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TTRRIIBBUUNNAALL  DDEE  JJUUSSTTIIÇÇAA  DDOO  DDIISSTTRRIITTOO  FFEEDDEERRAALL  EE  DDOOSS  TTEERRRRIITTÓÓRRIIOOSS  --  TTJJDDFFTT  

 
Caderno de Questões 

 

PSICOLOGIA 
 

Data: 10/06/2018 
Número de questões: 30 (trinta) 

 

 
 

1. Verifique se este Caderno de Questões corresponde com o curso 
que você está matriculado, caso não seja, solicite a substituição 

para o fiscal da sala. 
2. Não haverá substituição da Folha de Respostas, em caso de rasura 

a resposta será anulada. Preencher a folha pintando toda a 
bolinha, conforme exemplo:  
 

3. Cada candidato receberá um Caderno de Questões e uma Folha de 
Resposta com seu nome e CPF para transcrever as respostas da 
prova. Confira se os dados estão corretos. 

4. A Folha de Resposta não será substituída em qualquer hipótese, 
devendo o candidato tomar o devido cuidado no seu manuseio e 
preenchimento. 

5. Na correção da Folha de Resposta, será atribuída nota 0 (zero) às 
questões não assinaladas ou que contiverem mais de uma 
alternativa marcada ou emenda ou rasura, ainda que legível. Não 
deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras 
ópticas, prejudicando o desempenho do candidato. 

6. O tempo previsto para aplicação das provas será de 1h30 min., não 

havendo, por qualquer motivo, prorrogação em virtude de 
afastamento de candidato da sala. 

7. As provas serão realizadas sem consulta a qualquer material, não 

sendo permitida, durante sua realização, a comunicação entre os 
candidatos ou a utilização de aparelhos eletrônicos (BIP, telefone 
celular, walkman, agenda eletrônica, palmtop, notebook, receptor, 

máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de 
carro, relógio do tipo databank, gravador, pager, etc.), livros, 
anotações ou qualquer outro tipo de receptor ou transmissor de 

dados e mensagens ou material semelhante. 
8. Após uma hora de permanência no local de realização das provas 

será permitido ao candidato levar o caderno de provas. 

9. O candidato pode sair da sala, assim que concluir a prova. 
10. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do 

processo o candidato que, durante a realização da prova: 
*Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua 
realização; 
*For surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução de 
quaisquer das provas; 
*Faltar com a devida cortesia para com qualquer um dos 
examinadores, seus auxiliares, autoridades presentes ou 
candidatos; 

*Se recusar a entregar o material de provas ao término do tempo 
de provas; 
*Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de 
fiscal; 
*Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo 
em comportamento indevido. 

11. Os gabaritos serão divulgados no sítio do CIEE nos dias 11/06 

(gabarito provisório) e 13/07 (gabarito oficial).  
12. Os recursos referentes às questões aplicadas nas provas e 

respectivas respostas corretas publicadas em gabarito provisório, 

só serão aceitos, das 09h00 às 16h00 (horário de Brasília) do dia 
12/06/2018. O candidato deve preencher o formulário, conforme 
modelo disponível para download no sítio do CIEE na internet 

(www.ciee.org.br), no link do processo seletivo e entregar para o 
seguinte endereço EQSW 304/504 LOTE 02, ED. ATRIUM, 
SUDOESTE-DF 

13. Se do exame dos recursos resultarem anulação de questão, a 
pontuação correspondente a essa questão será atribuída a todos 
os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

14. Serão elaboradas listas de classificação, divididas por curso e local 
de estágio, em ordem decrescente de pontos obtidos. 

15. Não será fornecido ao estudante comprovante de classificação no 

processo seletivo, valendo, para esse fim, as listas de classificação 
divulgadas no sítio do CIEE na internet. 

16. O resultado definitivo será divulgado a partir 21/08/2018, no sítio 

do CIEE na internet. 
17. O processo seletivo terá validade de 1 (um) ano, contado a partir 

da homologação do resultado, podendo ser prorrogado a critério 

do TJDFT. 
18. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a 

publicação de todos os atos, Editais e comunicados referentes a 

este processo seletivo, os quais serão afixados no sítio do Centro 
de Integração Empresa Escola – CIEE www.ciee.org.br, devendo 
manter atualizados seus dados cadastrais junto a esta instituição. 

