo a Lei 8.069/90, que dispõe sobre 
o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
são considerados adolescentes aqueles 
cidadãos que possuem entre

(A) 12 e 18 anos incompletos.
(B) 11 e 18 anos completos.
(C) 10 e 12 anos incompletos.
(D) 15 e 18 anos completos.
(E) 12 e 19 anos incompletos.

ATENÇÃO!
NÃO SE ESQUEÇA de marcar,  na Folha de 
Respostas, o número de sua prova indicado  
na capa deste caderno.
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I N S T R U Ç Õ E S

         A prova discursiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:
1.  Atendimento ao tema proposto na questão; 
2.  Conhecimento técnico-científico sobre a matéria; 
3.  Clareza de argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão; 
4. Utilização adequada da Língua Portuguesa.

 O candidato terá sua prova Discursiva de Estudo de Caso avaliada com nota 0 (zero) em caso de:
a. não atender ao tema proposto e ao conteúdo avaliado;
b. manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital;
c. apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
d. redigir seu texto a lápis, ou à tinta em cor diferente de azul ou preta;
e. não apresentar a questão redigida na FOLHA DA VERSÃO DEFINITIVA ou entregar em branco;
f.  apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro 

nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos).

 O candidato disporá de, no mínimo, 10 (dez) linhas e, no máximo, 30 (trinta) linhas para elaborar    
a resposta de cada questão, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento 
de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 30 (trinta) linhas 
permitida para a elaboração de seu texto.

D I S C U R S I VA  -  R A S C U N H O

1. Menina de 14 anos de idade vem sofrendo abusos sexuais de seu pai desde os 9 anos. Inicialmente, 
a adolescente entendia tais atitudes paternas como carinhos e afetos. Sentia-se amada por ele e 
também ganhava muitos presentes, especialmente quando os carinhos aconteciam. O pai pedia 
segredo dos fatos à menina, a fim de não magoar a genitora, alegando que caso esta tomasse 
conhecimento, ele sairia de casa, abandonando a família. No entanto, em dado momento, as carícias 
iniciaram-se mais abusivas e com maior frequência. O pai passou a procurá-la à noite na cama da 
mesma, até que culminou com o fato de ele passar algumas noites inteiras no quarto da menina.  Ao 
relatar para a genitora sobre os fatos, esta aconselhou a filha que ouvisse o pai e não revelasse o 
que ocorria dentro do lar, uma vez que o pai era quem as mantinha financeiramente. A família é de 
baixa renda e com grandes vulnerabilidades.

 O caso relatado apresenta dois aspectos que sustentam a violência sexual intrafamiliar. Discorra 
sobre o entendimento da dinâmica familiar e identifique quais são os dois aspectos presentes, 
explicando-os. Lembrando que um deles está ligado com ameaças veladas e outro com a dependência 
do abusador em relação à vítima.

1. ____________________________________________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________________________________________________

6. ____________________________________________________________________________________________________________

7. ____________________________________________________________________________________________________________

8. ____________________________________________________________________________________________________________

9. ____________________________________________________________________________________________________________

10. ____________________________________________________________________________________________________________
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11. ____________________________________________________________________________________________________________

12. ____________________________________________________________________________________________________________

13. ____________________________________________________________________________________________________________

14. ____________________________________________________________________________________________________________

15. ____________________________________________________________________________________________________________

16. ____________________________________________________________________________________________________________

17. ____________________________________________________________________________________________________________

18. ____________________________________________________________________________________________________________

19. ____________________________________________________________________________________________________________

20. ____________________________________________________________________________________________________________

21. ____________________________________________________________________________________________________________

22. ____________________________________________________________________________________________________________

23. ____________________________________________________________________________________________________________

24. ____________________________________________________________________________________________________________

25. ____________________________________________________________________________________________________________

26. ____________________________________________________________________________________________________________

27. ____________________________________________________________________________________________________________

28. ____________________________________________________________________________________________________________

29. ____________________________________________________________________________________________________________

30. ____________________________________________________________________________________________________________

1. ____________________________________________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________________________________________________

6. ____________________________________________________________________________________________________________

7. ____________________________________________________________________________________________________________

8. ____________________________________________________________________________________________________________

9. ____________________________________________________________________________________________________________

10. ____________________________________________________________________________________________________________

2. Uma Psicóloga foi nomeada pelo juiz como perita oficial em um processo de Destituição de Poder 
Familiar com o intuito de avaliar psicologicamente a genitora de uma criança. O fruto dessa avaliação 
psicológica deve ser um Relatório Psicológico que, de acordo com a Resolução nº 007/2003 do 
Conselho Federal de Psicologia, faz parte do Manual de Elaboração de Documentos Escritos 
produzidos pelo Psicólogo. Esse Relatório (documento) produzido pela Psicóloga deve apresentar 
em sua estrutura, no mínimo, 5 (cinco) itens. Relacione esses 5 (cinco) itens e descreva cada um 
deles.
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11. ____________________________________________________________________________________________________________

12. ____________________________________________________________________________________________________________

13. ____________________________________________________________________________________________________________

14. ____________________________________________________________________________________________________________

15. ____________________________________________________________________________________________________________

16. ____________________________________________________________________________________________________________

17. ____________________________________________________________________________________________________________

18. ____________________________________________________________________________________________________________

19. ____________________________________________________________________________________________________________

20. ____________________________________________________________________________________________________________

21. ____________________________________________________________________________________________________________

22. ____________________________________________________________________________________________________________

23. ____________________________________________________________________________________________________________

24. ____________________________________________________________________________________________________________

25. ____________________________________________________________________________________________________________

26. ____________________________________________________________________________________________________________

27. ____________________________________________________________________________________________________________

28. ____________________________________________________________________________________________________________

29. ____________________________________________________________________________________________________________

30. ____________________________________________________________________________________________________________
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ATENÇÃO!
NÃO SE ESQUEÇA de marcar,  na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa deste caderno.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Insulto, logo existo

Leandro Karnal
 

No momento em que eu apenas uso o rótulo, 
perco a chance de ver engenho e arte

  
A crítica e o contraditório   são   

fundamentais. Grande parte do avanço 
em liberdades individuais e nas ciências 
nasceu do questionamento de paradigmas. 
Sociedades abertas crescem mais do que 
sociedades fechadas. A base da democracia é 
a liberdade de expressão. Sem oposição, não 
existe liberdade.

 Uma crítica bem fundamentada destaca 
dados que um autor não percebeu. Um juízo 
ponderado é excelente. Mais de uma vez percebi 
que um olhar externo via melhor do que eu. 
Inexiste ser humano que não possa ser alvo de 
questionamento. Horácio garantia, com certa 
indignação, que até o hábil Homero poderia 
cochilar (QuandoquebonusdormitatHomerus - 
ArsPoetica, 359). A crítica pode nos despertar.

 Como saber se a avaliação é boa? Primeiro: 
ela mira no aperfeiçoamento do conhecimento 
e não em um ataque pessoal. A boa crítica 
indica aperfeiçoamento. Notamos, no arguidor 
sincero, uma diminuição da passionalidade. 
Refulgem argumentos e dados. Mínguam 
questões subjetivas. Há mais substantivos 
e menos adjetivos. Não digo o que eu faria 
ou o que eu sou. Indico apenas como algo 
pode ser melhor e a partir de quais critérios. 
Que argumentos estão bem fundamentados 
e quais poderiam ser revistos. Objetividade 
é um campo complexo em filosofia, mas, 
certamente, alguém babando e adjetivando 
foge um pouco do perfil objetivo.

 Duas coisas ajudam na empreitada. A 
primeira é conhecimento. Há um mínimo 
de formação. Não me refiro a títulos, mas à 
energia despendida em absorver conceitos. 
Nada posso dizer sobre aquilo do qual 
nada sei. Pouco posso dizer sobre o que 
escassamente domino. A segunda é a busca 

da impessoalidade. Critico não por causa da 
minha dor, da minha inveja, do meu espelho. 
Examino a obra em si, não a obra que eu 
gostaria de ter feito ou a que me incomoda pelo 
simples sucesso da sua existência. Critico o 
defeito e não a luz. [...]
Disponível em: <https://jornalggn.com.br/noticia/insulto-logo-existo-por
-leandro-karnal>. Acesso em: 11 dez. 2017.

 
1. Assinale a alternativa em que o vocábulo 

entre parênteses pode substituir o 
vocábulo em destaque nas frases 
retiradas do texto, sem gerar alterações 
de sentido nesse contexto.

(A) No subtítulo: “No momento em que eu 
apenas uso o rótulo, perco a chance de ver 
engenho e arte” (labor).

(B) No primeiro parágrafo: “Grande parte do 
avanço em liberdades individuais e nas 
ciências nasceu do questionamento de 
paradigmas” (padrões). 

(C) No terceiro parágrafo: “Notamos, no 
arguidor sincero, uma diminuição da 
passionalidade” (amigo).

(D) No terceiro parágrafo: “Refulgem 
argumentos e dados.” (selecionam-se).

(E) No quarto parágrafo: “Duas coisas ajudam 
na empreitada.” (dificuldade).

2. É correto afirmar que o texto “Insulto, 
logo existo” é

(A) expositivo e compõe uma reportagem, 
gênero caracterizado pela abrangência, 
impessoalidade e formalidade. 

(B) descritivo e compõe uma crônica, gênero 
caracterizado pela sequenciação informal 
de fatos que ocorrem cotidianamente. 

(C) injuntivo e compõe uma resenha crítica, 
gênero caracterizado pela exposição de um 
julgamento de valor a partir de um intertexto. 

(D) opinativo e compõe um conto, gênero 
composto por uma trama permeada de 
elementos que confirmam o ponto de vista 
do autor. 

(E) argumentativo e compõe um artigo 
de opinião, gênero que apresenta um 
encadeamento das ideias com a finalidade 
de defender uma opinião e convencer o 
interlocutor.
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3. Assinale a alternativa em que o elemento 
sublinhado é uma conjunção integrante. 

(A) “No momento em que eu apenas uso o 
rótulo, perco a chance de ver engenho e 
arte.”

(B) “Examino a obra em si, não a obra que eu 
gostaria de ter feito [...]”.

(C) "Sociedades abertas crescem mais 
do que sociedades fechadas.”

(D) “Horácio garantia, com certa 
indignação, que até o hábil Homero poderia 
cochilar [...]”.

(E) “Inexiste ser humano que não possa ser 
alvo de questionamento.”

4. Assinale a alternativa que apresenta  
uma metáfora.

(A) “Critico não por causa da minha dor, da 
minha inveja, do meu espelho.”

(B) “Um juízo ponderado é excelente.”
(C) “Indico apenas como algo pode ser melhor 

e a partir de quais critérios.”
(D) “Nada posso dizer sobre aquilo do qual 

nada sei.”
(E) “Não digo o que eu faria ou o que eu sou.”

5. Assinale a alternativa correta.
(A) Em “Não me refiro a títulos, mas à energia 

despendida em absorver conceitos.”, a 
crase ocorre pela contração da preposição 
exigida pela regência do verbo “referir-
se” e do artigo feminino que antecede o 
substantivo “energia”.  

(B) Em “Grande parte do avanço em liberdades 
individuais e nas ciências nasceu do 
questionamento de paradigmas.”, o verbo 
em destaque poderia estar no plural, 
concordando, assim, com o núcleo do 
sujeito “liberdades”. 

(C) Em “Nada posso dizer sobre aquilo do qual 
nada sei.”, o termo em destaque pode ser 
trocado por “cujo”, sem haver prejuízos 
gramaticais ou mudança de sentido. 

(D) Em “Horácio garantia, com certa indignação, 
que até o hábil Homero poderia cochilar 
[...]”, as vírgulas são utilizadas para separar 
um aposto explicativo. 

(E) Em “Como saber se a avaliação é boa? 
Primeiro: ela mira no aperfeiçoamento 
do conhecimento e não em um ataque 
pessoal.”, os dois-pontos são utilizados 
para introduzir uma síntese do que foi dito 
anteriormente. 

6. Assinale a alternativa correta.
(A) Em “Indico apenas como algo pode ser 

melhor e a partir de quais critérios. Que 
argumentos estão bem fundamentados e 
quais poderiam ser revistos.”, os termos 
em destaque são conjunções alternativas, 
que introduzem opções de complemento ao 
verbo “Indico”.

(B) Em “Sociedades abertas crescem mais 
do que sociedades fechadas.”, o termo 
em destaque atua como pronome relativo, 
referindo-se a “sociedades abertas”. 

(C) Em “Inexiste ser humano que não possa ser 
alvo de questionamento.” e em “Examino a 
obra em si, não a obra que eu gostaria de 
ter feito”, os termos em destaque funcionam 
como pronomes relativos. 

(D) Em “Como saber se a avaliação é boa?”, o 
termo em destaque desempenha função de 
conjunção condicional, uma vez que o autor 
coloca uma condição para que a avaliação 
seja boa. 

(E) Em “Horácio garantia, com certa indignação, 
que até o hábil Homero [...]”, o termo em 
destaque desempenha função de partícula 
expletiva ou de realce, tendo em vista que 
toda a oração introduzida por ele pode ser 
substituída por um substantivo.

7. Assinale a alternativa em que a divisão 
silábica de todas as palavras está  
correta. 

(A) In-sul-to; ex-pre-ssão; ques-ti-o-na-men-to.
(B) So-cie-da-des; exa-mi-no; o-bra.
(C) A-per-fe-i-ço-a-men-to; ques-tõ-es; con-tra-

di-tó-rio.
(D)  A-va-li-a-ção; li-ber-da-de; ad-je-ti-van-do.
(E) Ar-gui-dor; su-bs-tan-ti-vos; cer-ta-men-te.

8. Em “Objetividade é um campo complexo 
em filosofia, mas, certamente, alguém 
babando e adjetivando foge um pouco 
do perfil objetivo [...]”, os termos em 
destaque podem ser substituídos, sem 
prejuízo de sentido, respectivamente por

(A) porém, de fato.
(B) conquanto, na verdade.
(C) portanto, realmente.
(D)  ademais, mormente.
(E) contudo, outrossim.
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9. Em relação ao texto, assinale a             
alternativa correta.

(A) Para o autor, a objetividade da crítica está 
ligada ao tom pessoal que se dá a uma 
discussão, tendo em vista a abundância de 
adjetivações que devem existir para uma 
crítica relevante. 

(B) O autor destaca que o contraditório é a 
força motriz para a evolução das ideias, da 
sociedade e do conhecimento. 

(C) O foco do texto consiste na crítica à 
passividade com a qual as pessoas lidam 
com as ideias diferentes. 

(D) Uma avaliação satisfatória deve levar 
em conta a formação acadêmica e o 
conhecimento escasso daquele que refuta 
as ideias de outrem.

 (E) O rótulo é uma forma de oposição que 
segue o paradigma filosófico em direção ao 
desenvolvimento do conhecimento. 

10. Considerando as informações do texto, 
assinale a alternativa correta.

(A) O título do texto traz uma referência à 
citação “Penso, logo existo”. Por meio de 
tal intertextualidade, Leandro Karnal busca 
ironizar a filosofia de René Descartes, 
demonstrando uma forma de crítica 
subjetiva.  

(B) Quando o autor afirma “[...] Há mais 
substantivos e menos adjetivos.[...]”, 
compreende-se que a boa arguição prioriza 
classes de palavras ligadas à subjetividade, 
à percepção, ao julgamento e ao pensamento 
abstrato.

(C) Afirmar que “[...] Critico não por causa 
da minha dor, da minha inveja, do meu 
espelho.[...]” corrobora o que se diz em “[...] 
Mínguam questões subjetivas.[...]”.

(D) O avanço das liberdades individuais 
é a causa de haver a possibilidade do 
questionamento de paradigmas. 

(E) Ao afirmar que “[...] alguém babando e 
adjetivando foge um pouco do perfil objetivo.
[...]”, o autor busca demonstrar que o perfil 
objetivo é aquele que prioriza as relações 
pautadas mais na emoção do que na razão.  

 

INFORMÁTICA
 
11. Um arquivo com a extensão .pptx pode 

ser editado por qual aplicativo?
(A)  Microsoft PowerPoint 2013. 
(B)  Microsoft PowerPoint 2003. 
(C)  LibreOffice Writer. 
(D)  Microsoft Edge.
(E)  LibreOffice Draw.

12. Como são conhecidos os setores 
defeituosos em um HD?

(A)  Trilhas. 
(B)  Root Sectors.
(C)  Bump roads.
(D)  Badblocks.
(E)  Partições.

13. Diferentemente do vı́rus, este malware 
não se propaga por meio da inclusão de 
cópias de si mesmo em outros programas 
ou arquivos, mas sim pela execução 
direta de suas cópias ou pela exploração 
automática de vulnerabilidades 
existentes em programas instalados em 
computadores. A que o enunciado se 
refere?

(A)  Rootkit. 
(B)  Trojan. 
(C)  Botnet. 
(D)  Spyware.
(E)  Worm.

14. Considerando o aplicativo de escritório 
LibreOffice Calc (Versão 5 Instalação 
padrão em português), dada a tabela a 
seguir, o resultado da seguinte expressão 
seria

MAIOR(A2:C2;2) * MÍNIMO(A1:A3)
(A)  150.
(B)  200.
(C)  300.
(D)  400.
(E)  800.
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15. Em um sistema operacional Linux, o que 
faz o comando mkdir?

(A)  Formata um dispositivo. 
(B)  Verifica o conteúdo de um diretório. 
(C)  Remove um arquivo. 
(D)  Acessa o diretório pasta um nível acima.
(E)  Cria um diretório.

NOÇÕES DE DIREITO PENAL E DIREITO 
PROCESSUAL PENAL

16. Sobre a prisão temporária e a liberdade 
provisória, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A) A prisão temporária poderá ser decretada 
em face de representação da autoridade 
policial ou requerimento do Promotor de 
Justiça.

(B) A prisão temporária poderá ser decretada 
de ofício pelo juiz.

(C) A prisão temporária tem prazo determinado.
(D) Não será concedida fiança nos crimes de 

racismo.
(E) A autoridade policial somente poderá 

conceder fiança nos casos de infração cuja 
pena privativa de liberdade máxima não 
seja superior a 4 (quatro) anos.

17. Assinale a alternativa correta acerca da 
prova pericial.

(A) Quando a infração deixar vestígios, a 
perícia somente é dispensável se o acusado 
confessar a prática do delito.

(B) O exame de corpo de delito e outras perícias 
sempre deverão ser realizados por dois 
peritos oficiais, portadores de diploma de 
curso superior.

(C) Durante o curso do processo judicial não é 
admitida a indicação de assistente técnico, 
mas as partes podem formular quesitos ao 
perito 

(D) Nos crimes cometidos com destruição ou 
rompimento de obstáculo e subtração da 
coisa, a perícia pode ser substituída pela 
prova testemunhal.

(E) A autópsia será feita pelo menos seis horas 
depois do óbito, salvo se os peritos, pela 
evidência dos sinais de morte, julgarem que 
possa ser feita antes daquele prazo, o que 
declararão no auto.

