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PSICOLOGIA 

 
1. De acordo com o Manual de elaboração de 
documentos decorrentes de avaliações 
psicológicas, qual é o documento que busca relatar, 
analisar e integrar os dados colhidos no processo 
de avaliação psicológica tendo como objetivo 
apresentar diagnóstico e/ou prognóstico, para 
subsidiar ações, decisões ou encaminhamentos? 
 

a) Atestado Psicológico 
b) Declaração 
c) Relatório Psicológico 
d) Laudo Psicológico ou Pericial 
 
 
2. Todas as alternativas correspondem a formas 
exemplificativas de alienação parental com base na 
lei 12.318/10, exceto: 
  
a) Realizar campanha de desqualificação da 
conduta do genitor no exercício da paternidade ou 
maternidade;  
b) Possibilitar o exercício da autoridade parental;  
c) Dificultar contato de criança ou adolescente com 
genitor;  
d) Dificultar o exercício do direito regulamentado de 
convivência familiar;  
 
 
3. De acordo com o Manual de Elaboração de 
Documentos decorrentes de avaliações psicológicas 
do CFP, o Relatório Psicológico poderá destinar-se 
a finalidades diversas, tais como: 
 

a)  Encaminhamento, intervenção, diagnóstico, 
prognóstico, parecer, orientação, solicitação de 
acompanhamento psicológico, prorrogação de prazo 
para acompanhamento psicológico etc.  
b) Para afirmar como testemunha, por escrito, a 
informação ou estado psicológico de quem, por 
requerimento, o solicita, aos fins expressos por este; 
c) Para subsidiar uma tomada de decisão, por 
realizar uma extensa pesquisa cujas observações e 
dados colhidos deverão ser relacionados às 
questões e situações levantadas pela decisão a ser 
tomada. 
d) Para apresentar resposta esclarecedora, no 
campo do conhecimento psicológico, através de 
uma avaliação técnica especializada, de uma 
“questão problema”, visando dirimir dúvidas que 
estão interferindo na decisão. 
 
 
4. Conforme a lei 12.318/18, havendo indício da 
prática de ato de alienação parental, em ação 
autônoma ou incidental, o juiz, se necessário, 
determinará perícia psicológica ou biopsicossocial. 

A respeito deste tema, julgue as afirmações a 
seguir: 
 

I - O laudo pericial deverá compreender entrevista 
pessoal com as partes, exame de documentos dos 
autos, histórico do relacionamento do casal e da 
separação e cronologia de incidentes. 
II – Com o intuito de preservar a integridade da 
criança ou do adolescente, não deverão ser 
realizados exames diretos a fim de verificar a 
eventual acusação contra genitor. 
III - O perito ou equipe multidisciplinar designada 
para verificar a ocorrência de alienação parental 
terá prazo de 90 (noventa) dias para apresentação 
do laudo, não sendo possível a prorrogação do 
prazo. 
IV - A perícia será realizada por profissional ou 
equipe multidisciplinar habilitado, exigida, em 
qualquer caso, aptidão comprovada por histórico 
profissional ou acadêmico para diagnosticar atos de 
alienação parental.   
 

a) Todas são verdadeiras 
b) I e III são verdadeiras 
c) I e IV são verdadeiras 
d) I e II são verdadeiras 
 
 
5. Conforme o Código de Ética do Psicólogo é 
vedado ao profissional:  
 

a) Sugerir serviços de outros psicólogos, sempre 
que não puderem ser continuados pelo profissional 
que os assumiu inicialmente, fornecendo ao seu 
substituto as informações necessárias à 
continuidade do trabalho; 
b) Fornecer, a quem de direito, na prestação de 
serviços psicológicos, informações concernentes ao 
trabalho a ser realizado e ao seu objetivo 
profissional; 
c) Estabelecer com a pessoa atendida, familiar ou 
terceiro, que tenha vínculo com o atendido, relação 
que possa interferir negativamente nos objetivos do 
serviço prestado;  
d) Estabelecer acordos de prestação de serviços 
que respeitem os direitos do usuário ou beneficiário 
de serviços de Psicologia; 
 