19. A participação no processo seletivo implica na concordância com 
todas as normas e condições contidas no Edital de Seleção e 
respectivo Termo Aditivo. 

 

Boa Sorte!  

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES 

http://www.ciee.org.br/
http://www.ciee.org.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
1) Em relação ao uso do sinal indicativo de 
crase, todas as alternativas estão corretas, 
EXCETO: 
 
a) A cidade ficou às escuras. 
b) Fomos à uma cidade distante. 
c) Nas férias, fomos à Bolívia. 
d) Referia-se à professora com ironia. 
 

2) Em relação ao emprego da crase, marcar C 
para as sentenças Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) Saiu à viajar pelo mundo. 
(---) No feriado, retornamos à Bahia. 
(---) Peço à Vossa Senhoria que envie as 
mercadorias. 
 
a) C - C - C. 
b) E - E - E. 
c) E - C - E. 
d) C - E - C. 
 

3) Em conformidade com as regras de 
ortografia, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Compreenção. 
b) Expanção. 
c) Obtenção. 
d) Pretenção. 
 

4) Assinalar a alternativa que preenche as 
lacunas da frase abaixo CORRETAMENTE: 
 
O mecânico não ______ _______ no motor, 
apenas _______ os pneus de ar. 
 
a) quis - mexer - encheu 
b) quiz - mexer - encheu  
c) quis - mecher - enxeu 
d) quiz - mecher - enxeu 

5) Em relação ao emprego do acento gráfico, 
assinalar a alternativa CORRETA:  
 
a) Heróico. 
b) Idéia. 
c) Jibóia. 
d) Lençóis. 
 

6) Em relação ao uso do acento gráfico, todas 
as alternativas estão corretas, EXCETO: 
 
a) Abdômen. 
b) Hífen. 
c) Pólens. 
d) Sótão. 
 

 
7) Na frase “Deve-se aproveitar o momento 
presente”, a palavra sublinhada, 
morfologicamente, classifica-se como: 
 
a) Artigo. 
b) Adjetivo. 
c) Advérbio. 
d) Adjunto Adnominal. 
 

 
8) Assinalar a alternativa CORRETA que 
apresenta o adjetivo correspondente à locução 
adjetiva sublinhada na frase “Projeto de aluno”: 
 
a) Discente. 
b) Magistral. 
c) Docente. 
d) Episcopal. 
 

9) Em relação às regras de concordância 
nominal, analisar os itens abaixo: 
 
I - A situação está meia tensa. 
II - Neste recinto, é proibida entrada de pessoas 

estranhas. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
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10) Em relação às regras de concordância 
verbal, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Daqui a São Paulo são cem quilômetros. 
b) Já fazem dez dias que não nos vemos. 
c) Hoje haverão comemorações na cidade? 
d) Os Estados Unidos fica na América do Norte. 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE 
PSICOLOGIA 

 
11) Sobre alguns direitos da pessoa portadora 
de transtorno mental: 
 
I - Ter acesso ao melhor tratamento do sistema 

de saúde, consentâneo às suas 
necessidades.  

II - Ter garantia de sigilo quebrado quanto às 
informações prestadas. 

III - Ser tratada em ambiente terapêutico pelos 
meios menos invasivos possíveis. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

12) Considerando-se a temática da saúde 
mental, analisar a sentença abaixo: 
 
Além de fatores estruturais como gênero, cor da 
pele, renda, escolaridade e trabalho, fatores 
conjunturais também aumentam o risco de 
sofrimento mental. É muito frequente que as 
pessoas relatem que algum acontecimento 
marcante em suas vidas tenha precedido o 
aparecimento do sofrimento (1ª parte). A 
pobreza também está relacionada a um risco 
mais elevado de sofrimento mental comum. No 
Brasil, estudos apontaram baixa escolaridade e 
menor renda como fatores de risco (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

 
13) Sobre algumas características mais 
facilmente associadas a situações de crise na 
saúde mental, analisar os itens abaixo: 
 
I - Alvoroço e desorganização. 
II - Confusão. 
III - Comportamento violento. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
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14) De acordo com Vasconcellos e Lago, sobre 
a esfera do Direito Civil, quanto a áreas ligadas 
às principais atuações do Psicólogo, analisar os 
itens abaixo: 
 