18. A respeito da interceptação telefônica, 
assinale a alternativa correta.

(A) Não será admitida a interceptação de 
comunicações telefônicas, dentre outras 

hipóteses, quando a prova puder ser feita 
por outros meios disponíveis.

(B) Será admitida a interceptação para 
investigar crimes punidos com detenção ou 
reclusão.

(C) A interceptação das comunicações 
telefônicas somente poderá ser determinada 
pelo juiz a requerimento do Ministério 
Público.

(D) Deferido o pedido, o juiz conduzirá os 
procedimentos de interceptação, dando 
ciência ao Delegado e ao Ministério Público, 
que poderão acompanhar a sua realização.

(E) Constitui contravenção penal realizar 
interceptação de comunicações telefônicas 
sem autorização judicial.

19. Acerca do inquérito policial, assinale a 
alternativa correta.

(A) O inquérito policial é um procedimento 
judicial.

(B) O inquérito policial é indispensável para a 
propositura de ação penal.

(C) Os elementos de informação colhidos no 
inquérito policial não podem ser usados 
de forma exclusiva para fundamentar uma 
condenação.

(D) Ao acusado é garantida a ampla defesa e 
o contraditório em todas as diligências do 
inquérito.

(E) O representante do Ministério Público pode 
presidir um inquérito policial.

20. Nas eleições municipais, um candidato 
a Prefeito comprou o voto de um eleitor. 
Alguns dias depois, ele mandou matar 
uma testemunha daquele crime de 
compra de votos. O referido candidato 
perdeu as eleições. Nesse caso, 
assinale a alternativa correta acerca da 
competência.

(A) Pelos dois crimes ele responderá na Justiça 
Eleitoral, que exerce “vis atractiva”.

(B) Pelos dois crimes ele responderá no júri 
Estadual, que exerce “vis actractiva”.

(C) Os processos serão separados e ele 
responderá pela compra de votos na Justiça 
Eleitoral e pelo homicídio no júri Estadual.

(D) Pelos dois crimes ele responderá no Tribunal 
de Justiça.

(E) Os processos serão separados e ele 
responderá pela compra de votos no 
Tribunal Regional Federal e pelo homicídio 
no Tribunal de Justiça.
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NOÇÕES DE CRIMINALÍSTICA

21. Anselmo recebeu uma Requisição de 
Exame Pericial em 19/01/2017 cuja 
natureza delituosa versava sobre um 
homicídio e o objeto de perícia era o 
local do crime. Constava no documento a 
observação de que a vítima foi socorrida 
e entrou em óbito no hospital em 
decorrência de ferimentos provocados 
à estocada de uma faca de cozinha. 
Anselmo realizou a perícia no mesmo dia 
e expediu o laudo pericial em 02/02/2017. 
Com base nessa situação hipotética, 
assinale a alternativa correta.

(A) Considerando que o instrumento utilizado 
no crime era do tipo cortante, é esperado 
que, em laudo pericial próprio, o Médico 
Legista descreva as lesões do cadáver 
como incisas ou fusiformes.

(B) Na ausência de excepcionalidades, Anselmo 
expediu seu laudo pericial dentro do prazo 
legal.

(C) Como as lesões descritas são normalmente 
pouco hemorrágicas, é provável que, no 
local, exista campo para exames envolvendo 
manchas de sangue.

(D) Dentre os vestígios de interesse forense 
envolvidos nesse caso, é possível destacar 
a faca utilizada, eventuais impressões 
dígito-papilares presentes nesta e manchas 
de sague da vítima.

(E) A Requisição de Exame Pericial é o 
documento assinado por qualquer policial 
civil, no qual se mencionam os resultados 
da perícia.

22. Sobre os locais de crime, assinale a 
alternativa correta.

(A) É dever do perito criminal dirigir-se ao local 
de crime, providenciando para que não 
sejam  alterados o estado e conservação 
das coisas.

(B) Quando os vestígios foram mantidos 
inalterados, desde a ocorrência dos fatos 
até o seu completo registro, o local de crime 
é classificado como inidôneo.

(C) O local de crime imediato é onde se concentra 
a maior parte dos vestígios, enquanto o 
local mediato é a região adjacente à área 
imediata em que ocorreu o fato delituoso.

(D) Todo local de crime consiste de um espaço 
físico, sendo inimaginável uma localidade 
virtual de onde se possam extrair vestígios.

(E) Arrombamentos são comuns em locais de 
crimes relacionados à morte violenta, mas 
não aos crimes contra o patrimônio.

23. Assinale a alternativa que NÃO                                                                               
apresenta uma finalidade do  
levantamento de local de crime.

(A) Buscar e reconhecer vestígios e elementos 
com potencial interesse para a produção da 
prova pericial.

(B) Perpetuar a situação em que se encontrava 
o local, os vestígios e suas posições 
relativas, a fim de que possam, em qualquer 
tempo, serem exibidos como prova.

(C) Registrar, sempre que possível, o local 
para permitir a instrução do laudo pericial 
com fotografias, desenhos ou esquemas 
elucidativos.

(D) Fotografar os cadáveres na posição em que 
forem encontrados, bem como, na medida 
do possível, todas as lesões externas e 
vestígios deixados no local do crime.

(E) Levar a termo as declarações das 
testemunhas em procedimento de 
interrogatório, constituído por duas partes: 
sobre a pessoa do acusado e sobre os fatos.

24. Sobre os Postulados e Princípios da 
Criminalística brasileira, assinale a 
alternativa correta.

(A) De acordo com o Princípio da Observação, 
também conhecido como Princípio de 
Locard, o vestígio, como toda matéria, 
é ponderável e, portanto, cabe ao perito 
criminal o reportar-se ao que vê (visum et 
repertum).

(B) O Princípio da Interpretação, também 
conhecido por Princípio de Kirk, pode ser 
enunciado pela frase “Dois objetos podem 
ser indistinguíveis, mas nunca idênticos”.

(C) O Princípio da Documentação não se 
relaciona ao registro cronológico de um 
vestígio, desde seu nascimento até sua 
disposição final, pois isso cabe à Cadeia de 
Custódia.

(D) Sendo a verdade mutável em relação ao 
tempo, não se permite postular que a perícia 
criminal é independente do tempo.

(E) Considerando que o teor de um laudo 
pericial é personalíssimo, então o conteúdo 
de um laudo pericial será variante de acordo 
com o perito criminal que o produzir.
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25. O Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro  
de 1941 (e alterações), representa os                                                                                              
ritos da processualística criminal 
brasileira. Nesse Código de Processo 
Penal, há previsão de alguns exames 
periciais específicos. Assinale a 
alternativa na qual constam apenas 
exames periciais expressamente 
previstos no Código de Processo Penal.

(A) Exame em letra e firma em documentos 
particulares, perícias de laboratório, 
exame de local, exame de instrumentos 
empregados para a prática de crime, 
verificação da causa de incêndios.

(B) Exame para reconhecimento de escritos, 
descrição de vestígios nos crimes cometidos 
com destruição ou rompimento de obstáculo 
à subtração da coisa, identificação de 
elementos que apontem a atividade de 
hackers.

(C) Perícias de laboratório, microcomparação 
balística, verificação do local onde um 
incêndio começou.

(D) Eficácia de arma de fogo, confronto de 
voz, extração de dados de discos rígidos, 
estimativa de área ambiental degradada.

(E) Exame de reconhecimento de escritos, 
perícias de laboratório, microcomparação 
balística e confronto de voz.

26. Durante um levantamento de local de 
crime, o Perito Criminal constatou um 
cadáver em situação de enforcamento 
por suspensão completa. Populares 
afirmavam que a vítima era depressiva 
e que já havia tentado o suicídio antes. 
O perito, entretanto, estranhou a 
escassez de petéquias na conjuntiva 
ocular da vítima e sangramento oriundo 
da cavidade oral. Diante da situação 
hipotética apresentada, assinale a 
alternativa correta.

(A) No enforcamento, como modalidade de 
asfixia por constrição do pescoço, o sulco 
decorrente do laço e presente no pescoço 
da vítima é oblíquo e contínuo, portanto 
sem interrupção na altura do nó.

(B) A afirmação de populares é suficiente 
para concluir pela hipótese de suicídio, 
independentemente de qualquer outro 
elemento de ordem material ou médico 
legal que possa ser avaliado no local ou no 
cadáver.

(C) Petéquias são equimoses pontuais que 
eventualmente, podem estar associadas 
ao enforcamento quando presentes, por 
exemplo, na conjuntiva ocular.

(D) São sinônimos de enforcamento, a 
esganadura e o estrangulamento.

(E) Se o perito médico legista encontrar uma 
lesão perfurocontusa, de entrada, no palato 
da vítima, então a hipótese de suicídio por 
asfixia será a mais provável.

27. Analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta aquela(s) que se 
relaciona(m) corretamente com a Cadeia 
de Custódia e suas fases.

I. Ao chegar no local dos fatos, 
a        autoridade policial deverá 
providenciar para que não se alterem 
o estado e a conservação das coisas, 
até a chegada dos peritos criminais, 
sendo que estes últimos registrarão, 
no laudo, as alterações do estado das 
coisas e discutirão, no relatório, as 
consequências dessas alterações na 
dinâmica dos fatos. 

II. É procedimento fundamental para 
garantir a idoneidade e a rastreabilidade 
dos vestígios, com vistas a preservar 
a confiabilidade e a transparência 
da produção da prova pericial até a 
conclusão do processo judicial.

III. Após a liberação pelos peritos criminais, 
a autoridade policial deverá apreender 
os objetos que tiverem relação com o 
fato.

IV. É iniciada no instante do planejamento 
da ação delitiva, antes mesmo da 
consumação do fato criminoso.

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

28. Assinale a alternativa correta.
(A) A Cadeia de Custódia é um procedimento 

relacionado à qualidade da prova material, 
sendo definida pelo conjunto de todos 
os procedimentos utilizados para manter 
e documentar a história cronológica 
do vestígio, para rastrear sua posse e 
manuseio a partir de seu reconhecimento 
até o descarte.
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(B) Uma vez que o vestígio seja identificado, 
fixado e coletado mediante procedimentos 
adequados de Cadeia de Custódia, será 
dispensável o exame de corpo de delito.

(C) A perícia criminal consiste em um conjunto 
de procedimentos que envolve o uso do 
conhecimento científico como ferramenta 
na elucidação criminal, culminando com 
um documento denominado laudo pericial 
sobre o qual a autoridade judiciária ficará 
adstrita em sua sentença.

(D) A fase interna da Cadeia de Custódia é 
inaugurada com a preservação de local 
de crime ou com procedimentos policiais 
ou periciais nos quais seja detectada a 
existência de indícios.

(E) O rastreamento do vestígio é possível 
apenas na fase de transporte da Cadeia de 
Custódia.

IDENTIFICAÇÃO HUMANA

29. A antroposcopia e a antropometria               
tratam, respectivamente, de 
características

(A) quantitativas e qualitativas.
(B) qualitativas e subjetivas.
(C) qualitativas e quantitativas.
(D) objetivas e quantitativas.
(E) subjetivas e qualitativas.

30. Considerando a estimativa de sexo 
em um esqueleto humano, informe se 
é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se 
afirma a seguir e assinale a alternativa 
com a sequência correta.

(   ) Os ossos da pelve são considerados os 
melhores marcadores biológicos para a 
estimativa de sexo.

(   ) Zonas de inserção muscular óssea 
acentuadas são características 
femininas.

(   ) O sulco pré-auricular é uma característica 
predominantemente feminina.

(   ) Os ossos da pelve exibem características 
que permitem realizar a estimativa de 
sexo desde a infância.

(A) V – F – F – V. 
(B) F – F – V – V. 
(C) V – V – F – F. 
(D) V – V – V – F. 
(E) V – F – V – F.

NOÇÕES DE MEDICINA LEGAL

31. O produto químico Aldicarbe é um 
carbamato, cuja formulação granulada 
já foi excluída do mercado brasileiro 
pela Anvisa, mas ele ainda é vendido 
ilegalmente em mercados populares com 
o nome de “chumbinho” e ainda é muito 
utilizado em envenenamentos de animais 
e por suicidas. Antes da proibição, o uso 
devido desse agente químico era como

(A) agrotóxico (uso agrícola).
(B) inseticida doméstico.
(C) medicamento de uso controlado 

(necessitando de receita médica em duas 
vias para aquisição).

(D) raticida.
(E) componente de produtos desinfetantes 

(produto de limpeza).

32. Para efeito de diagnóstico médico-legal, 
conforme o artigo 128 do Código Penal 
brasileiro, o aborto

(A) é permitido e não configura crime, se 
praticado por médico em casos de 
malformação fetal, estupro e risco de vida à 
gestante.

(B) é permitido e não configura crime, em casos 
de anencefalia fetal, estupro e risco de vida 
à gestante.

(C) é permitido e não configura crime, se 
praticado por médico, quando a gravidez 
resulta de estupro e o aborto é precedido 
de consentimento da gestante ou há risco à 
vida da gestante.

(D) é crime em qualquer modalidade, embora 
não punível se praticado por médico, se 
a gravidez resulta de estupro e o aborto é 
precedido de consentimento da gestante ou 
quando não houver outra maneira de salvar 
a vida da gestante.

 (E) é crime em qualquer modalidade, embora 
não punível se praticado por médico em 
casos de malformação fetal, estupro e risco 
de vida à gestante.
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33. Em relação à autópsia, assinale a 
alternativa INCORRETA.

(A) Autópsia é o exame do cadáver humano, 
que tem, entre outros objetivos, a finalidade 
de diagnosticar a causa médica da morte.

(B) Na autópsia em caso de morte violenta, o 
exame externo do cadáver não basta para 
precisar a causa da morte, sendo obrigatório 
o exame interno.

(C) Na autópsia médico-legal, entre outros 
objetivos, busca-se diagnosticar a causa 
médica da morte, o que pode favorecer a 
elucidação da sua causa jurídica.

(D) A autópsia médico-legal, conforme 
determina a legislação atual, é obrigatória 
em casos de morte violenta.

(E) A autópsia será feita pelo menos seis horas 
depois do óbito, salvo se os peritos, pela 
evidência dos sinais de morte, julgarem que 
possa ser feita antes daquele prazo.

A seguinte imagem, obtida em vítima 
fatal de um assalto a mão armada, ilustra 
uma lesão provocada por tiro. Responda 
as questões 34 e 35 com base nessa 
imagem.

34. Assinale a alternativa INCORRETA.
(A) O orifício no centro apresenta orla de 

contusão e enxugo.
(B) Existe halo de tatuagem.
(C) O pontilhado que circunda amplamente 

o orifício resulta de grânulos de pólvora 
incombusta.

(D) O pontilhado que circunda amplamente o 
orifício pode ser removido com pano úmido.

(E) É uma lesão característica de entrada de 
projétil de arma de fogo.

35. Considerando a imagem, é correto 
afirmar, com toda a segurança, que

(A) pode ser lesão de entrada ou de saída de 
projétil de arma de fogo, cujo diagnóstico 
depende de exame complementar.

(B) a estimativa da distância de tiro é possível, 
mas depende de perícia balística, mediante 
disparos de prova com a mesma arma do 
crime e o mesmo tipo de munição.

(C) o interesse pericial se concentra no orifício 
no centro da imagem, sendo os demais 
sinais irrelevantes para a perícia.

(D) as características são típicas de tiro 
disparado a longa distância.

(E) as características são, certamente, de 
projéteis de calibre .38 e similares, ou de 
maior calibre.

36. Sulco cervical oblíquo, de profundidade 
desigual e com área de interrupção, 
com fundo escoriado, comumente está 
presente em morte por

(A) estrangulamento.
(B) enforcamento.
(C) sufocação direta.
(D) sufocação indireta.
(E) esganadura.

37. Como a Hipóstase é definida?
(A) Manchas azuladas no rosto e na esclerótica 

(olho), presentes nos asfixiados, e às 
vezes em membros inferiores, conforme a 
modalidade de asfixia.

(B) Coloração azulada das mucosas e da pele, 
em decorrência da anóxia produzida no 
cadáver, ao findar o consumo do oxigênio 
pelas últimas células e tecidos vivos.

(C) Derrame sanguíneo não traumático, 
presente nas vísceras, em consequência da 
morte celular.

(D) Manchas puntiformes avermelhadas ou 
arroxeadas, presentes na pleura visceral 
em asfixiados.

(E) Coloração mais escura (arroxeada ou 
avermelhada) nas partes mais baixas do 
cadáver, em consequência da deposição do 
sangue nesses locais.
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NOÇÕES DE ODONTOLOGIA LEGAL

38. Os documentos odontolegais são: 
atestados, relatórios e pareceres. O 
documento mais comumente produzido 
pelo cirurgião-dentista é o atestado. 
Em relação ao Atestado Odontológico, 
assinale a alternativa correta.

(A) O cirurgião-dentista não precisa descrever 
em qual horário o paciente esteve sob 
seus cuidados, podendo apenas escrever 
o período que esse paciente esteve em 
tratamento (manhã, tarde ou noite).

(B) O atestado odontológico pode ser realizado 
pela secretária do cirurgião-dentista, o qual 
apenas o assina.

(C) Fazer ou comercializar um atestado falso 
enquadra o cirurgião-dentista no Art.302 do 
Código Penal, cuja pena é detenção de 6 
meses a 1 ano.

(D) O cirurgião-dentista não precisa descrever 
o diagnóstico ou ato odontológico ao qual 
o paciente foi submetido (salvo se esse 
paciente pedir, sugerindo-se, assim, colocar 
somente o CID).

(E) O acompanhante do paciente tem direito 
a receber um atestado odontológico feito 
pelo cirurgião-dentista, da mesma forma 
que o paciente recebeu, com os mesmos 
elementos, menos o CID, constando apenas 
que acompanhou o paciente na consulta.

DOCUMENTOS TÉCNICOS
 
39. A Notificação Compulsória é obrigatória 

nos casos de algumas doenças (de saúde 
pública constantes nas Portarias 204 e  
205, de fevereiro de 2016, do Ministério da 
Saúde) e em alguns eventos de violência. 
Ela deve ser realizada, por exemplo, nos 
seguintes casos: 

(A)  doenças infectocontagiosas, acidentes de 
trabalho, herpes.

(B)  violência à criança, violência à mulher, 
violência ao idoso.

(C)  acidente de trânsito, acidente do trabalho, 
acidente doméstico. 

(D)  HIV, sífilis, alcoolismo.
(E)  estupro, câncer, AIDS.  

40. Em relação à Notificação Compulsória, 
assinale a alternativa correta.

(A)  Não é obrigatória em casos de acidentes de 
trabalho. 

(B)  Está relacionada somente a casos em 
que ocorrem crimes contra a incolumidade 
pública, ou seja, somente nos casos de 
doenças infectocontagiosas. 

(C)  Deve sempre ser enviada em até 48 horas 
após o momento da suspeita inicial que se 
enquadra em uma ou mais das opções nas 
quais se obriga a sua realização. 

(D)  A pena para o médico que deixar de fazer 
a notificação à autoridade pública (omissão 
de notificação de doença), segundo o Art. 
269 do Código Penal - Decreto Lei 2848/40, 
é detenção de 6 (seis) meses a 2(dois) anos 
e multa.   