 
6. São deveres fundamentais dos psicólogos, de 
acordo com Código de Ética Profissional: 
 

a) Prestar serviços psicológicos de qualidade, em 
condições de trabalho dignas e apropriadas à 
natureza desses serviços, utilizando princípios, 
conhecimentos e técnicas reconhecidamente 
fundamentados na ciência psicológica, na ética e na 
legislação profissional;  
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b) Assumir responsabilidades profissionais por 
atividades para as quais não esteja capacitado 
pessoal, teórica e tecnicamente;  
c) 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; 
d) Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, 
ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou a 
qualquer tipo de preconceito, quando do exercício 
de suas funções profissionais; 
 
 
7. Conforme Código de Ética Profissional, o 
psicólogo poderá intervir na prestação de serviços 
psicológicos que estejam sendo efetuados por outro 
profissional, nas seguintes situações, exceto: 
 

a) A pedido do profissional responsável pelo 
serviço;  
b) Em caso de emergência ou risco ao beneficiário 
ou usuário do serviço, quando dará imediata ciência 
ao profissional; 
c) Quando tiver conhecimento de que profissional 
tem praticado suas atividades de forma 
irresponsável. 
d) Quando informado expressamente, por qualquer 
uma das partes, da interrupção voluntária e 
definitiva do serviço;  
 
 
8. A lei Maria da Penha descreve várias formas de 
violência doméstica e familiar contra a mulher. 
Dentre elas, qual seria a forma de violência 
entendida por “qualquer conduta que configure 
retenção, subtração, destruição parcial ou total de 
seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos 
pessoais, bens, valores e direitos ou recursos 
econômicos, incluindo os destinados a satisfazer 
suas necessidades”? 
 

a) Violência física 

b) Violência sexual 

c) Violência patrimonial  

d) Violência psicológica 
 
 
9. Em qual modalidade de Guarda o tempo de 
convívio com os filhos deve ser dividido de forma 
equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo 
em vista as condições fáticas e os interesses dos 
filhos?  
 

a) Guarda Unilateral 
b) Guarda Provisória 
c) Guarda Alternada 
d) Guarda Compartilhada  

10.  A Lei 13058/14 estabelece o significado da 
expressão “guarda compartilhada” e dispõe sobre 
sua aplicação. Considerando seus artigos, assinale 
a alternativa correta:  
 

a)  A guarda unilateral desobriga o pai ou a mãe que 
não a detenha de supervisionar os interesses dos 
filhos. 
b) A cidade considerada base de moradia dos filhos 
será aquela em que a criança ou adolescente tenha 
vivido por mais tempo ao longo de sua vida. 
c) Se o juiz verificar que o filho não deve 
permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, a 
criança ou adolescente deverá ser direcionada para 
o acolhimento institucional. 
d) A guarda compartilhada será aplicada mesmo 
quando não houver acordo entre os genitores.  
 
 
11.  De acordo com a teoria de Piaget, qual conceito 
está relacionado à incorporação de um elemento 
exterior (objeto, acontecimento, etc)? 
 

a) Equilibração 
b) Acomodação 
c) Assimilação  
d) Homeostase 
 
 
12. Com o aumento expressivo no volume de 
demandas judiciais nos últimos anos, os operadores 
do Direito têm buscado outras formas para a 
solução dos conflitos sociais. Qual das alternativas 
abaixo compreende o processo colaborativo voltado 
para resolução de um conflito caracterizado como 
crime, que envolve a participação maior do infrator e 
da vítima? 
 