I - Interdição judicial. 
II - Tratamento de agressores sexuais. 
III - Destituição do poder familiar. 
IV - Adoção. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
 

15) Assinalar a alternativa que preenche a 
lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
A ______________ é uma prática alternativa na 
resolução de conflitos, em que as partes 
possuem autonomia para buscar acordos, 
contando para isso com a figura do mediador. 
 
a) conciliação 
b) guarda compartilhada 
c) disputa de guarda 
d) mediação 

16) Segundo Rovinsk, considerando-se as 
áreas de atuação da psicologia jurídica, 
numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(1) Psicologia jurídica junto à infância e 
juventude. 
(2) Psicologia jurídica junto ao direito de família. 
(3) Psicologia penitenciária. 
 
(---) Os psicólogos desta área têm trabalhado 

cada vez mais com o objetivo de inserirem o 
homem em seu contexto social e, para isso, 
têm deixado as abordagens intramuros para 
um enfoque psicossocial com utilização dos 
recursos da comunidade. 

(---) A maior parte dos profissionais está ligada 
ao Poder Judiciário e desenvolve trabalhos 
de perícia ou acompanhamento às famílias. 

(---) Os profissionais centram o seu trabalho nas 
Varas de Infância e Juventude (Poder 
Judiciário) e instituições de internação para 
medidas protetivas e socioeducativas (Poder 
Executivo) de todo país. 

 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 2 - 1 - 3. 
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17) Segundo Bee, considerando-se o modelo 
de condicionamento operante de Skinner, 
numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(1) Reforço negativo. 
(2) Punição.  
(3) Reforço positivo. 
 
(---) O processo de fortalecimento de um 

comportamento pela remoção ou cessação 
de um estímulo desagradável. 

(---) A remoção de um estímulo desejável ou a 
administração de uma consequência 
desagradável após algum comportamento 
indesejado a fim de pará-lo. 

(---) O processo de fortalecimento de um 
comportamento pela apresentação de algum 
estímulo prazeroso ou positivo. 

 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 2 - 1 - 3. 
 

 
18) De acordo com Formigoni, em relação ao 
fenômeno da tolerância ao efeito da droga de 
abuso, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) O indivíduo sempre precisa da mesma 

quantidade da droga para sentir seus efeitos. 
b) A tolerância só ocorre em casos de uso 

esporádico da droga de abuso. 
c) Durante a abstinência pode ocorrer uma 

rápida perda de tolerância, o que é 
perigoso nos episódios de recaída.  

d) Não existe associação entre os processos de 
dependência e tolerância. 

19) Segundo Reichel, sobre sistema de 
treinamento contínuo, analisar os itens abaixo: 
 
I - Para uma empresa moderna permanecer no 

mercado enfrentando todas as adversidades 
no ambiente em que vive, deve preocupar-se 
em estruturar um sistema de treinamento e 
desenvolvimento de pessoas de uma forma 
contínua. 

II - Quando existe uma preocupação com a 
peneridade da empresa, o aprimoramento 
dos talentos faz parte da estratégia da 
organização. 

III - A contínua preparação das pessoas garante 
um futuro melhor tanto para empresa como 
para o próprio empregado. 

IV - A capacitação serve para obter e garantir a 
empregabilidade dentro ou fora da empresa. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II, III e IV. 
d) Todos os itens. 
 

20) Segundo Amaro, quanto a indicativos de 
abuso nas atitudes/manifestações de crianças e 
adolescentes aos quais convém prestar 
atenção, analisar os itens abaixo: 
 
I - Estados depressivos. 
II - Expressiva alta no aproveitamento escolar. 
III - Regressão na linguagem e comportamento. 
IV - Distúrbio do sono (terror noturno, sono 

agitado, insônia ou sonolência excessiva). 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
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21) Segundo Silva, em relação ao paradigma de 
redes, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Cada retrato da rede tirado em momentos 

diferentes revelará uma face igual. 
b) O que une os diferentes membros de uma 

rede é o conjunto de valores e objetivos 
que eles estabelecem como comuns, 
interconectando ações e projetos. 

c) Uma rede possui hierarquia e chefe. 
d) As decisões não são compartilhadas entre o 

grupo. 
 