(E)  Uma vez verificada uma violência doméstica, 
tal fato deve ser notificado às autoridades 
competentes ou ao serviço de referência, 
não sendo necessário ser feito de forma 
sigilosa pelo profissional da área da saúde, 
pois o ato de violência oferece risco ao 
paciente.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
41. Quanto ao Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei 8.069/90), informe se 
é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se 
afirma a seguir e assinale a alternativa 
com a sequência correta. 

(   )  Em caso de ato infracional cometido 
por crianças, matrícula e frequência 
obrigatórias em estabelecimento oficial 
de ensino fundamental é uma das 
medidas que pode ser adotada pela 
autoridade competente.

(    )  São penalmente inimputáveis os 
menores de 18 anos, sujeitos as medidas 
previstas na Lei citada no enunciado. 
Para os efeitos dessa Lei, deve ser 
considerada a idade do adolescente à 
data do julgamento.

(    )  Orientação, apoio e acompanhamento 
temporários são medidas aplicadas na 
prática do ato infracional praticado por 
criança. 

(A) V – V – V.
(B) F – F – F.
(C) F – V – F.
(D) V – V – F.
(E) V – F – V.
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42. A respeito das medidas socioeducativas, 
analise as assertivas e assinale a 
alternativa correta. 

I.  Liberdade assistida, internação 
em estabelecimento educacional e 
obrigação de reparar o dano estão entre 
essas medidas.

II.  A liberdade assistida será fixada pelo 
prazo mínimo de 12 meses, não podendo 
ser prorrogada, revogada ou substituída 
por outra medida.

III.  Em nenhuma hipótese o período máximo 
de internação excederá a 6 meses.

IV.  A advertência consiste em admoestação 
verbal, que será reduzida a termo e 
assinada.

(A) I, II, III e IV estão corretas.
(B) Apenas I e IV estão corretas.
(C) Apenas I e II estão corretas.
(D) Apenas II e III estão corretas.
(E) I, II, III e IV estão incorretas.

43. Para os efeitos da Lei 11.340/2006, a 
violência doméstica e familiar contra a 
mulher está configurada

(A) no âmbito da unidade doméstica, no convívio 
permanente de pessoas exclusivamente 
com vínculo familiar.

(B) em qualquer relação íntima de afeto onde o 
agressor conviva ou tenha convivido com a 
ofendida obrigatoriamente em coabitação.

(C) no âmbito da unidade do trabalho.
(D) no âmbito da unidade doméstica, entre 

pessoas de convívio com e sem vínculo 
familiar.

(E) no âmbito da família por indivíduos 
aparentados sem qualquer afinidade e/ou 
laços naturais.

44. É/São procedimento(s) que deve(m) ser 
adotado(s) pela autoridade policial nos 
casos de violência doméstica contra 
a mulher, por ocasião do registro da 
ocorrência,

(A) determinar que se proceda o corpo de delito 
da ofendida e requisitar outros exames 
periciais necessários.

(B) remeter, no prazo de 24 horas, expediente 
ao Juiz solicitando a concessão de medidas 
protetivas de urgência, conforme pedido da 
ofendida.

(C) somente ouvir a ofendida.
(D) realizar somente a oitiva das testemunhas 

do fato.

(E) juntar aos autos a folha de antecedentes 
criminais das testemunhas.

45. Constatada a prática da violência 
doméstica e familiar contra a mulher, 
estão especificamente entre as condutas 
proibidas para o agressor, imputadas 
pela autoridade judicial:

(A) a prestação de alimentos provisórios.
(B) o contato com a ofendida, seus familiares 

e testemunhas por qualquer meio de 
comunicação.

(C) o afastamento do lar, domicílio ou local de 
convivência com a ofendida.

(D) a suspensão da posse do porte de armas.
(E) a suspensão de visitas aos dependentes 

menores.

46. Qual das alternativas a seguir faz parte 
dos princípios fundamentais elencados 
na Resolução 010/05 do CFP que norteia 
a atuação dos Psicólogos quanto à ética 
profissional?

(A) Há necessidade pelo profissional psicólogo 
no exercício de seu trabalho, desenvolvê-
lo a partir de seus conhecimentos sem 
necessária atualização constante. 

(B) A necessidade de, no decorrer do 
desenvolvimento de seu trabalho, o 
profissional psicólogo compartilhar com 
outros profissionais psicólogos, não sendo 
necessário atentar-se para as questões de 
sigilo.

(C) A priorização do trabalho do profissional 
psicólogo através da definição de área 
geográfica que foi estabelecida para sua 
atuação.

(D) A não observância, pelo profissional 
psicólogo, das relações de poder nos 
contextos em que atua, evitando assim 
discordâncias no desenvolvimento de 
seu trabalho e priorizando suas próprias 
opiniões.

(E) O zelo por parte do psicólogo para que o 
exercício profissional seja efetuado com 
dignidade, rejeitando situações em que a 
Psicologia esteja sendo aviltada.

47. Ainda quanto à Resolução 010/05 do CFP 
que norteia a atuação dos Psicólogos 
referente à ética profissional, relacione as 
colunas a seguir e assinale a alternativa 
com a sequência correta. 
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1. São deveres fundamentais dos 
psicólogos:

2. Ao psicólogo é vedado:

(   )  utilizar ou favorecer o uso de 
conhecimento e a utilização de práticas 
psicológicas como instrumentos de 
castigo, tortura ou qualquer forma de 
violência.

(   )  ser conivente com erros, faltas 
éticas, violação de direitos, crimes ou 
contravenções penais praticados por 
psicólogos na prestação de serviços 
profissionais.

(   )  informar, a quem de direito, os resultados 
decorrentes da prestação de serviços 
psicológicos, transmitindo somente 
o que for necessário para a tomada 
de decisões que afetem o usuário ou 
beneficiário.

(   )  praticar ou ser conivente com quaisquer 
atos que caracterizem negligência, 
discriminação, exploração, violência, 
crueldade ou opressão.

(   )  levar ao conhecimento das instâncias 
competentes o exercício ilegal ou 
irregular da profissão, transgressões a 
princípios e diretrizes desse Código ou 
da legislação profissional.

(A) 1 – 1 – 1 – 2 – 2.
(B) 2 – 2 – 1 – 1 – 1.
(C) 2 – 2 – 1 – 2 – 1.
(D) 1 – 1 – 2 – 1 – 2.
(E) 1 – 2 – 2 – 2 – 1.

48. A Resolução 010/05 do Conselho Federal 
de Psicologia também prevê que é 
vedado ao Psicólogo, EXCETO

(A) emitir documentos sem fundamentação e 
qualidade técnico-científica.

(B) ser perito, avaliador ou parecerista em 
situações nas quais seus vínculos pessoais 
ou profissionais, atuais ou anteriores, 
possam afetar a qualidade do trabalho a ser 
realizado ou a fidelidade aos resultados da 
avaliação.

(C) prestar serviços profissionais a organizações 
concorrentes de modo que possam resultar 
em prejuízo para as partes envolvidas, 
decorrentes de informações privilegiadas.

(D) associar-se, ingressar ou permanecer em 
uma organização, considerando as políticas 
e normas nela vigentes.

(E) interferir na validade e fidedignidade de 
instrumentos e técnicas psicológicas, 
adulterar seus resultados ou fazer 
declarações falsas.

49. No caso de transgressão aos preceitos 
do código de ética do Psicólogo, entre as 
penalidades aplicadas está 

(A) a censura pública.
(B) a suspensão do exercício profissional por 

até 1 (um) ano do Conselho Federal de 
Psicologia.

(C) a exigência de troca de área de especialidade 
da atuação profissional.

(D) a aprovação em concurso profissional na 
área de especialidade/atuação.

(E) o pagamento de novas taxas referentes ao 
registro profissional junto ao Conselho de 
Psicologia.

50. Em relação ao Estatuto do Idoso, a 
garantia de prioridade, incluída em 2008 
à Lei 10.741/03, foi

(A) a preferência na formulação e na execução 
de políticas sociais públicas e específicas.

(B) o atendimento preferencial imediato e 
individualizado junto aos órgãos públicos e 
privados.

(C) a prioridade do recebimento da restituição 
do Imposto de Renda.

(D) a viabilização de formas alternativas de 
participação, ocupação e convívio com as 
demais gerações.

(E) garantia de acesso à rede de serviços de 
saúde e de assistência social locais.

51. Com base na Lei 10.741/03, alterada em 
2011, considera-se violência contra o 
idoso

(A) qualquer ação praticada apenas em local 
público que lhe cause morte.

(B) toda a omissão ocorrida em local público e 
privado que lhe cause morte ou dano.

(C) a ação ou a omissão realizada somente em 
local privado que gere sofrimento psíquico.

(D) ação ou omissão praticada em local público 
ou privado que lhe cause morte, dano ou 
sofrimento físico ou psicológico.

(E) apenas a ação de morte, dano ou sofrimento 
psicológico.
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52. É uma medida específica de proteção ao 
idoso, prevista na Lei 10.741/03,

(A) encaminhamento ao serviço de saúde local, 
mediante notificação.

(B) abrigo em entidade.
(C) abrigo permanente.
(D) concessão do benefício de prestação 

continuada ao idoso.
(E) encaminhamento ao Programa de 

assistência social.

53. A alteração realizada ao Estatuto do                                                                                
Idoso pela Lei 13.466/17 institui prioridade 
aos maiores de

(A) 60 anos.
(B) 65 anos.
(C) 70 anos.
(D) 75 anos.
(E) 80 anos.

54. Segundo o Manual de Elaboração 
de Documentos Escritos produzidos 
pelo psicólogo, o documento que é 
fundamentado e resumido sobre uma 
questão focal do campo psicológico 
com resultado indicativo ou conclusivo 
denomina-se

(A) Laudo Psicológico. 
(B) Relatório Psicológico.
(C) Atestado Psicológico.
(D) Declaração.
(E) Parecer.

55. Assinale a alternativa que se encontra 
entre os passos essenciais para se 
alcançar os resultados esperados em 
um processo de avaliação psicológica, 
segundo a cartilha de avaliação 
psicológica.

(A) Coleta de informações por meio de 
entrevistas, dinâmicas, observações e 
testes projetivos e/ou psicométricos, entre 
outros.

(B) Levantamento dos objetivos sem levar em 
conta particularidades do indivíduo a ser 
avaliado.

(C) Entrevista com testemunhas do fato.
(D) Leitura criteriosa dos dados.
(E) Contato com outros profissionais envolvidos.

56. Na perícia realizada no âmbito da 
justiça, no sentido de avaliar a guarda de 
menores, a solicitação de avaliação para 
ambos os genitores tem qual função?

(A) Aferir indício de psicopatologia no histórico 
familiar avoengo.

(B) Avaliar qual dos genitores tem melhores 
condições emocionais.

(C) Identificar doenças físicas e não tratáveis.
(D) Verificar se os genitores são portadores de 

deficiência física.
(E) Investigar se os genitores possuem 

inteligência inferior.

57. No que se refere às atividades e requisitos 
para a formação profissional dentro da 
psicologia jurídica, assinale a alternativa 
correta.

(A) A atuação do psicólogo predomina nas 
atividades de perícia nos casos de disputa 
pela guarda dos filhos.

(B) A principal atividade do psicólogo é a 
avaliação psicológica.

(C) O trabalho realizado pelo profissional 
psicólogo deve ser especificamente através 
do cumprimento da legislação.

(D) O psicólogo não deve ficar atrelado somente 
à demanda institucional e ao cumprimento 
de legislação específica. Deve buscar 
melhor promover a saúde mental.

(E) O psicólogo não deve promover a saúde 
mental.

58. Quanto ao histórico da psicologia 
jurídica, esta iniciou-se para oferecer 
ao juiz subsídios para uma decisão 
justa, buscava a veracidade dos fatos. A 
psicologia entrou no foro via problema 
da família no trato dos seus filhos, 
pela vara da infância e da juventude. 
Na década de 30, a medicina entrou no 
conceito de loucura, já estando inserida 
a doença mental. A partir desse histórico 
da Psicologia Jurídica, relacione as 
colunas e assinale a alternativa com a 
sequência correta.

I.  1979.
II.  1980.
III.  1981.
IV.  1985.

(  )  Atuação nas audiências    
interprofissionais (psicologia e serviço 
social), atendimento em juízo.

(   )  Primeiro concurso realizado para 
psicólogo.

(   )  Auxílio a juízes nas decisões no âmbito 
familiar (contratados pelo Tribunal de 
Justiça).

(   )  Início da psicologia para colaborar com 
o serviço de colocação familiar.
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(A) I – IV – III – II.
(B) IV – II – I – III.
(C) II – IV – III – I.
(D) III – I – II – IV.
(E) II – III – IV – I.

59. As Escalas Beck são compostas pelos 
Inventários de Depressão, Ansiedade, 
Ideação Suicida e Desesperança, 
representados, respectivamente, pelas 
siglas

(A) IBD, IBA, IBIS e IBD.
(B) EBD, EBA, EBIS e EBD.
(C) BHS, EBD, IBA e IBIS.
(D) BDI, BAI, BSI e BD.
(E) BDI, BAI, BSI e BHS.

60. No que se refere à abordagem da 
Bioecologia do Desenvolvimento 
Humano, qual das alternativas a seguir 
contempla todos os contextos do 
desenvolvimento segundo essa Teoria?

(A) Microssistema e exossistema.
(B) Atividades, papéis e relações interpessoais.
(C) Relações interpessoais e atividade molar.
(D) Microssistema, mesossistema, exossistema 

e macrossistema.
(E) Mesossistema e exossistema.

61. Fazendo uma releitura do cenário do 
direito romano, “curador de família” se 
refere a um órgão que auxilia o poder 
judiciário. Dos abaixo relacionados, qual 
se encaixa nessa descrição? Lembrando 
que o mesmo é autônomo, possui função 
fiscalizadora e é um “órgão de lei e fiscal 
de sua execução”.

(A) O procurador ou membro do Ministério 
Público.

(B) O juiz.
(C) O advogado da parte.
(D) O serviço social inserido no contexto do 

judiciário.
(E) O perito psicólogo.

62. Quem pode solicitar a perícia em um 
processo judicial? 

(A) Somente o requerente.
(B) A parte que inicia o litígio (requerente) e 

a parte que se opõe (requerido) quando 
contesta a ação.

(C) A parte requerida.
(D) O juiz.
(E) Os órgãos municipais (conselho tutelar, 

etc.).

63. Bater, sacudir, arremessar, envenenar, 
queimar ou escaldar, afogar e sufocar  
são manifestações de que tipo de 
violência?

(A) Abuso sexual.
(B) Negligência.
(C) Violência física.
(D) Violência psicológica.
(E) Educação violenta.

64. O pedófilo permitirá que a criança vítima 
de estupro participe de atividades 
proibidas e pedirá a ela que não conte 
aos pais, pois isso traria problemas. O 
enunciado caracteriza

(A) crítica do poder.
(B) alienação parental.
(C) síndrome da adição.
(D) síndrome do segredo.
(E) negação.

65. Quando a violência se manifesta dentro 
do lar, com o envolvimento dos atores 
na relação consanguínea, com o intuito 
de proteger a “honra” do abusador, bem 
como preservar o provedor, gerando 
complacência de outros membros da 
família, tal fato refere-se a/à

(A) segredo familiar.
(B) síndrome do Segredo.
(C) crítica do poder.
(D) falsas memórias.
(E) alienação parental.

66. A forma como as crianças são vistas e 
conceituadas está intimamente ligada 
ao entendimento do sistema imaginário, 
cultural e simbólico de cada sociedade 
e de cada época. Com base nesse 
conhecimento, deve-se fazer a escuta da 
criança sobre sua vitimização de abuso 
sexual. O enunciado é denominado

(A) síndrome do segredo.
(B) relações de poder.
(C) segredo familiar.
(D) escuta de criança.
(E) imaginário social.
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67. Sobre a questão das perdas do jovem 
adolescente, a literatura refere três 
perdas fundamentais que o adolescente 
deve vencer e realizar os respectivos 
lutos. São elas:

(A) as roupas antes usadas, o corpo infantil e 
os pais.

(B) os amigos infantis, as relações familiares e 
o corpo infantil.

(C) o luto pelo corpo infantil, pela identidade 
infantil e pelos pais da infância.

(D) as relações familiares, a identidade infantil 
e o grupo de amigos.

(E) os carinhos maternos, a identidade infantil e 
o grupo de amigos.

68. No que tange à “patologia” normal do 
adolescente, o seguinte enunciado 
“Levando em consideração o critério 
evolutivo da psicologia, considero a 
adolescência, mais do que uma etapa 
estabilizada, é processo, desenvolvido, 
e que, portanto, deve-se admitir e 
compreender a sua aparente patologia, 
para situar seus desvios no contexto 
da realidade humana que nos rodeia” 
refere-se

(A) à patologia da adolescência.
(B) à síndrome normal da adolescência.
(C) à adolescência pura.
(D) a escolhas do período adolescente.
(E) ao “mal” da adolescência.

69. A lei Maria da Penha, Lei 11.340/06, em 
seu art. 7º, define, entre as formas de 
violência doméstica e familiar contra a 
mulher, a destruição de seus pertences, 
como rasgar carteira profissional. Essa 
forma de violência está classificada 
como

(A) violência física.
(B) violência psicológica.
(C) violência patrimonial.
(D) violência moral.
(E) violência sexual.

70. Na Psicologia do Desenvolvimento, o 
“contexto de desenvolvimento” está 
relacionado com

(A) locais de macrossistemas.
(B) lugares em que o indivíduo vive.
(C) ambientes de baixa situação 

socioeconômica.
(D) espaços de vulnerabilidade.
(E) ambientes micro, meso, exo e 

macrossistemas.

71. Na técnica Escalas Beck, a medida 
de pessimismo, que oferece indícios 
sugestivos de risco de suicídio em 
sujeitos deprimidos ou que tenham 
história de tentativa de suicídio, é 
avaliada pelo Inventário

(A) BDI.
(B) BHS.
(C) BAI.
(D) BSI.
(E) BDI e BSI.

72. Quanto ao termo Parafilia, considerando 
as alterações realizadas e apresentando 
síntese das definições, é possível 
relacionar o ato de “Tocar ou esfregar-se 
em uma pessoa sem seu consentimento” 
como definição de

(A) frotteurismo.
(B) pedofilia.
(C) exibicionismo.
(D) fetichismo.
(E) sadismo sexual.

73. Garota de 15 anos veio sozinha para 
avaliação psicológica, encaminhada 
pelo Conselho Tutelar de sua cidade, 
suspeita de ter sido vítima de estupro. 
Convive com os genitores e uma irmã. 
Ao relatar os atos dos quais era vítima 
por parte do pai, a menina, depois de 
algum tempo e com a continuidade dos 
atos, foi convidada pela mãe a morar 
com uma tia. O genitor é o provedor 
do lar. A menina se apresenta com 
vestimentas masculinas além de manter 
um comportamento também masculino. 
Não tem namorado. Em relação ao caso e 
sobre o comportamento da adolescente, 
é correto afirmar que

(A) os relatos emitidos pela adolescente são 
mentirosos.