a) Justiça Restaurativa  
b) Mediação 
c) Conciliação 
d) Arbitragem 
 
 
13. Constatada a prática de violência doméstica e 
familiar contra a mulher, nos termos da Lei 
11340/06, o juiz poderá aplicar um conjunto de 
medidas protetivas de urgência que obrigam o 
Agressor. Das medidas elencadas abaixo, assinale 
aquela que NÃO corresponde ao disposto na 
referida lei: 
 

a) Afastamento do lar, domicílio ou local de 
convivência com a ofendida. 
b) Suspensão da prestação de alimentos 
provisionais ou provisórios. 
c) Proibição de aproximar-se da ofendida, de seus 
familiares e das testemunhas. 
d) Suspensão da posse ou restrição do porte de 
armas. 
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14. Considerando as diretrizes estabelecidas pelo 
Conselho Nacional de Justiça, assinale a alternativa 
que NÃO corresponde aos princípios fundamentais 
que regem a atuação de Conciliadores e 
Mediadores: 
 

a) Decisão formada  
b) Confidencialidade  
c) Competência 
d) Imparcialidade 
 
 
15. Sobre a Lei da Adoção, julgue as sentenças 
abaixo: 
 

I – O adotando deve contar com, no máximo, 18 
anos à data do pedido, salvo se já estiver sob a 
guarda ou tutela dos adotantes. 
II – A adoção é medida excepcional e irrevogável, à 
qual se deve recorrer apenas quando esgotados os 
recursos de manutenção da criança ou adolescente 
na família natural ou extensa.  
III – Em caso de conflito entre direitos e interesses 
do adotando e de outras pessoas, inclusive seus 
pais biológicos, devem prevalecer os direitos e 
interesses dos genitores.  
IV – A adoção atribui a condição de filho ao 
adotado, com os mesmos direitos e deveres, 
inclusive sucessórios, mantendo-se o vínculo com 
pais biológicos e parentes, ressaltando seus 
impedimentos matrimoniais.  
 

a) Todas as afirmativas são falsas 
b) II e III são verdadeiras 
c) III e IV são falsas 
d) I e II são falsas 
 
 
16. Assinale a alternativa que corresponde 
às competências da equipe de atendimento 
multidisciplinar que compõe os Juizados de 
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 
descritas na lei 11340/06: 
 
a) Requisitar força policial e serviços públicos de 
saúde, de educação, de assistência social e de 
segurança, entre outros.  
b) Ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e 
tomar a representação a termo, se apresentada. 
c) Fornecer subsídios por escrito ao juiz, ao 
Ministério Público e à Defensoria Pública, mediante 
laudos ou verbalmente em audiência, e desenvolver 
trabalhos de orientação, encaminhamento, 
prevenção e outras medidas, voltados para a 
ofendida, o agressor e os familiares, com especial 
atenção às crianças e aos adolescentes.  
d) Determinar que se proceda ao exame de corpo 
de delito da ofendida e requisitar outros exames 
periciais necessários.  

17. De acordo com o Código Internacional de 
Doenças (CID 10), caracterizamos o Transtorno da 
Personalidade Paranóide como: 
 

a) Caráter desconfiado, tendência a distorcer os 
fatos interpretando as ações imparciais ou 
amigáveis dos outros como hostis ou de desprezo; e 
um sentimento combativo e obstinado de seus 
próprios direitos.  
b) Retraimento dos contatos sociais, afetivos ou 
outros, preferência pela fantasia, atividades 
solitárias e a reserva introspectiva. 
c) Dramatização, teatralidade, expressão exagerada 
das emoções, sugestibilidade, egocentrismo, 
autocomplacência, falta de consideração para com 
o outro, desejo permanente de ser apreciado e de 
constituir-se no objeto de atenção e tendência a se 
sentir facilmente ferido. 
d) Perfeccionismo, escrupulosidade, verificações, e 
preocupação com pormenores, obstinação, 
prudência e rigidez excessivas. 
 