22) Assinalar a alternativa que preenche as 
lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
No ato infracional, a criança é 
________________ e inimputável penalmente; 
já o adolescente é _______________ 
penalmente, mas não imputável penalmente.  
 
a) irresponsável - responsabilizado 
b) responsável - irresponsabilizado 
c) irresponsável - irresponsabilizado 
d) responsável – responsabilizado 
 

23) De acordo com Neto, a respeito dos 
princípios restaurativos, analisar os itens 
abaixo: 
 
I - A avaliação do ato infracional à vista dos 

princípios restaurativos refere-o como 
violação de pessoas e relacionamentos, que 
criam obrigações em relação à vítima e à 
comunidade. 

II - A Justiça Restaurativa responsabiliza o 
causador do dano, mas permite a ele 
compreender a dimensão do ocorrido e 
comprometer-se com as obrigações geradas 
a partir de um plano para restaurar o ocorrido, 
encorajando-o a experimentar 
transformações, visando à melhoria de suas 
competências pessoais. 

III - As práticas restaurativas geram 
engajamento das partes, por considerar que o 
ato imputado é violação de pessoas e de 
relacionamentos. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
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24) Segundo Ferreira, considerando-se os 
conceitos de família natural, família extensa ou 
ampliada e família substituta, numerar a 2ª 
coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(1) Família natural. 
(2) Família extensa ou ampliada.  
(3) Família substituta. 
 
(---) Aquela que se estende para além da 

unidade pais e filhos ou da unidade do casal, 
formada por parentes próximos com os quais 
a criança ou o adolescente convive e 
mantém vínculos de afinidade ou afetividade. 

(---) Ocorre nas hipóteses de guarda, tutela ou 
adoção. 
(---) Comunidade formada pelos pais ou 

qualquer deles e seus descendentes. 
 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 2 - 3 - 1. 
c) 3 - 2 - 1. 
d) 2 - 1 - 3. 
 

25) Segundo Evans, sobre os motivos que 
dificultam reconhecer a violência verbal nos 
relacionamentos entre adultos, analisar os itens 
abaixo: 
 
I - Na maioria das vezes a violência verbal é 

dissimulada. Em geral, apenas a parceira do 
agressor o escuta. 

II - A violência verbal deprecia sistematicamente 
a percepção do abuso por parte da parceira. 

III - A violência verbal se torna menos intensa 
ao longo do tempo. 

IV - A violência verbal assume poucas formas e 
disfarces. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 

26) Segundo Valadares, sobre violência contra 
a mulher, marcar C para as afirmativas Certas, 
E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Violência moral é entendida como qualquer 

conduta que configure calúnia, difamação ou 
injúria. 

(---) Violência psicológica é entendida como 
qualquer conduta que ofenda a sua 
integridade ou saúde corporal. 

 
a) C - C. 
b) C - E. 
c) E - E. 
d) E - C. 
 

27) De acordo com Formigoni, a dependência 
de drogas de abuso é considerada: 
 
a) Um problema educacional e cultural. 
b) Uma alteração cerebral influenciada por 

fatores ambientais, afetando o 
comportamento. 

c) Uma questão genética. 
d) Apenas um problema de personalidade. 
 

28) De acordo com o Estatuto do Idoso, as 
medidas de proteção ao idoso são aplicáveis 
sempre que os direitos reconhecidos em Lei 
forem ameaçados e violados: 
 
I - Por ação ou omissão da sociedade ou do 

Estado. 
II - Por falta, omissão ou abuso da família, 

curador ou entidade de atendimento. 
III - Em razão de sua condição pessoal. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
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29) De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), sobre adoção, assinalar a 
alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O adotado deve contar com, no máximo, 
______ anos à data do pedido, salvo se já 
estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes. 
 
a) 18 
b) 16 
c) 21 
d) 14 
 

30) De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), sobre a prática do ato 
infracional, analisar os itens abaixo: 
 
I - A apreensão de qualquer adolescente e o 

local onde se encontra recolhido serão 
incontinenti comunicados à autoridade 
judiciária competente e à família do 
apreendido ou à pessoa por ele indicada. 

II - A internação, antes da sentença, pode ser 
determinada pelo prazo máximo de sessenta 
e cinco dias. 

III - Nenhum adolescente será privado de sua 
liberdade senão em flagrante de ato 
infracional ou por ordem escrita e 
fundamentada da autoridade judiciária 
competente. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
  

 