(B) a menina não gosta da mãe.
(C) a menina é vítima do namorado.
(D) as vestes masculinas e o comportamento 

adquiridos pela vítima é um indicador de 
abuso sexual.

(E) a saída de casa foi escolha da vítima.

74. Ainda sobre o caso da questão anterior, 
nº 73, no que tange ao comportamento 
materno em relação à filha, é possível 
classificá-lo como

(A) suporte emocional.
(B) medo.
(C) ciúmes.
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(D) afastamento.
(E) negligente.
 
75. Preencha a lacuna e assinale a               

alternativa correta.
________________________ traz à tona 
a dinâmica de violência que acontece 
dentro da própria família, referindo-se 
ao fato da explicação ou denúncia do 
segredo. 

(A) O complô do silêncio
(B) A denúncia sugestiva
(C) A narrativa dos fatos
(D) O julgamento dos atos
(E) A ajuda dos familiares

76. Criança de 4 anos de idade vem para 
avaliação psicológica devido à suspeita 
de abuso sexual pelo professor de 
música da creche onde estuda em turno 
integral. A genitora revela que a filha, 
após chegar da escola, no momento do 
banho, queixou-se de dor nas partes 
íntimas. Informou também que no dia 
anterior esteve na casa do avô da menina 
e presenciou o primo e a criança com 
brincadeiras sexuais. Acrescenta que a 
criança não possui auxílio na escola para 
a higiene após fazer suas necessidades 
fisiológicas. Em entrevista individual 
com a criança, a mesma não consegue 
ordenar os fatos no tempo, fazer um 
encaixe contextual dos fatos, descrever 
interações entre ela e o professor, não 
faz correções espontâneas, seu relato 
foge da estrutura lógica e tampouco 
apresenta detalhes suficientes sobre os 
fatos ocorridos na escola. 

Levando-se em conta a técnica 
da avaliação da credibilidade do 
testemunho das vítimas, Statement 
Validity Assessment (SVA), e os critérios 
compostos nessa técnica, Criteria-Based 
Content Analysis – CBCA, é correto 
afirmar que

(A) a técnica é somente utilizada para 
adolescentes.

(B) a técnica SVA somente é válida para os 
Estados Unidos.

(C) a técnica SVA é usada apenas para 
crianças estrangeiras devido a quantidade 
de detalhes trazidos por elas.

(D) devido ao número de detalhes insuficientes 
na narrativa da criança não se pode indicar 
o professor como autor do abuso sexual.

(E) o genitor também pode ser indicado como 
autor dos fatos.

77. Ainda em relação ao caso da questão 
anterior, nº 76, no que se refere à técnica 
utilizada, a entrevista foi analisada 
quanto ao seu conteúdo pelos critérios 
propostos pelo Statement Validity 
Assessment (SVA). São alguns dos 11 
critérios elencados na análise do controle 
de validade da declaração, EXCETO

(A) pressão para realizar a falsa denúncia.
(B) afeto inapropriado.
(C) não há correções espontâneas.
(D) linguagem e conhecimento inapropriado.
(E) entrevista sugestiva, conduzida ou 

coercitiva.

78. I – O suplício penal não corresponde 
a qualquer punição corporal: É uma 
produção diferenciada de sofrimentos, 
um ritual organizado para a marcação 
das vítimas e manifestação do poder que 
pune: não é absolutamente a exasperação 
de uma justiça que, esquecendo seus 
princípios, perdesse todo o controle. 
Nos "excessos" dos suplícios, se investe 
toda a economia do poder.
II –  Se não é mais ao corpo que se dirige 
a punição, em suas formas mais duras, 
sobre o que, então, se exerce? A resposta 
dos teóricos (…) é simples, quase 
evidente. Dir-se-ia inscrita na própria 
indagação. Pois não é mais o corpo, é 
a alma. À expiação que tripudia sobre 
o corpo deve suceder um castigo que 
atue, profundamente, sobre o coração, 
o intelecto, a vontade, as disposições. O 
enunciado se refere especificamente ao 
tema

(A) Enfrentamento do Abuso Sexual na Criança 
e Adolescente.

(B) Vigiar e Punir.
(C) Avaliação Psicológica e Lei.
(D) Fundamentos da Perícia Psicológica 

Forense.
(E) Psicologia Jurídica.
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79. Menino de 9 anos de idade, veio para 
avaliação psicológica para aferição de 
abuso sexual. Compareceu com sua 
genitora, mas adentrou sozinho na sala de 
entrevista. A mãe informa que apresentou 
problemas na fala desde bebê, iniciando 
a fala efetivamente somente aos cinco 
anos de idade, estando sem problemas 
hoje. Está matriculado no 3º ano escolar, 
permanecendo no turno integral.  Usa os 
serviços de fonoaudióloga e psicóloga 
na escola.  Suas brincadeiras com os 
amigos são agitadas, seu sono é agitado, 
denota estar acima do peso, mostrou 
ansiedade no seu relato. O suposto 
acusado conta com 18 anos de idade. Em 
relação ao caso clínico apresentado e ao 
protocolo NICHD, é correto afirmar que

(A) o protocolo NICHD não é indicado porque a 
vítima é um menino.

(B) o protocolo NICHD não avalia crianças 
menores de 10 anos.

(C) a entrevista investigativa NICHD é somente 
válida para crianças americanas.

(D) o protocolo NICHD não está validado no 
Brasil.

(E) a técnica de entrevista investigativa NICHD 
é indicada.

80. Ainda sobre o caso clínico da questão 
anterior, nº 79, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

(A) A criança apresenta sintomas para vítima 
de abuso sexual.

(B) A dificuldade de fala da vítima não é um 
empecilho para a avaliação psicológica.

(C) O fato de a criança já frequentar psicóloga na 
escola não impede a avaliação psicológica.

(D) A idade do acusado impossibilita a avaliação 
psicológica da vítima.

(E) A criança deve ser entrevistada 
individualmente.

81. É caracterizada pelo comportamento 
compulsivo do descontrole de impulso 
frente ao estímulo gerado pela criança, 
isto é, o abusador, por não se controlar, 
usa a criança para obter excitação sexual 
e alívio de tensão, gerando dependência 
psicológica e negação da dependência.  O 
enunciado relaciona-se ao abuso sexual 
intrafamiliar de crianças e caracteriza

(A) a Síndrome do Segredo.
(B) a Síndrome da Adição.
(C) o Silêncio.
(D) a Revelação.
(E) a Denúncia.

82. Menina de 5 anos de idade é filha de 
pais separados. Os genitores brigam 
pela guarda da menor na justiça e por 
enquanto o que foi ajustado em juízo é de 
que a menina permaneceria aos cuidados 
maternos, mas que se avistaria com o 
pai em finais de semana quinzenais. 
Após ter passado um final de semana 
na casa do pai, a criança retorna para a 
mãe queixando-se de dor na “pepeca”. 
A genitora percebe que a menina sente 
coceira nas partes intimas e as mesmas 
estão avermelhadas. Em questionamento 
à filha, tem a informação de que dorme 
com o genitor cada vez que segue para a 
visita. A mãe então passa a desconfiar de 
abuso sexual por parte do pai, repetindo 
a várias pessoas sobre o acontecido. Em 
avaliação psicológica, sugere à filha que 
conte tudo e não esqueça de qualquer 
detalhe daquilo que o pai fez com ela. 
A criança então repete a história da 
mãe sem oferecer detalhes precisos e 
tampouco apresenta quaisquer sintomas 
de abuso sexual. O caso descrito refere-
se

(A) à síndrome do segredo.
(B) à proteção materna.
(C) à implantação de falsas memórias.
(D) à guarda compartilhada.
(E) à briga entre os genitores.

83. Em um caso de Destituição de Poder 
Familiar, após uma denúncia de maus 
tratos à filha, uma jovem de 24 anos de 
idade, dependente química, é indiciada 
pela Polícia e também denunciada pelo 
Ministério Público no sentido de que a 
filha seja acolhida e retirada dos cuidados 
maternos. Discordando das queixas 
apresentadas contra ela, contrata um 
psicólogo assistente técnico. O perito 
contratado pela jovem é descrito como

(A) perito parcial.
(B) perito ambiental.
(C) perito imparcial.
(D) perito juiz.
(E) perito adversarial.

84. As Falsas Memórias podem se originar 
de duas maneiras distintas. São elas:

(A) espontânea e implantada ou sugerida.
(B) espontânea verdadeira e sugerida.
(C) implantada e sugerida.
(D) sugerida espontaneamente e verdadeira.
(E) implantada e mentirosa.
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85. Menina de 10 anos de idade, vitimada 
pelo abuso sexual,   veio   para   
acompanhamento psicológico 
encaminhada pela Rede Municipal com 
queixas de agitação no âmbito escolar 
e comportamento sexual inadequado. 
Após algumas sessões, é possível 
perceber os seguintes efeitos negativos 
no desenvolvimento infantil da menina 
relacionados com a vitimização do abuso 
sexual vivenciado, EXCETO

(A) transtorno de stress pós-traumático.
(B) dificuldades interpessoais.
(C) transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade.
(D) comportamento sexual anormal.
(E) sonolência.

86. A Teoria do Apego enfatiza
(A) a importância do sustento físico dado pela 

mãe à criança recém-nascida.
(B) a influência do aporte emocional oferecido 

pela mãe ao filho.
(C) a poderosa influência, no desenvolvimento 

de uma criança, da maneira como é tratada 
por seus pais.

(D) o suporte amoroso ofertado pela mãe à 
criança entre as idades de 3 a 6 anos.

(E) a importância do pai na relação mãe-bebê.

87. A Teoria do Apego, diferencia “apego” 
de “dependência”. Com base nessa 
diferenciação, assinale a alternativa 
correta.

(A) O apego em relação à mãe vem antes da 
dependência.

(B) A dependência se estabelece a partir dos 
dois anos de idade.

(C) No nascimento do bebê, o apego está 
ausente e a dependência presente.

(D) O bebê demonstra apego pela mãe e 
dependência pelo pai.

(E) O bebê demonstra dependência pelo pai a 
partir dos três anos de idade.

88. A função materna entendida pelo modo 
como a criança é segurada, sustentada, 
que tem a função de proteção contra 
todas as experiências frequentemente 
angustiantes do bebê, de natureza 
psicológica, sensorial ou corporal; além 
de compreender a rotina de cuidados 
diários da criança, que devem ser 
modificados à medida que a criança 
cresce, caracteriza

(A) Mãe Suficientemente Boa.

(B) Objeto Transicional.
(C) Preocupação Materna Primária.
(D) Holding.
(E) Sustentação Materna.

89. Em relação à Abordagem Ecológica do 
Desenvolvimento Humano, assinale a 
alternativa correta.

(A) O desenvolvimento humano é visto através 
do apego criado entre a criança e a mãe.

(B) O desenvolvimento humano é visto a partir 
da dependência materna criada desde o 
nascimento da criança.

(C) A pessoa em desenvolvimento é vista como 
um ser em crescimento, dinâmica, que se 
insere progressivamente no ambiente sem 
fazer qualquer alteração nesse ambiente.

(D) Nessa perspectiva teórica, a pessoa é 
vista em desenvolvimento contextual, 
apoiada em quatro níveis dinâmicos e inter-
relacionados: pessoa, processo, contexto e 
tempo.

(E) O desenvolvimento humano ocorre através 
da interação pessoa-ambiente. Apesar 
disso, o ambiente não tem qualquer 
influência sobre a pessoa.  
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90. Mulher de 29 anos, solteira, sem filhos 
e gestante do primeiro filho, iniciou 
relacionamento com o pai do bebê há 
dois anos. Atualmente estão separados, 
mas mantêm uma relação instável e 
conflituosa. A jovem é independente 
financeiramente e tem uma vida social 
preenchida com amigos entre outros 
divertimentos. Tem uma aparência 
cuidada e vistosa. Sua relação com o 
pai do bebê inicialmente era positiva, no 
entanto, ao iniciarem a vivência conjunta, 
o namorado tornou-se desconfiado e 
ciumento. E então a jovem mãe passou a 
dar conta de todos os seus compromissos 
ao companheiro. Ele não aceitava as 
explicações dela respondendo com 
violência às mesmas. Passou a jogar 
objetos na parede e no chão, partindo-
os. Passou a agredi-la verbalmente 
diante de situações sociais e em uma das 
oportunidades acabou por pegar uma 
faca e ameaçá-la. Culminou com a saída 
do companheiro de casa. O julgamento 
da jovem é de que ela deve ter feito algo 
muito grave para que ele agisse assim, 
ele as vezes tem uns ataques de fúria por 
ciúmes, deve ser porque gosta muito de 
mim – diz ela. A jovem deixou de sair e 
de cuidar-se. Sente-se apaixonada pelo 
pai do bebê e refere não conseguir viver 
sem ele. Em relação ao caso descrito, é 
correto afirmar que

(A) a jovem é vítima de violência conjugal, física 
e psicológica mesmo sem residir com o 
namorado e seus sentimentos são de culpa 
e negação.

(B) pode-se inferir que a jovem é vítima de 
violência sexual, tendo a esquiva como seu 
principal comportamento.

(C) retrata uma relação de negligência por parte 
do companheiro que abandonou a jovem 
gestante.

(D) apenas a violência psicológica está 
retratada.

(E) a violência descrita tem como motivação o 
uso de álcool e de entorpecentes por parte 
do pai da criança. 

91. Ainda sobre o caso da questão anterior,                                                                             
nº 90, atentando-se para   o   
comportamento e sentimentos da jovem, 
é correto afirmar que

(A) o principal comportamento da jovem é de 
esquiva. 

(B) ela tem sentimento de abandono.

(C) seus sentimentos são de culpa e negação 
da situação vivenciada.

(D) tem sentimentos de pena do namorado.
(E) tem ideação suicida.

92. A Avaliação da Simulação, através da 
entrevista clínica, aponta os indicadores 
relacionados a seguir, EXCETO 

(A) confirmação de sintomas óbvios.
(B) inconsistência no próprio relato.
(C) conduta cautelosa e premeditada.
(D) apresentação dramatizada e exagerada.
(E) consistência com o diagnóstico psiquiátrico.

93. A Lei Maria da Penha, Lei 11.340/2006, 
em seu artigo 7º, define as formas de 
violência doméstica e familiar contra 
a mulher. O impedimento de usar 
contraceptivos está associado à

(A) violência psicológica.
(B) violência sexual.
(C) violência patrimonial.
(D) violência moral.
(E) violência física.

94. Em relação ao Transtorno de Estresse 
Pós-Traumático e seus sintomas, 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Pesadelos e lembranças espontâneas, 
involuntárias e recorrentes (flashbacks), do 
evento traumático, revivescência.

(B) Fenômenos regressivos, tais como voltar 
a molhar a cama, falar infantilmente ou  
chupar o dedo.

(C) Afastar-se de qualquer estímulo que possa 
desencadear o ciclo das lembranças 
traumáticas, como situações, contatos 
ou atividades que possam se ligar às 
lembranças traumáticas.

(D) Diminuição do interesse afetivo por 
atividades, pessoas, que anteriormente 
eram prazerosas, diminuição de afetividade.

(E) Sentimentos de impotência e incapacidade 
em se proteger do perigo, perda de 
esperança em relação ao futuro, sensação 
de vazio.

95. Com base na    Classificação   
de   Transtornos    Mentais e de    
Comportamento da CID-10, o Episódio 
Depressivo está inserido dentro de qual 
categoria?

(A) Transtornos Neuróticos e Relacionados ao 
Estresse.

(B) Transtornos Mentais Orgânicos, incluindo 
sintomáticos.
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(C) Transtornos Mentais e de Comportamento 
decorrentes do uso de substâncias 
psicoativas.

(D) Transtorno de Humor.
(E) Transtornos de Personalidade e de 

Comportamento em adultos.

96. Homem de 48 anos de idade, em 
uma união estável há seis anos, tem 
uma enteada com 15 anos. Vem para 
atendimento psicológico com a queixa de 
que está incomodado de não conseguir 
deixar de “espiar” a enteada quando 
ela toma banho e excitar-se com isso. 
Explica que o fato ocorre no âmbito do 
lar, sem consentimento da enteada e que 
a companheira não tem conhecimento. 
Esse paciente, segundo DSM V, pode ter 
seu diagnóstico classificado como

(A) Transtorno Fetichista.
(B) Transtorno do Sadismo Sexual.
(C) Transtorno Voyeurista. 
(D) Transtorno Exibicionista.
(E) Transtorno Frotteurista.

97. O Transtorno de Hábitos e Impulsos, não 
especificado, está dentro da categoria de

(A) Transtornos Neuróticos e Relacionados ao 
Estresse.

(B) Esquizofrenia, Transtornos Esquizotípico e 
Delirantes.

(C) Transtornos Mentais e de Comportamento 
decorrentes do uso de substâncias 
Psicoativas.

(D) Transtornos Mentais Orgânicos, incluindo 
sintomáticos.

(E) Transtornos de Personalidade e de 
Comportamento em adultos.

98. Na Psicologia Forense, o termo 
“inimputabilidade penal” se refere

(A) ao agente do ato ilícito que não tem 
condições de compreender o caráter 
ilegal do seu ato e, portanto, não pode ser 
penalizado por ele.

(B) àquele que não é inteiramente capaz de 
entender o caráter ilícito do fato.

(C) ao mesmo que inimputabilidade diminuída.
(D) àquele que tem responsabilidade pelos seus 

atos, portanto é capaz de compreender a 
gravidade de seu comportamento e sua 
conduta inadequada.

(E) àquele que recebe a penalidade, cumpre 
e volta a transgredir na lei, com total 
capacidade de entender o ato ilícito.

99. Segundo a Lei 8.069/90, que dispõe sobre 
o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
são considerados adolescentes aqueles 
cidadãos que possuem entre

(A) 12 e 18 anos incompletos.
(B) 11 e 18 anos completos.
(C) 10 e 12 anos incompletos.
(D) 15 e 18 anos completos.
(E) 12 e 19 anos incompletos.

100. A convivência da criança e do            
adolescente com a mãe ou o pai privado                                                                           
de liberdade, por meio de visitas 
periódicas promovidas pelo responsável 
ou nas hipóteses de acolhimento 
institucional pela entidade responsável 
ocorre

(A) com autorização judicial e do responsável.
(B) somente com autorização judicial.
(C) independente de autorização judicial.
(D) independentemente do aceite da mãe ou do 

pai.
(E) somente com autorização da mãe ou do pai.
 

ATENÇÃO!
NÃO SE ESQUEÇA de marcar,  na Folha de 
Respostas, o número de sua prova indicado  
na capa deste caderno.



1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas e na 
Versão Definitiva da Discursiva de Estudo de Caso. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de 
Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o  cargo corresponde àquele para o qual você 
se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência, 
comunique ao  fiscal.

2. O único documento válido para avaliação  é  a  Folha  de Respostas e a Versão Definitiva da Discursiva 
de Estudo de Caso. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para 
transcrição da Versão Definitiva da Discursiva de Estudo de Caso e para o preenchimento da Folha de 
Respostas, que deve ser preenchida da seguinte maneira: 

3. O prazo de realização da prova é de 5 (cinco) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas e a  
transcrição da Versão Definitiva da Discursiva de Estudo de Caso. Após 60 (sessenta) minutos do início da 
prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não 
podendo, no entanto, levar o caderno de questões. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da 
sala juntos, após assinarem o envelope de retorno.

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas e a Versão Definitiva 
da Discursiva de Estudo de Caso, devidamente preenchidas e assinadas. O candidato  poderá  levar  consigo  
o  Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova 
estabelecido em edital.  

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP -                                                                                            
www.institutoaocp.org.br,  no dia posterior à aplicação da prova. 
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eletrônico venha a emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences. 
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Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.
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I N S T R U Ç Õ E S

         A prova discursiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:
1.  Atendimento ao tema proposto na questão; 
2.  Conhecimento técnico-científico sobre a matéria; 
3.  Clareza de argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão; 
4. Utilização adequada da Língua Portuguesa.

 O candidato terá sua prova Discursiva de Estudo de Caso avaliada com nota 0 (zero) em caso de:
a. não atender ao tema proposto e ao conteúdo avaliado;
b. manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital;
c. apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
d. redigir seu texto a lápis, ou à tinta em cor diferente de azul ou preta;
e. não apresentar a questão redigida na FOLHA DA VERSÃO DEFINITIVA ou entregar em branco;
f.  apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro 

nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos).

 O candidato disporá de, no mínimo, 10 (dez) linhas e, no máximo, 30 (trinta) linhas para elaborar    
a resposta de cada questão, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento 
de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 30 (trinta) linhas 
permitida para a elaboração de seu texto.

D I S C U R S I VA  -  R A S C U N H O

1. Menina de 14 anos de idade vem sofrendo abusos sexuais de seu pai desde os 9 anos. Inicialmente, 
a adolescente entendia tais atitudes paternas como carinhos e afetos. Sentia-se amada por ele e 
também ganhava muitos presentes, especialmente quando os carinhos aconteciam. O pai pedia 
segredo dos fatos à menina, a fim de não magoar a genitora, alegando que caso esta tomasse 
conhecimento, ele sairia de casa, abandonando a família. No entanto, em dado momento, as carícias 
iniciaram-se mais abusivas e com maior frequência. O pai passou a procurá-la à noite na cama da 
mesma, até que culminou com o fato de ele passar algumas noites inteiras no quarto da menina.  Ao 
relatar para a genitora sobre os fatos, esta aconselhou a filha que ouvisse o pai e não revelasse o 
que ocorria dentro do lar, uma vez que o pai era quem as mantinha financeiramente. A família é de 
baixa renda e com grandes vulnerabilidades.

 O caso relatado apresenta dois aspectos que sustentam a violência sexual intrafamiliar. Discorra 
sobre o entendimento da dinâmica familiar e identifique quais são os dois aspectos presentes, 
explicando-os. Lembrando que um deles está ligado com ameaças veladas e outro com a dependência 
do abusador em relação à vítima.

1. ____________________________________________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________________________________________________

6. ____________________________________________________________________________________________________________

7. ____________________________________________________________________________________________________________

8. ____________________________________________________________________________________________________________

9. ____________________________________________________________________________________________________________

10. ____________________________________________________________________________________________________________
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11. ____________________________________________________________________________________________________________

12. ____________________________________________________________________________________________________________

13. ____________________________________________________________________________________________________________

14. ____________________________________________________________________________________________________________

15. ____________________________________________________________________________________________________________

16. ____________________________________________________________________________________________________________

17. ____________________________________________________________________________________________________________

18. ____________________________________________________________________________________________________________

19. ____________________________________________________________________________________________________________

20. ____________________________________________________________________________________________________________

21. ____________________________________________________________________________________________________________

22. ____________________________________________________________________________________________________________

23. ____________________________________________________________________________________________________________

24. ____________________________________________________________________________________________________________

25. ____________________________________________________________________________________________________________

26. ____________________________________________________________________________________________________________

27. ____________________________________________________________________________________________________________

28. ____________________________________________________________________________________________________________

29. ____________________________________________________________________________________________________________

30. ____________________________________________________________________________________________________________

1. ____________________________________________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________________________________________________

6. ____________________________________________________________________________________________________________

7. ____________________________________________________________________________________________________________

8. ____________________________________________________________________________________________________________

9. ____________________________________________________________________________________________________________

10. ____________________________________________________________________________________________________________

2. Uma Psicóloga foi nomeada pelo juiz como perita oficial em um processo de Destituição de Poder 
Familiar com o intuito de avaliar psicologicamente a genitora de uma criança. O fruto dessa avaliação 
psicológica deve ser um Relatório Psicológico que, de acordo com a Resolução nº 007/2003 do 
Conselho Federal de Psicologia, faz parte do Manual de Elaboração de Documentos Escritos 
produzidos pelo Psicólogo. Esse Relatório (documento) produzido pela Psicóloga deve apresentar 
em sua estrutura, no mínimo, 5 (cinco) itens. Relacione esses 5 (cinco) itens e descreva cada um 
deles.
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11. ____________________________________________________________________________________________________________

12. ____________________________________________________________________________________________________________

13. ____________________________________________________________________________________________________________

14. ____________________________________________________________________________________________________________

15. ____________________________________________________________________________________________________________

16. ____________________________________________________________________________________________________________

17. ____________________________________________________________________________________________________________

18. ____________________________________________________________________________________________________________

19. ____________________________________________________________________________________________________________

20. ____________________________________________________________________________________________________________

21. ____________________________________________________________________________________________________________

22. ____________________________________________________________________________________________________________

23. ____________________________________________________________________________________________________________

24. ____________________________________________________________________________________________________________

25. ____________________________________________________________________________________________________________

26. ____________________________________________________________________________________________________________

27. ____________________________________________________________________________________________________________

28. ____________________________________________________________________________________________________________

29. ____________________________________________________________________________________________________________

30. ____________________________________________________________________________________________________________
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ATENÇÃO!
NÃO SE ESQUEÇA de marcar,  na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa deste caderno.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Insulto, logo existo

Leandro Karnal
 

No momento em que eu apenas uso o rótulo, 
perco a chance de ver engenho e arte

  
A crítica e o contraditório   são   

fundamentais. Grande parte do avanço 
em liberdades individuais e nas ciências 
nasceu do questionamento de paradigmas. 
Sociedades abertas crescem mais do que 
sociedades fechadas. A base da democracia é 
a liberdade de expressão. Sem oposição, não 
existe liberdade.

 Uma crítica bem fundamentada destaca 
dados que um autor não percebeu. Um juízo 
ponderado é excelente. Mais de uma vez percebi 
que um olhar externo via melhor do que eu. 
Inexiste ser humano que não possa ser alvo de 
questionamento. Horácio garantia, com certa 
indignação, que até o hábil Homero poderia 
cochilar (QuandoquebonusdormitatHomerus - 
ArsPoetica, 359). A crítica pode nos despertar.

 Como saber se a avaliação é boa? Primeiro: 
ela mira no aperfeiçoamento do conhecimento 
e não em um ataque pessoal. A boa crítica 
indica aperfeiçoamento. Notamos, no arguidor 
sincero, uma diminuição da passionalidade. 
Refulgem argumentos e dados. Mínguam 
questões subjetivas. Há mais substantivos 
e menos adjetivos. Não digo o que eu faria 
ou o que eu sou. Indico apenas como algo 
pode ser melhor e a partir de quais critérios. 
Que argumentos estão bem fundamentados 
e quais poderiam ser revistos. Objetividade 
é um campo complexo em filosofia, mas, 
certamente, alguém babando e adjetivando 
foge um pouco do perfil objetivo.

 Duas coisas ajudam na empreitada. A 
primeira é conhecimento. Há um mínimo 
de formação. Não me refiro a títulos, mas à 
energia despendida em absorver conceitos. 
Nada posso dizer sobre aquilo do qual 
nada sei. Pouco posso dizer sobre o que 
escassamente domino. A segunda é a busca 

da impessoalidade. Critico não por causa da 
minha dor, da minha inveja, do meu espelho. 
Examino a obra em si, não a obra que eu 
gostaria de ter feito ou a que me incomoda pelo 
simples sucesso da sua existência. Critico o 
defeito e não a luz. [...]
Disponível em: <https://jornalggn.com.br/noticia/insulto-logo-existo-por
-leandro-karnal>. Acesso em: 11 dez. 2017.

 
1. É correto afirmar que o texto “Insulto, 

logo existo” é
(A) expositivo e compõe uma reportagem, 

gênero caracterizado pela abrangência, 
impessoalidade e formalidade. 

(B) descritivo e compõe uma crônica, gênero 
caracterizado pela sequenciação informal 
de fatos que ocorrem cotidianamente. 

(C) injuntivo e compõe uma resenha crítica, 
gênero caracterizado pela exposição de um 
julgamento de valor a partir de um intertexto. 

(D) opinativo e compõe um conto, gênero 
composto por uma trama permeada de 
elementos que confirmam o ponto de vista 
do autor. 

(E) argumentativo e compõe um artigo 
de opinião, gênero que apresenta um 
encadeamento das ideias com a finalidade 
de defender uma opinião e convencer o 
interlocutor.

2. Assinale a alternativa em que o elemento 
sublinhado é uma conjunção integrante. 

(A) “No momento em que eu apenas uso o 
rótulo, perco a chance de ver engenho e 
arte.”

(B) “Examino a obra em si, não a obra que eu 
gostaria de ter feito [...]”.

(C) "Sociedades abertas crescem mais 
do que sociedades fechadas.”

(D) “Horácio garantia, com certa 
indignação, que até o hábil Homero poderia 
cochilar [...]”.

(E) “Inexiste ser humano que não possa ser 
alvo de questionamento.”
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3. Assinale a alternativa que apresenta  
uma metáfora.

(A) “Critico não por causa da minha dor, da 
minha inveja, do meu espelho.”

(B) “Um juízo ponderado é excelente.”
(C) “Indico apenas como algo pode ser melhor 

e a partir de quais critérios.”
(D) “Nada posso dizer sobre aquilo do qual 

nada sei.”
(E) “Não digo o que eu faria ou o que eu sou.”

4. Assinale a alternativa correta.
(A) Em “Não me refiro a títulos, mas à energia 

despendida em absorver conceitos.”, a 
crase ocorre pela contração da preposição 
exigida pela regência do verbo “referir-
se” e do artigo feminino que antecede o 
substantivo “energia”.  

(B) Em “Grande parte do avanço em liberdades 
individuais e nas ciências nasceu do 
questionamento de paradigmas.”, o verbo 
em destaque poderia estar no plural, 
concordando, assim, com o núcleo do 
sujeito “liberdades”. 

(C) Em “Nada posso dizer sobre aquilo do qual 
nada sei.”, o termo em destaque pode ser 
trocado por “cujo”, sem haver prejuízos 
gramaticais ou mudança de sentido. 

(D) Em “Horácio garantia, com certa indignação, 
que até o hábil Homero poderia cochilar 
[...]”, as vírgulas são utilizadas para separar 
um aposto explicativo. 

(E) Em “Como saber se a avaliação é boa? 
Primeiro: ela mira no aperfeiçoamento 
do conhecimento e não em um ataque 
pessoal.”, os dois-pontos são utilizados 
para introduzir uma síntese do que foi dito 
anteriormente. 

5. Assinale a alternativa correta.
(A) Em “Indico apenas como algo pode ser 

melhor e a partir de quais critérios. Que 
argumentos estão bem fundamentados e 
quais poderiam ser revistos.”, os termos 
em destaque são conjunções alternativas, 
que introduzem opções de complemento ao 
verbo “Indico”.

(B) Em “Sociedades abertas crescem mais 
do que sociedades fechadas.”, o termo 
em destaque atua como pronome relativo, 
referindo-se a “sociedades abertas”. 

(C) Em “Inexiste ser humano que não possa ser 
alvo de questionamento.” e em “Examino a 
obra em si, não a obra que eu gostaria de 
ter feito”, os termos em destaque funcionam 
como pronomes relativos. 

(D) Em “Como saber se a avaliação é boa?”, o 
termo em destaque desempenha função de 
conjunção condicional, uma vez que o autor 
coloca uma condição para que a avaliação 
seja boa. 

(E) Em “Horácio garantia, com certa indignação, 
que até o hábil Homero [...]”, o termo em 
destaque desempenha função de partícula 
expletiva ou de realce, tendo em vista que 
toda a oração introduzida por ele pode ser 
substituída por um substantivo.

6. Assinale a alternativa em que a divisão 
silábica de todas as palavras está  
correta. 

(A) In-sul-to; ex-pre-ssão; ques-ti-o-na-men-to.
(B) So-cie-da-des; exa-mi-no; o-bra.
(C) A-per-fe-i-ço-a-men-to; ques-tõ-es; con-tra-

di-tó-rio.
(D)  A-va-li-a-ção; li-ber-da-de; ad-je-ti-van-do.
(E) Ar-gui-dor; su-bs-tan-ti-vos; cer-ta-men-te.

7. Em “Objetividade é um campo complexo 
em filosofia, mas, certamente, alguém 
babando e adjetivando foge um pouco 
do perfil objetivo [...]”, os termos em 
destaque podem ser substituídos, sem 
prejuízo de sentido, respectivamente por

(A) porém, de fato.
(B) conquanto, na verdade.
(C) portanto, realmente.
(D)  ademais, mormente.
(E) contudo, outrossim.

8. Em relação ao texto, assinale a             
alternativa correta.

(A) Para o autor, a objetividade da crítica está 
ligada ao tom pessoal que se dá a uma 
discussão, tendo em vista a abundância de 
adjetivações que devem existir para uma 
crítica relevante. 

(B) O autor destaca que o contraditório é a 
força motriz para a evolução das ideias, da 
sociedade e do conhecimento. 

(C) O foco do texto consiste na crítica à 
passividade com a qual as pessoas lidam 
com as ideias diferentes. 

(D) Uma avaliação satisfatória deve levar 
em conta a formação acadêmica e o 
conhecimento escasso daquele que refuta 
as ideias de outrem.

 (E) O rótulo é uma forma de oposição que 
segue o paradigma filosófico em direção ao 
desenvolvimento do conhecimento. 
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9. Considerando as informações do texto, 
assinale a alternativa correta.

(A) O título do texto traz uma referência à 
citação “Penso, logo existo”. Por meio de 
tal intertextualidade, Leandro Karnal busca 
ironizar a filosofia de René Descartes, 
demonstrando uma forma de crítica 
subjetiva.  

(B) Quando o autor afirma “[...] Há mais 
substantivos e menos adjetivos.[...]”, 
compreende-se que a boa arguição prioriza 
classes de palavras ligadas à subjetividade, 
à percepção, ao julgamento e ao pensamento 
abstrato.

(C) Afirmar que “[...] Critico não por causa 
da minha dor, da minha inveja, do meu 
espelho.[...]” corrobora o que se diz em “[...] 
Mínguam questões subjetivas.[...]”.

(D) O avanço das liberdades individuais 
é a causa de haver a possibilidade do 
questionamento de paradigmas. 

(E) Ao afirmar que “[...] alguém babando e 
adjetivando foge um pouco do perfil objetivo.
[...]”, o autor busca demonstrar que o perfil 
objetivo é aquele que prioriza as relações 
pautadas mais na emoção do que na razão.  

 
10. Assinale a alternativa em que o vocábulo 

entre parênteses pode substituir o 
vocábulo em destaque nas frases 
retiradas do texto, sem gerar alterações 
de sentido nesse contexto.

(A) No subtítulo: “No momento em que eu 
apenas uso o rótulo, perco a chance de ver 
engenho e arte” (labor).

(B) No primeiro parágrafo: “Grande parte do 
avanço em liberdades individuais e nas 
ciências nasceu do questionamento de 
paradigmas” (padrões). 

(C) No terceiro parágrafo: “Notamos, no 
arguidor sincero, uma diminuição da 
passionalidade” (amigo).

(D) No terceiro parágrafo: “Refulgem 
argumentos e dados.” (selecionam-se).

(E) No quarto parágrafo: “Duas coisas ajudam 
na empreitada.” (dificuldade).

INFORMÁTICA
 
11. Como são conhecidos os setores 

defeituosos em um HD?
(A)  Trilhas. 
(B)  Root Sectors.
(C)  Bump roads.
(D)  Badblocks.
(E)  Partições.

12. Diferentemente do vı́rus, este malware 
não se propaga por meio da inclusão de 
cópias de si mesmo em outros programas 
ou arquivos, mas sim pela execução 
direta de suas cópias ou pela exploração 
automática de vulnerabilidades 
existentes em programas instalados em 
computadores. A que o enunciado se 
refere?

(A)  Rootkit. 
(B)  Trojan. 
(C)  Botnet. 
(D)  Spyware.
(E)  Worm.

13. Considerando o aplicativo de escritório 
LibreOffice Calc (Versão 5 Instalação 
padrão em português), dada a tabela a 
seguir, o resultado da seguinte expressão 
seria

MAIOR(A2:C2;2) * MÍNIMO(A1:A3)
(A)  150.
(B)  200.
(C)  300.
(D)  400.
(E)  800.

14. Em um sistema operacional Linux, o que 
faz o comando mkdir?

(A)  Formata um dispositivo. 
(B)  Verifica o conteúdo de um diretório. 
(C)  Remove um arquivo. 
(D)  Acessa o diretório pasta um nível acima.
(E)  Cria um diretório.
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15. Um arquivo com a extensão .pptx pode 
ser editado por qual aplicativo?

(A)  Microsoft PowerPoint 2013. 
(B)  Microsoft PowerPoint 2003. 
(C)  LibreOffice Writer. 
(D)  Microsoft Edge.
(E)  LibreOffice Draw.

NOÇÕES DE DIREITO PENAL E DIREITO 
PROCESSUAL PENAL

16. Assinale a alternativa correta acerca da 
prova pericial.

(A) Quando a infração deixar vestígios, a 
perícia somente é dispensável se o acusado 
confessar a prática do delito.

(B) O exame de corpo de delito e outras perícias 
sempre deverão ser realizados por dois 
peritos oficiais, portadores de diploma de 
curso superior.

(C) Durante o curso do processo judicial não é 
admitida a indicação de assistente técnico, 
mas as partes podem formular quesitos ao 
perito 

(D) Nos crimes cometidos com destruição ou 
rompimento de obstáculo e subtração da 
coisa, a perícia pode ser substituída pela 
prova testemunhal.

(E) A autópsia será feita pelo menos seis horas 
depois do óbito, salvo se os peritos, pela 
evidência dos sinais de morte, julgarem que 
possa ser feita antes daquele prazo, o que 
declararão no auto.

17. A respeito da interceptação telefônica, 
assinale a alternativa correta.

(A) Não será admitida a interceptação de 
comunicações telefônicas, dentre outras 
hipóteses, quando a prova puder ser feita 
por outros meios disponíveis.

(B) Será admitida a interceptação para 
investigar crimes punidos com detenção ou 
reclusão.

(C) A interceptação das comunicações 
telefônicas somente poderá ser determinada 
pelo juiz a requerimento do Ministério 
Público.

(D) Deferido o pedido, o juiz conduzirá os 
procedimentos de interceptação, dando 
ciência ao Delegado e ao Ministério Público, 
que poderão acompanhar a sua realização.

(E) Constitui contravenção penal realizar 
interceptação de comunicações telefônicas 
sem autorização judicial.

18. Acerca do inquérito policial, assinale a 
alternativa correta.

(A) O inquérito policial é um procedimento 
judicial.

(B) O inquérito policial é indispensável para a 
propositura de ação penal.

(C) Os elementos de informação colhidos no 
inquérito policial não podem ser usados 
de forma exclusiva para fundamentar uma 
condenação.

(D) Ao acusado é garantida a ampla defesa e 
o contraditório em todas as diligências do 
inquérito.

(E) O representante do Ministério Público pode 
presidir um inquérito policial.

19. Nas eleições municipais, um candidato 
a Prefeito comprou o voto de um eleitor. 
Alguns dias depois, ele mandou matar 
uma testemunha daquele crime de 
compra de votos. O referido candidato 
perdeu as eleições. Nesse caso, 
assinale a alternativa correta acerca da 
competência.

(A) Pelos dois crimes ele responderá na Justiça 
Eleitoral, que exerce “vis atractiva”.

(B) Pelos dois crimes ele responderá no júri 
Estadual, que exerce “vis actractiva”.

(C) Os processos serão separados e ele 
responderá pela compra de votos na Justiça 
Eleitoral e pelo homicídio no júri Estadual.

(D) Pelos dois crimes ele responderá no Tribunal 
de Justiça.

(E) Os processos serão separados e ele 
responderá pela compra de votos no 
Tribunal Regional Federal e pelo homicídio 
no Tribunal de Justiça.

20. Sobre a prisão temporária e a liberdade 
provisória, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A) A prisão temporária poderá ser decretada 
em face de representação da autoridade 
policial ou requerimento do Promotor de 
Justiça.

(B) A prisão temporária poderá ser decretada 
de ofício pelo juiz.

(C) A prisão temporária tem prazo determinado.
(D) Não será concedida fiança nos crimes de 

racismo.
(E) A autoridade policial somente poderá 

conceder fiança nos casos de infração cuja 
pena privativa de liberdade máxima não 
seja superior a 4 (quatro) anos.
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NOÇÕES DE CRIMINALÍSTICA

21. Sobre os locais de crime, assinale a 
alternativa correta.

(A) É dever do perito criminal dirigir-se ao local 
de crime, providenciando para que não 
sejam  alterados o estado e conservação 
das coisas.

(B) Quando os vestígios foram mantidos 
inalterados, desde a ocorrência dos fatos 
até o seu completo registro, o local de crime 
é classificado como inidôneo.

(C) O local de crime imediato é onde se concentra 
a maior parte dos vestígios, enquanto o 
local mediato é a região adjacente à área 
imediata em que ocorreu o fato delituoso.

(D) Todo local de crime consiste de um espaço 
físico, sendo inimaginável uma localidade 
virtual de onde se possam extrair vestígios.

(E) Arrombamentos são comuns em locais de 
crimes relacionados à morte violenta, mas 
não aos crimes contra o patrimônio.

22. Assinale a alternativa que NÃO                                                                               
apresenta uma finalidade do  
levantamento de local de crime.

(A) Buscar e reconhecer vestígios e elementos 
com potencial interesse para a produção da 
prova pericial.

(B) Perpetuar a situação em que se encontrava 
o local, os vestígios e suas posições 
relativas, a fim de que possam, em qualquer 
tempo, serem exibidos como prova.

(C) Registrar, sempre que possível, o local 
para permitir a instrução do laudo pericial 
com fotografias, desenhos ou esquemas 
elucidativos.

(D) Fotografar os cadáveres na posição em que 
forem encontrados, bem como, na medida 
do possível, todas as lesões externas e 
vestígios deixados no local do crime.

(E) Levar a termo as declarações das 
testemunhas em procedimento de 
interrogatório, constituído por duas partes: 
sobre a pessoa do acusado e sobre os fatos.

23. Sobre os Postulados e Princípios da 
Criminalística brasileira, assinale a 
alternativa correta.

(A) De acordo com o Princípio da Observação, 
também conhecido como Princípio de 
Locard, o vestígio, como toda matéria, 
é ponderável e, portanto, cabe ao perito 
criminal o reportar-se ao que vê (visum et 
repertum).

(B) O Princípio da Interpretação, também 
conhecido por Princípio de Kirk, pode ser 
enunciado pela frase “Dois objetos podem 
ser indistinguíveis, mas nunca idênticos”.

(C) O Princípio da Documentação não se 
relaciona ao registro cronológico de um 
vestígio, desde seu nascimento até sua 
disposição final, pois isso cabe à Cadeia de 
Custódia.

(D) Sendo a verdade mutável em relação ao 
tempo, não se permite postular que a perícia 
criminal é independente do tempo.

(E) Considerando que o teor de um laudo 
pericial é personalíssimo, então o conteúdo 
de um laudo pericial será variante de acordo 
com o perito criminal que o produzir.

24. O Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro  
de 1941 (e alterações), representa os                                                                                              
ritos da processualística criminal 
brasileira. Nesse Código de Processo 
Penal, há previsão de alguns exames 
periciais específicos. Assinale a 
alternativa na qual constam apenas 
exames periciais expressamente 
previstos no Código de Processo Penal.

(A) Exame em letra e firma em documentos 
particulares, perícias de laboratório, 
exame de local, exame de instrumentos 
empregados para a prática de crime, 
verificação da causa de incêndios.

(B) Exame para reconhecimento de escritos, 
descrição de vestígios nos crimes cometidos 
com destruição ou rompimento de obstáculo 
à subtração da coisa, identificação de 
elementos que apontem a atividade de 
hackers.

(C) Perícias de laboratório, microcomparação 
balística, verificação do local onde um 
incêndio começou.

(D) Eficácia de arma de fogo, confronto de 
voz, extração de dados de discos rígidos, 
estimativa de área ambiental degradada.

(E) Exame de reconhecimento de escritos, 
perícias de laboratório, microcomparação 
balística e confronto de voz.
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25. Durante um levantamento de local de 
crime, o Perito Criminal constatou um 
cadáver em situação de enforcamento 
por suspensão completa. Populares 
afirmavam que a vítima era depressiva 
e que já havia tentado o suicídio antes. 
O perito, entretanto, estranhou a 
escassez de petéquias na conjuntiva 
ocular da vítima e sangramento oriundo 
da cavidade oral. Diante da situação 
hipotética apresentada, assinale a 
alternativa correta.

(A) No enforcamento, como modalidade de 
asfixia por constrição do pescoço, o sulco 
decorrente do laço e presente no pescoço 
da vítima é oblíquo e contínuo, portanto 
sem interrupção na altura do nó.

(B) A afirmação de populares é suficiente 
para concluir pela hipótese de suicídio, 
independentemente de qualquer outro 
elemento de ordem material ou médico 
legal que possa ser avaliado no local ou no 
cadáver.

(C) Petéquias são equimoses pontuais que 
eventualmente, podem estar associadas 
ao enforcamento quando presentes, por 
exemplo, na conjuntiva ocular.

(D) São sinônimos de enforcamento, a 
esganadura e o estrangulamento.

(E) Se o perito médico legista encontrar uma 
lesão perfurocontusa, de entrada, no palato 
da vítima, então a hipótese de suicídio por 
asfixia será a mais provável.

26. Analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta aquela(s) que se 
relaciona(m) corretamente com a Cadeia 
de Custódia e suas fases.

I. Ao chegar no local dos fatos, 
a        autoridade policial deverá 
providenciar para que não se alterem 
o estado e a conservação das coisas, 
até a chegada dos peritos criminais, 
sendo que estes últimos registrarão, 
no laudo, as alterações do estado das 
coisas e discutirão, no relatório, as 
consequências dessas alterações na 
dinâmica dos fatos. 

II. É procedimento fundamental para 
garantir a idoneidade e a rastreabilidade 
dos vestígios, com vistas a preservar 
a confiabilidade e a transparência 
da produção da prova pericial até a 
conclusão do processo judicial.

III. Após a liberação pelos peritos criminais, 
a autoridade policial deverá apreender 
os objetos que tiverem relação com o 
fato.

IV. É iniciada no instante do planejamento 
da ação delitiva, antes mesmo da 
consumação do fato criminoso.

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

27. Assinale a alternativa correta.
(A) A Cadeia de Custódia é um procedimento 

relacionado à qualidade da prova material, 
sendo definida pelo conjunto de todos 
os procedimentos utilizados para manter 
e documentar a história cronológica 
do vestígio, para rastrear sua posse e 
manuseio a partir de seu reconhecimento 
até o descarte.

(B) Uma vez que o vestígio seja identificado, 
fixado e coletado mediante procedimentos 
adequados de Cadeia de Custódia, será 
dispensável o exame de corpo de delito.

(C) A perícia criminal consiste em um conjunto 
de procedimentos que envolve o uso do 
conhecimento científico como ferramenta 
na elucidação criminal, culminando com 
um documento denominado laudo pericial 
sobre o qual a autoridade judiciária ficará 
adstrita em sua sentença.

(D) A fase interna da Cadeia de Custódia é 
inaugurada com a preservação de local 
de crime ou com procedimentos policiais 
ou periciais nos quais seja detectada a 
existência de indícios.

(E) O rastreamento do vestígio é possível 
apenas na fase de transporte da Cadeia de 
Custódia.

28. Anselmo recebeu uma Requisição de 
Exame Pericial em 19/01/2017 cuja 
natureza delituosa versava sobre um 
homicídio e o objeto de perícia era o 
local do crime. Constava no documento a 
observação de que a vítima foi socorrida 
e entrou em óbito no hospital em 
decorrência de ferimentos provocados 
à estocada de uma faca de cozinha. 
Anselmo realizou a perícia no mesmo dia 
e expediu o laudo pericial em 02/02/2017. 
Com base nessa situação hipotética, 
assinale a alternativa correta.
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(A) Considerando que o instrumento utilizado 
no crime era do tipo cortante, é esperado 
que, em laudo pericial próprio, o Médico 
Legista descreva as lesões do cadáver 
como incisas ou fusiformes.

(B) Na ausência de excepcionalidades, Anselmo 
expediu seu laudo pericial dentro do prazo 
legal.

(C) Como as lesões descritas são normalmente 
pouco hemorrágicas, é provável que, no 
local, exista campo para exames envolvendo 
manchas de sangue.

(D) Dentre os vestígios de interesse forense 
envolvidos nesse caso, é possível destacar 
a faca utilizada, eventuais impressões 
dígito-papilares presentes nesta e manchas 
de sague da vítima.

(E) A Requisição de Exame Pericial é o 
documento assinado por qualquer policial 
civil, no qual se mencionam os resultados 
da perícia.

IDENTIFICAÇÃO HUMANA

29. Considerando a estimativa de sexo 
em um esqueleto humano, informe se 
é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se 
afirma a seguir e assinale a alternativa 
com a sequência correta.

(   ) Os ossos da pelve são considerados os 
melhores marcadores biológicos para a 
estimativa de sexo.

(   ) Zonas de inserção muscular óssea 
acentuadas são características 
femininas.

(   ) O sulco pré-auricular é uma característica 
predominantemente feminina.

(   ) Os ossos da pelve exibem características 
que permitem realizar a estimativa de 
sexo desde a infância.

(A) V – F – F – V. 
(B) F – F – V – V. 
(C) V – V – F – F. 
(D) V – V – V – F. 
(E) V – F – V – F.

30. A antroposcopia e a antropometria               
tratam, respectivamente, de 
características

(A) quantitativas e qualitativas.
(B) qualitativas e subjetivas.
(C) qualitativas e quantitativas.
(D) objetivas e quantitativas.
(E) subjetivas e qualitativas.

NOÇÕES DE MEDICINA LEGAL

31. Para efeito de diagnóstico médico-legal, 
conforme o artigo 128 do Código Penal 
brasileiro, o aborto

(A) é permitido e não configura crime, se 
praticado por médico em casos de 
malformação fetal, estupro e risco de vida à 
gestante.

(B) é permitido e não configura crime, em casos 
de anencefalia fetal, estupro e risco de vida 
à gestante.

(C) é permitido e não configura crime, se 
praticado por médico, quando a gravidez 
resulta de estupro e o aborto é precedido 
de consentimento da gestante ou há risco à 
vida da gestante.

(D) é crime em qualquer modalidade, embora 
não punível se praticado por médico, se 
a gravidez resulta de estupro e o aborto é 
precedido de consentimento da gestante ou 
quando não houver outra maneira de salvar 
a vida da gestante.

 (E) é crime em qualquer modalidade, embora 
não punível se praticado por médico em 
casos de malformação fetal, estupro e risco 
de vida à gestante.

32. Em relação à autópsia, assinale a 
alternativa INCORRETA.

(A) Autópsia é o exame do cadáver humano, 
que tem, entre outros objetivos, a finalidade 
de diagnosticar a causa médica da morte.

(B) Na autópsia em caso de morte violenta, o 
exame externo do cadáver não basta para 
precisar a causa da morte, sendo obrigatório 
o exame interno.

(C) Na autópsia médico-legal, entre outros 
objetivos, busca-se diagnosticar a causa 
médica da morte, o que pode favorecer a 
elucidação da sua causa jurídica.

(D) A autópsia médico-legal, conforme 
determina a legislação atual, é obrigatória 
em casos de morte violenta.

(E) A autópsia será feita pelo menos seis horas 
depois do óbito, salvo se os peritos, pela 
evidência dos sinais de morte, julgarem que 
possa ser feita antes daquele prazo.
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A seguinte imagem, obtida em vítima 
fatal de um assalto a mão armada, ilustra 
uma lesão provocada por tiro. Responda 
as questões 33 e 34 com base nessa 
imagem.

33. Assinale a alternativa INCORRETA.
(A) O orifício no centro apresenta orla de 

contusão e enxugo.
(B) Existe halo de tatuagem.
(C) O pontilhado que circunda amplamente 

o orifício resulta de grânulos de pólvora 
incombusta.

(D) O pontilhado que circunda amplamente o 
orifício pode ser removido com pano úmido.

(E) É uma lesão característica de entrada de 
projétil de arma de fogo.

34. Considerando a imagem, é correto 
afirmar, com toda a segurança, que

(A) pode ser lesão de entrada ou de saída de 
projétil de arma de fogo, cujo diagnóstico 
depende de exame complementar.

(B) a estimativa da distância de tiro é possível, 
mas depende de perícia balística, mediante 
disparos de prova com a mesma arma do 
crime e o mesmo tipo de munição.

(C) o interesse pericial se concentra no orifício 
no centro da imagem, sendo os demais 
sinais irrelevantes para a perícia.

(D) as características são típicas de tiro 
disparado a longa distância.

(E) as características são, certamente, de 
projéteis de calibre .38 e similares, ou de 
maior calibre.

35. Sulco cervical oblíquo, de profundidade 
desigual e com área de interrupção, 
com fundo escoriado, comumente está 
presente em morte por

(A) estrangulamento.
(B) enforcamento.
(C) sufocação direta.
(D) sufocação indireta.
(E) esganadura.

36. Como a Hipóstase é definida?
(A) Manchas azuladas no rosto e na esclerótica 

(olho), presentes nos asfixiados, e às 
vezes em membros inferiores, conforme a 
modalidade de asfixia.

(B) Coloração azulada das mucosas e da pele, 
em decorrência da anóxia produzida no 
cadáver, ao findar o consumo do oxigênio 
pelas últimas células e tecidos vivos.

(C) Derrame sanguíneo não traumático, 
presente nas vísceras, em consequência da 
morte celular.

(D) Manchas puntiformes avermelhadas ou 
arroxeadas, presentes na pleura visceral 
em asfixiados.

(E) Coloração mais escura (arroxeada ou 
avermelhada) nas partes mais baixas do 
cadáver, em consequência da deposição do 
sangue nesses locais.

37. O produto químico Aldicarbe é um 
carbamato, cuja formulação granulada 
já foi excluída do mercado brasileiro 
pela Anvisa, mas ele ainda é vendido 
ilegalmente em mercados populares com 
o nome de “chumbinho” e ainda é muito 
utilizado em envenenamentos de animais 
e por suicidas. Antes da proibição, o uso 
devido desse agente químico era como

(A) agrotóxico (uso agrícola).
(B) inseticida doméstico.
(C) medicamento de uso controlado 

(necessitando de receita médica em duas 
vias para aquisição).

(D) raticida.
(E) componente de produtos desinfetantes 

(produto de limpeza).
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NOÇÕES DE ODONTOLOGIA LEGAL

38. Os documentos odontolegais são: 
atestados, relatórios e pareceres. O 
documento mais comumente produzido 
pelo cirurgião-dentista é o atestado. 
Em relação ao Atestado Odontológico, 
assinale a alternativa correta.

(A) O cirurgião-dentista não precisa descrever 
em qual horário o paciente esteve sob 
seus cuidados, podendo apenas escrever 
o período que esse paciente esteve em 
tratamento (manhã, tarde ou noite).

(B) O atestado odontológico pode ser realizado 
pela secretária do cirurgião-dentista, o qual 
apenas o assina.

(C) Fazer ou comercializar um atestado falso 
enquadra o cirurgião-dentista no Art.302 do 
Código Penal, cuja pena é detenção de 6 
meses a 1 ano.

(D) O cirurgião-dentista não precisa descrever 
o diagnóstico ou ato odontológico ao qual 
o paciente foi submetido (salvo se esse 
paciente pedir, sugerindo-se, assim, colocar 
somente o CID).

(E) O acompanhante do paciente tem direito 
a receber um atestado odontológico feito 
pelo cirurgião-dentista, da mesma forma 
que o paciente recebeu, com os mesmos 
elementos, menos o CID, constando apenas 
que acompanhou o paciente na consulta.

DOCUMENTOS TÉCNICOS

39. Em relação à Notificação Compulsória, 
assinale a alternativa correta.

(A)  Não é obrigatória em casos de acidentes de 
trabalho. 

(B)  Está relacionada somente a casos em 
que ocorrem crimes contra a incolumidade 
pública, ou seja, somente nos casos de 
doenças infectocontagiosas. 

(C)  Deve sempre ser enviada em até 48 horas 
após o momento da suspeita inicial que se 
enquadra em uma ou mais das opções nas 
quais se obriga a sua realização. 

(D)  A pena para o médico que deixar de fazer 
a notificação à autoridade pública (omissão 
de notificação de doença), segundo o Art. 
269 do Código Penal - Decreto Lei 2848/40, 
é detenção de 6 (seis) meses a 2(dois) anos 
e multa.   

(E)  Uma vez verificada uma violência doméstica, 
tal fato deve ser notificado às autoridades 

competentes ou ao serviço de referência, 
não sendo necessário ser feito de forma 
sigilosa pelo profissional da área da saúde, 
pois o ato de violência oferece risco ao 
paciente.

40. A Notificação Compulsória é obrigatória 
nos casos de algumas doenças (de saúde 
pública constantes nas Portarias 204 e  
205, de fevereiro de 2016, do Ministério da 
Saúde) e em alguns eventos de violência. 
Ela deve ser realizada, por exemplo, nos 
seguintes casos: 

(A)  doenças infectocontagiosas, acidentes de 
trabalho, herpes.

(B)  violência à criança, violência à mulher, 
violência ao idoso.

(C)  acidente de trânsito, acidente do trabalho, 
acidente doméstico. 

(D)  HIV, sífilis, alcoolismo.
(E)  estupro, câncer, AIDS.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
41. A respeito das medidas socioeducativas, 

analise as assertivas e assinale a 
alternativa correta. 

I.  Liberdade assistida, internação 
em estabelecimento educacional e 
obrigação de reparar o dano estão entre 
essas medidas.

II.  A liberdade assistida será fixada pelo 
prazo mínimo de 12 meses, não podendo 
ser prorrogada, revogada ou substituída 
por outra medida.

III.  Em nenhuma hipótese o período máximo 
de internação excederá a 6 meses.

IV.  A advertência consiste em admoestação 
verbal, que será reduzida a termo e 
assinada.

(A) I, II, III e IV estão corretas.
(B) Apenas I e IV estão corretas.
(C) Apenas I e II estão corretas.
(D) Apenas II e III estão corretas.
(E) I, II, III e IV estão incorretas.
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42. Para os efeitos da Lei 11.340/2006, a 
violência doméstica e familiar contra a 
mulher está configurada

(A) no âmbito da unidade doméstica, no convívio 
permanente de pessoas exclusivamente 
com vínculo familiar.

(B) em qualquer relação íntima de afeto onde o 
agressor conviva ou tenha convivido com a 
ofendida obrigatoriamente em coabitação.

(C) no âmbito da unidade do trabalho.
(D) no âmbito da unidade doméstica, entre 

pessoas de convívio com e sem vínculo 
familiar.

(E) no âmbito da família por indivíduos 
aparentados sem qualquer afinidade e/ou 
laços naturais.

43. É/São procedimento(s) que deve(m) ser 
adotado(s) pela autoridade policial nos 
casos de violência doméstica contra 
a mulher, por ocasião do registro da 
ocorrência,

(A) determinar que se proceda o corpo de delito 
da ofendida e requisitar outros exames 
periciais necessários.

(B) remeter, no prazo de 24 horas, expediente 
ao Juiz solicitando a concessão de medidas 
protetivas de urgência, conforme pedido da 
ofendida.

(C) somente ouvir a ofendida.
(D) realizar somente a oitiva das testemunhas 

do fato.
(E) juntar aos autos a folha de antecedentes 

criminais das testemunhas.

44. Constatada a prática da violência 
doméstica e familiar contra a mulher, 
estão especificamente entre as condutas 
proibidas para o agressor, imputadas 
pela autoridade judicial:

(A) a prestação de alimentos provisórios.
(B) o contato com a ofendida, seus familiares 

e testemunhas por qualquer meio de 
comunicação.

(C) o afastamento do lar, domicílio ou local de 
convivência com a ofendida.

(D) a suspensão da posse do porte de armas.
(E) a suspensão de visitas aos dependentes 

menores.

45. Qual das alternativas a seguir faz parte 
dos princípios fundamentais elencados 
na Resolução 010/05 do CFP que norteia 
a atuação dos Psicólogos quanto à ética 
profissional?

(A) Há necessidade pelo profissional psicólogo 
no exercício de seu trabalho, desenvolvê-
lo a partir de seus conhecimentos sem 
necessária atualização constante. 

(B) A necessidade de, no decorrer do 
desenvolvimento de seu trabalho, o 
profissional psicólogo compartilhar com 
outros profissionais psicólogos, não sendo 
necessário atentar-se para as questões de 
sigilo.

(C) A priorização do trabalho do profissional 
psicólogo através da definição de área 
geográfica que foi estabelecida para sua 
atuação.

(D) A não observância, pelo profissional 
psicólogo, das relações de poder nos 
contextos em que atua, evitando assim 
discordâncias no desenvolvimento de 
seu trabalho e priorizando suas próprias 
opiniões.

(E) O zelo por parte do psicólogo para que o 
exercício profissional seja efetuado com 
dignidade, rejeitando situações em que a 
Psicologia esteja sendo aviltada.

46. Ainda quanto à Resolução 010/05 do CFP 
que norteia a atuação dos Psicólogos 
referente à ética profissional, relacione as 
colunas a seguir e assinale a alternativa 
com a sequência correta. 

1. São deveres fundamentais dos 
psicólogos:

2. Ao psicólogo é vedado:

(   )  utilizar ou favorecer o uso de 
conhecimento e a utilização de práticas 
psicológicas como instrumentos de 
castigo, tortura ou qualquer forma de 
violência.

(   )  ser conivente com erros, faltas 
éticas, violação de direitos, crimes ou 
contravenções penais praticados por 
psicólogos na prestação de serviços 
profissionais.

(   )  informar, a quem de direito, os resultados 
decorrentes da prestação de serviços 
psicológicos, transmitindo somente 
o que for necessário para a tomada 
de decisões que afetem o usuário ou 
beneficiário.

(   )  praticar ou ser conivente com quaisquer 
atos que caracterizem negligência, 
discriminação, exploração, violência, 
crueldade ou opressão.
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(   )  levar ao conhecimento das instâncias 
competentes o exercício ilegal ou 
irregular da profissão, transgressões a 
princípios e diretrizes desse Código ou 
da legislação profissional.

(A) 1 – 1 – 1 – 2 – 2.
(B) 2 – 2 – 1 – 1 – 1.
(C) 2 – 2 – 1 – 2 – 1.
(D) 1 – 1 – 2 – 1 – 2.
(E) 1 – 2 – 2 – 2 – 1.

47. A Resolução 010/05 do Conselho Federal 
de Psicologia também prevê que é 
vedado ao Psicólogo, EXCETO

(A) emitir documentos sem fundamentação e 
qualidade técnico-científica.

(B) ser perito, avaliador ou parecerista em 
situações nas quais seus vínculos pessoais 
ou profissionais, atuais ou anteriores, 
possam afetar a qualidade do trabalho a ser 
realizado ou a fidelidade aos resultados da 
avaliação.

(C) prestar serviços profissionais a organizações 
concorrentes de modo que possam resultar 
em prejuízo para as partes envolvidas, 
decorrentes de informações privilegiadas.

(D) associar-se, ingressar ou permanecer em 
uma organização, considerando as políticas 
e normas nela vigentes.

(E) interferir na validade e fidedignidade de 
instrumentos e técnicas psicológicas, 
adulterar seus resultados ou fazer 
declarações falsas.

48. No caso de transgressão aos preceitos 
do código de ética do Psicólogo, entre as 
penalidades aplicadas está 

(A) a censura pública.
(B) a suspensão do exercício profissional por 

até 1 (um) ano do Conselho Federal de 
Psicologia.

(C) a exigência de troca de área de especialidade 
da atuação profissional.

(D) a aprovação em concurso profissional na 
área de especialidade/atuação.

(E) o pagamento de novas taxas referentes ao 
registro profissional junto ao Conselho de 
Psicologia.

49. Em relação ao Estatuto do Idoso, a 
garantia de prioridade, incluída em 2008 
à Lei 10.741/03, foi

(A) a preferência na formulação e na execução 
de políticas sociais públicas e específicas.

(B) o atendimento preferencial imediato e 
individualizado junto aos órgãos públicos e 
privados.

(C) a prioridade do recebimento da restituição 
do Imposto de Renda.

(D) a viabilização de formas alternativas de 
participação, ocupação e convívio com as 
demais gerações.

(E) garantia de acesso à rede de serviços de 
saúde e de assistência social locais.

50. Com base na Lei 10.741/03, alterada em 
2011, considera-se violência contra o 
idoso

(A) qualquer ação praticada apenas em local 
público que lhe cause morte.

(B) toda a omissão ocorrida em local público e 
privado que lhe cause morte ou dano.

(C) a ação ou a omissão realizada somente em 
local privado que gere sofrimento psíquico.

(D) ação ou omissão praticada em local público 
ou privado que lhe cause morte, dano ou 
sofrimento físico ou psicológico.

(E) apenas a ação de morte, dano ou sofrimento 
psicológico.

51. É uma medida específica de proteção ao 
idoso, prevista na Lei 10.741/03,

(A) encaminhamento ao serviço de saúde local, 
mediante notificação.

(B) abrigo em entidade.
(C) abrigo permanente.
(D) concessão do benefício de prestação 

continuada ao idoso.
(E) encaminhamento ao Programa de 

assistência social.

52. A alteração realizada ao Estatuto do                                                                                
Idoso pela Lei 13.466/17 institui prioridade 
aos maiores de

(A) 60 anos.
(B) 65 anos.
(C) 70 anos.
(D) 75 anos.
(E) 80 anos.
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53. Segundo o Manual de Elaboração 
de Documentos Escritos produzidos 
pelo psicólogo, o documento que é 
fundamentado e resumido sobre uma 
questão focal do campo psicológico 
com resultado indicativo ou conclusivo 
denomina-se

(A) Laudo Psicológico. 
(B) Relatório Psicológico.
(C) Atestado Psicológico.
(D) Declaração.
(E) Parecer.

54. Assinale a alternativa que se encontra 
entre os passos essenciais para se 
alcançar os resultados esperados em 
um processo de avaliação psicológica, 
segundo a cartilha de avaliação 
psicológica.

(A) Coleta de informações por meio de 
entrevistas, dinâmicas, observações e 
testes projetivos e/ou psicométricos, entre 
outros.

(B) Levantamento dos objetivos sem levar em 
conta particularidades do indivíduo a ser 
avaliado.

(C) Entrevista com testemunhas do fato.
(D) Leitura criteriosa dos dados.
(E) Contato com outros profissionais envolvidos.

55. Na perícia realizada no âmbito da 
justiça, no sentido de avaliar a guarda de 
menores, a solicitação de avaliação para 
ambos os genitores tem qual função?

(A) Aferir indício de psicopatologia no histórico 
familiar avoengo.

(B) Avaliar qual dos genitores tem melhores 
condições emocionais.

(C) Identificar doenças físicas e não tratáveis.
(D) Verificar se os genitores são portadores de 

deficiência física.
(E) Investigar se os genitores possuem 

inteligência inferior.

56. No que se refere às atividades e requisitos 
para a formação profissional dentro da 
psicologia jurídica, assinale a alternativa 
correta.

(A) A atuação do psicólogo predomina nas 
atividades de perícia nos casos de disputa 
pela guarda dos filhos.

(B) A principal atividade do psicólogo é a 
avaliação psicológica.

(C) O trabalho realizado pelo profissional 
psicólogo deve ser especificamente através 
do cumprimento da legislação.

(D) O psicólogo não deve ficar atrelado somente 
à demanda institucional e ao cumprimento 
de legislação específica. Deve buscar 
melhor promover a saúde mental.

(E) O psicólogo não deve promover a saúde 
mental.

57. Quanto ao histórico da psicologia 
jurídica, esta iniciou-se para oferecer 
ao juiz subsídios para uma decisão 
justa, buscava a veracidade dos fatos. A 
psicologia entrou no foro via problema 
da família no trato dos seus filhos, 
pela vara da infância e da juventude. 
Na década de 30, a medicina entrou no 
conceito de loucura, já estando inserida 
a doença mental. A partir desse histórico 
da Psicologia Jurídica, relacione as 
colunas e assinale a alternativa com a 
sequência correta.

I.  1979.
II.  1980.
III.  1981.
IV.  1985.

(  )  Atuação nas audiências    
interprofissionais (psicologia e serviço 
social), atendimento em juízo.

(   )  Primeiro concurso realizado para 
psicólogo.

(   )  Auxílio a juízes nas decisões no âmbito 
familiar (contratados pelo Tribunal de 
Justiça).

(   )  Início da psicologia para colaborar com 
o serviço de colocação familiar.

(A) I – IV – III – II.
(B) IV – II – I – III.
(C) II – IV – III – I.
(D) III – I – II – IV.
(E) II – III – IV – I.

58. As Escalas Beck são compostas pelos 
Inventários de Depressão, Ansiedade, 
Ideação Suicida e Desesperança, 
representados, respectivamente, pelas 
siglas

(A) IBD, IBA, IBIS e IBD.
(B) EBD, EBA, EBIS e EBD.
(C) BHS, EBD, IBA e IBIS.
(D) BDI, BAI, BSI e BD.
(E) BDI, BAI, BSI e BHS.
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59. No que se refere à abordagem da 
Bioecologia do Desenvolvimento 
Humano, qual das alternativas a seguir 
contempla todos os contextos do 
desenvolvimento segundo essa Teoria?

(A) Microssistema e exossistema.
(B) Atividades, papéis e relações interpessoais.
(C) Relações interpessoais e atividade molar.
(D) Microssistema, mesossistema, exossistema 

e macrossistema.
(E) Mesossistema e exossistema.

60. Fazendo uma releitura do cenário do 
direito romano, “curador de família” se 
refere a um órgão que auxilia o poder 
judiciário. Dos abaixo relacionados, qual 
se encaixa nessa descrição? Lembrando 
que o mesmo é autônomo, possui função 
fiscalizadora e é um “órgão de lei e fiscal 
de sua execução”.

(A) O procurador ou membro do Ministério 
Público.

(B) O juiz.
(C) O advogado da parte.
(D) O serviço social inserido no contexto do 

judiciário.
(E) O perito psicólogo.

61. Quem pode solicitar a perícia em um 
processo judicial? 

(A) Somente o requerente.
(B) A parte que inicia o litígio (requerente) e 

a parte que se opõe (requerido) quando 
contesta a ação.

(C) A parte requerida.
(D) O juiz.
(E) Os órgãos municipais (conselho tutelar, 

etc.).

62. Bater, sacudir, arremessar, envenenar, 
queimar ou escaldar, afogar e sufocar  
são manifestações de que tipo de 
violência?

(A) Abuso sexual.
(B) Negligência.
(C) Violência física.
(D) Violência psicológica.
(E) Educação violenta.

63. O pedófilo permitirá que a criança vítima 
de estupro participe de atividades 
proibidas e pedirá a ela que não conte 
aos pais, pois isso traria problemas. O 
enunciado caracteriza

(A) crítica do poder.
(B) alienação parental.

(C) síndrome da adição.
(D) síndrome do segredo.
(E) negação.

64. Quando a violência se manifesta dentro 
do lar, com o envolvimento dos atores 
na relação consanguínea, com o intuito 
de proteger a “honra” do abusador, bem 
como preservar o provedor, gerando 
complacência de outros membros da 
família, tal fato refere-se a/à

(A) segredo familiar.
(B) síndrome do Segredo.
(C) crítica do poder.
(D) falsas memórias.
(E) alienação parental.

65. A forma como as crianças são vistas e 
conceituadas está intimamente ligada 
ao entendimento do sistema imaginário, 
cultural e simbólico de cada sociedade 
e de cada época. Com base nesse 
conhecimento, deve-se fazer a escuta da 
criança sobre sua vitimização de abuso 
sexual. O enunciado é denominado

(A) síndrome do segredo.
(B) relações de poder.
(C) segredo familiar.
(D) escuta de criança.
(E) imaginário social.

66. Sobre a questão das perdas do jovem 
adolescente, a literatura refere três 
perdas fundamentais que o adolescente 
deve vencer e realizar os respectivos 
lutos. São elas:

(A) as roupas antes usadas, o corpo infantil e 
os pais.

(B) os amigos infantis, as relações familiares e 
o corpo infantil.

(C) o luto pelo corpo infantil, pela identidade 
infantil e pelos pais da infância.

(D) as relações familiares, a identidade infantil 
e o grupo de amigos.

(E) os carinhos maternos, a identidade infantil e 
o grupo de amigos.
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67. No que tange à “patologia” normal do 
adolescente, o seguinte enunciado 
“Levando em consideração o critério 
evolutivo da psicologia, considero a 
adolescência, mais do que uma etapa 
estabilizada, é processo, desenvolvido, 
e que, portanto, deve-se admitir e 
compreender a sua aparente patologia, 
para situar seus desvios no contexto 
da realidade humana que nos rodeia” 
refere-se

(A) à patologia da adolescência.
(B) à síndrome normal da adolescência.
(C) à adolescência pura.
(D) a escolhas do período adolescente.
(E) ao “mal” da adolescência.

68. A lei Maria da Penha, Lei 11.340/06, em 
seu art. 7º, define, entre as formas de 
violência doméstica e familiar contra a 
mulher, a destruição de seus pertences, 
como rasgar carteira profissional. Essa 
forma de violência está classificada 
como

(A) violência física.
(B) violência psicológica.
(C) violência patrimonial.
(D) violência moral.
(E) violência sexual.

69. Na Psicologia do Desenvolvimento, o 
“contexto de desenvolvimento” está 
relacionado com

(A) locais de macrossistemas.
(B) lugares em que o indivíduo vive.
(C) ambientes de baixa situação 

socioeconômica.
(D) espaços de vulnerabilidade.
(E) ambientes micro, meso, exo e 

macrossistemas.

70. Na técnica Escalas Beck, a medida 
de pessimismo, que oferece indícios 
sugestivos de risco de suicídio em 
sujeitos deprimidos ou que tenham 
história de tentativa de suicídio, é 
avaliada pelo Inventário

(A) BDI.
(B) BHS.
(C) BAI.
(D) BSI.
(E) BDI e BSI.

71. Quanto ao termo Parafilia, considerando 
as alterações realizadas e apresentando 
síntese das definições, é possível 
relacionar o ato de “Tocar ou esfregar-se 
em uma pessoa sem seu consentimento” 
como definição de

(A) frotteurismo.
(B) pedofilia.
(C) exibicionismo.
(D) fetichismo.
(E) sadismo sexual.

72. Garota de 15 anos veio sozinha para 
avaliação psicológica, encaminhada 
pelo Conselho Tutelar de sua cidade, 
suspeita de ter sido vítima de estupro. 
Convive com os genitores e uma irmã. 
Ao relatar os atos dos quais era vítima 
por parte do pai, a menina, depois de 
algum tempo e com a continuidade dos 
atos, foi convidada pela mãe a morar 
com uma tia. O genitor é o provedor 
do lar. A menina se apresenta com 
vestimentas masculinas além de manter 
um comportamento também masculino. 
Não tem namorado. Em relação ao caso e 
sobre o comportamento da adolescente, 
é correto afirmar que

(A) os relatos emitidos pela adolescente são 
mentirosos.

(B) a menina não gosta da mãe.
(C) a menina é vítima do namorado.
(D) as vestes masculinas e o comportamento 

adquiridos pela vítima é um indicador de 
abuso sexual.

(E) a saída de casa foi escolha da vítima.

73. Ainda sobre o caso da questão anterior, 
nº 72, no que tange ao comportamento 
materno em relação à filha, é possível 
classificá-lo como

(A) suporte emocional.
(B) medo.
(C) ciúmes.
(D) afastamento.
(E) negligente.
 
74. Preencha a lacuna e assinale a               

alternativa correta.
________________________ traz à tona 
a dinâmica de violência que acontece 
dentro da própria família, referindo-se 
ao fato da explicação ou denúncia do 
segredo. 

(A) O complô do silêncio
(B) A denúncia sugestiva
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(C) A narrativa dos fatos
(D) O julgamento dos atos
(E) A ajuda dos familiares

75. Criança de 4 anos de idade vem para 
avaliação psicológica devido à suspeita 
de abuso sexual pelo professor de 
música da creche onde estuda em turno 
integral. A genitora revela que a filha, 
após chegar da escola, no momento do 
banho, queixou-se de dor nas partes 
íntimas. Informou também que no dia 
anterior esteve na casa do avô da menina 
e presenciou o primo e a criança com 
brincadeiras sexuais. Acrescenta que a 
criança não possui auxílio na escola para 
a higiene após fazer suas necessidades 
fisiológicas. Em entrevista individual 
com a criança, a mesma não consegue 
ordenar os fatos no tempo, fazer um 
encaixe contextual dos fatos, descrever 
interações entre ela e o professor, não 
faz correções espontâneas, seu relato 
foge da estrutura lógica e tampouco 
apresenta detalhes suficientes sobre os 
fatos ocorridos na escola. 

Levando-se em conta a técnica 
da avaliação da credibilidade do 
testemunho das vítimas, Statement 
Validity Assessment (SVA), e os critérios 
compostos nessa técnica, Criteria-Based 
Content Analysis – CBCA, é correto 
afirmar que

(A) a técnica é somente utilizada para 
adolescentes.

(B) a técnica SVA somente é válida para os 
Estados Unidos.

(C) a técnica SVA é usada apenas para 
crianças estrangeiras devido a quantidade 
de detalhes trazidos por elas.

(D) devido ao número de detalhes insuficientes 
na narrativa da criança não se pode indicar 
o professor como autor do abuso sexual.

(E) o genitor também pode ser indicado como 
autor dos fatos.

76. Ainda em relação ao caso da questão 
anterior, nº 75, no que se refere à técnica 
utilizada, a entrevista foi analisada 
quanto ao seu conteúdo pelos critérios 
propostos pelo Statement Validity 
Assessment (SVA). São alguns dos 11 
critérios elencados na análise do controle 
de validade da declaração, EXCETO

(A) pressão para realizar a falsa denúncia.

(B) afeto inapropriado.
(C) não há correções espontâneas.
(D) linguagem e conhecimento inapropriado.
(E) entrevista sugestiva, conduzida ou 

coercitiva.

77. I – O suplício penal não corresponde 
a qualquer punição corporal: É uma 
produção diferenciada de sofrimentos, 
um ritual organizado para a marcação 
das vítimas e manifestação do poder que 
pune: não é absolutamente a exasperação 
de uma justiça que, esquecendo seus 
princípios, perdesse todo o controle. 
Nos "excessos" dos suplícios, se investe 
toda a economia do poder.
II –  Se não é mais ao corpo que se dirige 
a punição, em suas formas mais duras, 
sobre o que, então, se exerce? A resposta 
dos teóricos (…) é simples, quase 
evidente. Dir-se-ia inscrita na própria 
indagação. Pois não é mais o corpo, é 
a alma. À expiação que tripudia sobre 
o corpo deve suceder um castigo que 
atue, profundamente, sobre o coração, 
o intelecto, a vontade, as disposições. O 
enunciado se refere especificamente ao 
tema

(A) Enfrentamento do Abuso Sexual na Criança 
e Adolescente.

(B) Vigiar e Punir.
(C) Avaliação Psicológica e Lei.
(D) Fundamentos da Perícia Psicológica 

Forense.
(E) Psicologia Jurídica.
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78. Menino de 9 anos de idade, veio para 
avaliação psicológica para aferição de 
abuso sexual. Compareceu com sua 
genitora, mas adentrou sozinho na sala                                                                                                             
de entrevista. A mãe informa que 
apresentou problemas na fala desde 
bebê, iniciando a fala efetivamente 
somente aos cinco anos de idade, estando 
sem problemas hoje. Está matriculado 
no 3º ano escolar, permanecendo no 
turno integral.  Usa os serviços de 
fonoaudióloga e psicóloga na escola.  
Suas brincadeiras com os amigos são 
agitadas, seu sono é agitado, denota 
estar acima do peso, mostrou ansiedade 
no seu relato. O suposto acusado conta 
com 18 anos de idade. Em relação ao 
caso clínico apresentado e ao protocolo 
NICHD, é correto afirmar que

(A) o protocolo NICHD não é indicado porque a 
vítima é um menino.

(B) o protocolo NICHD não avalia crianças 
menores de 10 anos.

(C) a entrevista investigativa NICHD é somente 
válida para crianças americanas.

(D) o protocolo NICHD não está validado no 
Brasil.

(E) a técnica de entrevista investigativa NICHD 
é indicada.

79. Ainda sobre o caso clínico da questão 
anterior, nº 78, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

(A) A criança apresenta sintomas para vítima 
de abuso sexual.

(B) A dificuldade de fala da vítima não é um 
empecilho para a avaliação psicológica.

(C) O fato de a criança já frequentar psicóloga na 
escola não impede a avaliação psicológica.

(D) A idade do acusado impossibilita a avaliação 
psicológica da vítima.

(E) A criança deve ser entrevistada 
individualmente.

80. É caracterizada pelo comportamento 
compulsivo do descontrole de impulso 
frente ao estímulo gerado pela criança, 
isto é, o abusador, por não se controlar, 
usa a criança para obter excitação sexual 
e alívio de tensão, gerando dependência 
psicológica e negação da dependência.  O 
enunciado relaciona-se ao abuso sexual 
intrafamiliar de crianças e caracteriza

(A) a Síndrome do Segredo.
(B) a Síndrome da Adição.
(C) o Silêncio.

(D) a Revelação.
(E) a Denúncia.

81. Menina de 5 anos de idade é filha de 
pais separados. Os genitores brigam 
pela guarda da menor na justiça e por 
enquanto o que foi ajustado em juízo é de 
que a menina permaneceria aos cuidados 
maternos, mas que se avistaria com o 
pai em finais de semana quinzenais. 
Após ter passado um final de semana 
na casa do pai, a criança retorna para a 
mãe queixando-se de dor na “pepeca”. 
A genitora percebe que a menina sente 
coceira nas partes intimas e as mesmas 
estão avermelhadas. Em questionamento 
à filha, tem a informação de que dorme 
com o genitor cada vez que segue para a 
visita. A mãe então passa a desconfiar de 
abuso sexual por parte do pai, repetindo 
a várias pessoas sobre o acontecido. Em 
avaliação psicológica, sugere à filha que 
conte tudo e não esqueça de qualquer 
detalhe daquilo que o pai fez com ela. 
A criança então repete a história da 
mãe sem oferecer detalhes precisos e 
tampouco apresenta quaisquer sintomas 
de abuso sexual. O caso descrito refere-
se

(A) à síndrome do segredo.
(B) à proteção materna.
(C) à implantação de falsas memórias.
(D) à guarda compartilhada.
(E) à briga entre os genitores.

82. Em um caso de Destituição de Poder 
Familiar, após uma denúncia de maus 
tratos à filha, uma jovem de 24 anos de 
idade, dependente química, é indiciada 
pela Polícia e também denunciada pelo 
Ministério Público no sentido de que a 
filha seja acolhida e retirada dos cuidados 
maternos. Discordando das queixas 
apresentadas contra ela, contrata um 
psicólogo assistente técnico. O perito 
contratado pela jovem é descrito como

(A) perito parcial.
(B) perito ambiental.
(C) perito imparcial.
(D) perito juiz.
(E) perito adversarial.
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83. As Falsas Memórias podem se originar 
de duas maneiras distintas. São elas:

(A) espontânea e implantada ou sugerida.
(B) espontânea verdadeira e sugerida.
(C) implantada e sugerida.
(D) sugerida espontaneamente e verdadeira.
(E) implantada e mentirosa.

84. Menina de 10 anos de idade, vitimada 
pelo abuso sexual,   veio   para   
acompanhamento psicológico 
encaminhada pela Rede Municipal com 
queixas de agitação no âmbito escolar 
e comportamento sexual inadequado. 
Após algumas sessões, é possível 
perceber os seguintes efeitos negativos 
no desenvolvimento infantil da menina 
relacionados com a vitimização do abuso 
sexual vivenciado, EXCETO

(A) transtorno de stress pós-traumático.
(B) dificuldades interpessoais.
(C) transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade.
(D) comportamento sexual anormal.
(E) sonolência.

85. A Teoria do Apego enfatiza
(A) a importância do sustento físico dado pela 

mãe à criança recém-nascida.
(B) a influência do aporte emocional oferecido 

pela mãe ao filho.
(C) a poderosa influência, no desenvolvimento 

de uma criança, da maneira como é tratada 
por seus pais.

(D) o suporte amoroso ofertado pela mãe à 
criança entre as idades de 3 a 6 anos.

(E) a importância do pai na relação mãe-bebê.

86. A Teoria do Apego, diferencia “apego” 
de “dependência”. Com base nessa 
diferenciação, assinale a alternativa 
correta.

(A) O apego em relação à mãe vem antes da 
dependência.

(B) A dependência se estabelece a partir dos 
dois anos de idade.

(C) No nascimento do bebê, o apego está 
ausente e a dependência presente.

(D) O bebê demonstra apego pela mãe e 
dependência pelo pai.

(E) O bebê demonstra dependência pelo pai a 
partir dos três anos de idade.

87. A função materna entendida pelo modo 
como a criança é segurada, sustentada, 
que tem a função de proteção contra 
todas as experiências frequentemente 
angustiantes do bebê, de natureza 
psicológica, sensorial ou corporal; além 
de compreender a rotina de cuidados 
diários da criança, que devem ser 
modificados à medida que a criança 
cresce, caracteriza

(A) Mãe Suficientemente Boa.
(B) Objeto Transicional.
(C) Preocupação Materna Primária.
(D) Holding.
(E) Sustentação Materna.

88. Em relação à Abordagem Ecológica do 
Desenvolvimento Humano, assinale a 
alternativa correta.

(A) O desenvolvimento humano é visto através 
do apego criado entre a criança e a mãe.

(B) O desenvolvimento humano é visto a partir 
da dependência materna criada desde o 
nascimento da criança.

(C) A pessoa em desenvolvimento é vista como 
um ser em crescimento, dinâmica, que se 
insere progressivamente no ambiente sem 
fazer qualquer alteração nesse ambiente.

(D) Nessa perspectiva teórica, a pessoa é 
vista em desenvolvimento contextual, 
apoiada em quatro níveis dinâmicos e inter-
relacionados: pessoa, processo, contexto e 
tempo.

(E) O desenvolvimento humano ocorre através 
da interação pessoa-ambiente. Apesar 
disso, o ambiente não tem qualquer 
influência sobre a pessoa.  
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89. Mulher de 29 anos, solteira, sem filhos 
e gestante do primeiro filho, iniciou 
relacionamento com o pai do bebê há 
dois anos. Atualmente estão separados, 
mas mantêm uma relação instável e 
conflituosa. A jovem é independente 
financeiramente e tem uma vida social 
preenchida com amigos entre outros 
divertimentos. Tem uma aparência 
cuidada e vistosa. Sua relação com o 
pai do bebê inicialmente era positiva, no 
entanto, ao iniciarem a vivência conjunta, 
o namorado tornou-se desconfiado e 
ciumento. E então a jovem mãe passou a 
dar conta de todos os seus compromissos 
ao companheiro. Ele não aceitava as 
explicações dela respondendo com 
violência às mesmas. Passou a jogar 
objetos na parede e no chão, partindo-
os. Passou a agredi-la verbalmente 
diante de situações sociais e em uma das 
oportunidades acabou por pegar uma 
faca e ameaçá-la. Culminou com a saída 
do companheiro de casa. O julgamento 
da jovem é de que ela deve ter feito algo 
muito grave para que ele agisse assim, 
ele as vezes tem uns ataques de fúria por 
ciúmes, deve ser porque gosta muito de 
mim – diz ela. A jovem deixou de sair e 
de cuidar-se. Sente-se apaixonada pelo 
pai do bebê e refere não conseguir viver 
sem ele. Em relação ao caso descrito, é 
correto afirmar que

(A) a jovem é vítima de violência conjugal, física 
e psicológica mesmo sem residir com o 
namorado e seus sentimentos são de culpa 
e negação.

(B) pode-se inferir que a jovem é vítima de 
violência sexual, tendo a esquiva como seu 
principal comportamento.

(C) retrata uma relação de negligência por parte 
do companheiro que abandonou a jovem 
gestante.

(D) apenas a violência psicológica está 
retratada.

(E) a violência descrita tem como motivação o 
uso de álcool e de entorpecentes por parte 
do pai da criança. 

90. Ainda sobre o caso da questão anterior,                                                                             
nº 89, atentando-se para   o   
comportamento e sentimentos da jovem, 
é correto afirmar que

(A) o principal comportamento da jovem é de 
esquiva. 

(B) ela tem sentimento de abandono.

(C) seus sentimentos são de culpa e negação 
da situação vivenciada.

(D) tem sentimentos de pena do namorado.
(E) tem ideação suicida.

91. A Avaliação da Simulação, através da 
entrevista clínica, aponta os indicadores 
relacionados a seguir, EXCETO 

(A) confirmação de sintomas óbvios.
(B) inconsistência no próprio relato.
(C) conduta cautelosa e premeditada.
(D) apresentação dramatizada e exagerada.
(E) consistência com o diagnóstico psiquiátrico.

92. A Lei Maria da Penha, Lei 11.340/2006, 
em seu artigo 7º, define as formas de 
violência doméstica e familiar contra 
a mulher. O impedimento de usar 
contraceptivos está associado à

(A) violência psicológica.
(B) violência sexual.
(C) violência patrimonial.
(D) violência moral.
(E) violência física.

93. Em relação ao Transtorno de Estresse 
Pós-Traumático e seus sintomas, 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Pesadelos e lembranças espontâneas, 
involuntárias e recorrentes (flashbacks), do 
evento traumático, revivescência.

(B) Fenômenos regressivos, tais como voltar 
a molhar a cama, falar infantilmente ou  
chupar o dedo.

(C) Afastar-se de qualquer estímulo que possa 
desencadear o ciclo das lembranças 
traumáticas, como situações, contatos 
ou atividades que possam se ligar às 
lembranças traumáticas.

(D) Diminuição do interesse afetivo por 
atividades, pessoas, que anteriormente 
eram prazerosas, diminuição de afetividade.

(E) Sentimentos de impotência e incapacidade 
em se proteger do perigo, perda de 
esperança em relação ao futuro, sensação 
de vazio.

94. Com base na    Classificação   
de   Transtornos    Mentais e de    
Comportamento da CID-10, o Episódio 
Depressivo está inserido dentro de qual 
categoria?

(A) Transtornos Neuróticos e Relacionados ao 
Estresse.

(B) Transtornos Mentais Orgânicos, incluindo 
sintomáticos.
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(C) Transtornos Mentais e de Comportamento 
decorrentes do uso de substâncias 
psicoativas.

(D) Transtorno de Humor.
(E) Transtornos de Personalidade e de 

Comportamento em adultos.

95. Homem de 48 anos de idade, em 
uma união estável há seis anos, tem 
uma enteada com 15 anos. Vem para 
atendimento psicológico com a queixa de 
que está incomodado de não conseguir 
deixar de “espiar” a enteada quando 
ela toma banho e excitar-se com isso. 
Explica que o fato ocorre no âmbito do 
lar, sem consentimento da enteada e que 
a companheira não tem conhecimento. 
Esse paciente, segundo DSM V, pode ter 
seu diagnóstico classificado como

(A) Transtorno Fetichista.
(B) Transtorno do Sadismo Sexual.
(C) Transtorno Voyeurista. 
(D) Transtorno Exibicionista.
(E) Transtorno Frotteurista.

96. O Transtorno de Hábitos e Impulsos, não 
especificado, está dentro da categoria de

(A) Transtornos Neuróticos e Relacionados ao 
Estresse.

(B) Esquizofrenia, Transtornos Esquizotípico e 
Delirantes.

(C) Transtornos Mentais e de Comportamento 
decorrentes do uso de substâncias 
Psicoativas.

(D) Transtornos Mentais Orgânicos, incluindo 
sintomáticos.

(E) Transtornos de Personalidade e de 
Comportamento em adultos.

97. Na Psicologia Forense, o termo 
“inimputabilidade penal” se refere

(A) ao agente do ato ilícito que não tem 
condições de compreender o caráter 
ilegal do seu ato e, portanto, não pode ser 
penalizado por ele.

(B) àquele que não é inteiramente capaz de 
entender o caráter ilícito do fato.

(C) ao mesmo que inimputabilidade diminuída.
(D) àquele que tem responsabilidade pelos seus 

atos, portanto é capaz de compreender a 
gravidade de seu comportamento e sua 
conduta inadequada.

(E) àquele que recebe a penalidade, cumpre 
e volta a transgredir na lei, com total 
capacidade de entender o ato ilícito.

98. Segundo a Lei 8.069/90, que dispõe sobre 
o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
são considerados adolescentes aqueles 
cidadãos que possuem entre

(A) 12 e 18 anos incompletos.
(B) 11 e 18 anos completos.
(C) 10 e 12 anos incompletos.
(D) 15 e 18 anos completos.
(E) 12 e 19 anos incompletos.

99. A convivência da criança e do            
adolescente com a mãe ou o pai privado                                                                           
de liberdade, por meio de visitas 
periódicas promovidas pelo responsável 
ou nas hipóteses de acolhimento 
institucional pela entidade responsável 
ocorre

(A) com autorização judicial e do responsável.
(B) somente com autorização judicial.
(C) independente de autorização judicial.
(D) independentemente do aceite da mãe ou do 

pai.
(E) somente com autorização da mãe ou do pai.
 
100. Quanto ao Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei 8.069/90), informe se 
é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se 
afirma a seguir e assinale a alternativa 
com a sequência correta. 

(   )  Em caso de ato infracional cometido 
por crianças, matrícula e frequência 
obrigatórias em estabelecimento oficial 
de ensino fundamental é uma das 
medidas que pode ser adotada pela 
autoridade competente.

(    )  São penalmente inimputáveis os 
menores de 18 anos, sujeitos as medidas 
previstas na Lei citada no enunciado. 
Para os efeitos dessa Lei, deve ser 
considerada a idade do adolescente à 
data do julgamento.

(    )  Orientação, apoio e acompanhamento 
temporários são medidas aplicadas na 
prática do ato infracional praticado por 
criança. 

(A) V – V – V.
(B) F – F – F.
(C) F – V – F.
(D) V – V – F.
(E) V – F – V.

ATENÇÃO!
NÃO SE ESQUEÇA de marcar,  na Folha de 
Respostas, o número de sua prova indicado  
na capa deste caderno.