 
18.  Piaget distinguiu quatro grandes períodos no 
desenvolvimento das estruturas cognitivas, 
intimamente relacionados ao desenvolvimento da 
afetividade e da socialização da criança. Em qual 
estádio espera-se o desenvolvimento da função 
simbólica, expressa através da linguagem, a 
imitação diferida, a imagem mental, o desenho ou o 
jogo simbólico? 
 

a) Sensório – motor 
b) Pré-operatório  
c) Operatório concreto 
d) Latência 
 
 
19. Considerando os mecanismos de defesa 
postulados por Freud, qual alternativa corresponde 
ao processo pelo qual o sujeito, embora formulando 
um dos seus desejos, pensamentos ou sentimentos 
até então recalcados, continua a defender-se dele 
negando que lhe pertença? 
 

a) Deslocamento 
b) Negação  
c) Formação reativa 
d) Projeção 
 
 
20. Sobre as fases do desenvolvimento 
psicossexual de Freud, assinale a alternativa que 
corresponde à fase em que surge a dependência da 
mãe ou cuidador, uma vez que é ela quem o 
alimenta e protege do que lhe possa fazer mal. Esse 
sentimento de dependência pode permanecer 
durante fases da vida, como exemplo quando a 
pessoa está angustiada e insegura. 
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a) Fase Fálica 
b) Fase de Latência 
c) Fase Anal 
d) Fase Oral  
 
 
21. De acordo com o Art. 29 da Lei Maria da 
Penha, os Juizados de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher que vierem a ser criados 
poderão contar com uma equipe de atendimento 
multidisciplinar, a ser integrada por profissionais 
especializados nas seguintes áreas: 
 

a) Psicossocial, jurídica e de saúde. 
b) Jurídica, organizacional e social. 
c) Psicológica, social e pedagógica. 
d) Psicossocial, administrativa e jurídica. 
 
 
22. De acordo com o Código Internacional de 
Doenças (CID 10), a prevalência de sintomas como 
alteração da capacidade de experimentar o prazer, 
perda de interesse, diminuição da capacidade de 
concentração, associadas em geral à fadiga 
importante, mesmo após um esforço mínimo são 
compatíveis com: 
 

a) Transtorno obsessivo-compulsivo 
b) Episódios depressivos  
d) Transtorno do Espectro Autista 
e) Esquizofrenia 
 
 
23. A prova testemunhal no contexto da violência 
sexual contra crianças e adolescentes tem se dado 
principalmente a partir do Depoimento Especial – 
DE. Este método de tomada de depoimentos visa 
resguardar a vítima, colocando-a em um contexto 
protegido, onde será entrevistada por profissional 
capacitado. Assinale a alternativa que não 
corresponde às características do Depoimento 
Especial:  
 

a) A redução do dano à criança e ao adolescente 
vítima.  
b) A garantia dos direitos, proteção e prevenção. 
c) Limitar o relato estritamente ao necessário para o 
cumprimento de sua finalidade.  
d) Ser realizada com a máxima intervenção dos 
profissionais envolvidos.  
 
 
24. A respeito das atribuições do Psicólogo 
Jurídico, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

a) Colaborar para a compreensão e mudança, se 
necessário, do comportamento de educadores no 
processo de ensino e aprendizagem e nas relações 
intra e interpessoais.  

b) Realizar pesquisa visando à construção e 
ampliação do conhecimento psicológico aplicado ao 
campo do direito. 
c) Realizar orientação psicológica a casais antes da 
entrada nupcial da petição, assim como das 
audiências de conciliação. 
d) Realizar atendimento a crianças envolvidas em 
situações que chegam às instituições de direito, 
visando à preservação de sua saúde mental.  
 
 
25. Assinale a alternativa que corresponde à 
técnica proposta por Aberastury, a qual se utiliza de 
brinquedos, entendendo que este oferece 
possibilidades lúdicas projetivas às crianças, e que 
o material proveniente do que é exposto pela 
criança serve perfeitamente ao diagnóstico. 
 

a) Anamnese 
b) Entrevista devolutiva 
c) Intervenção psicoterápica 
d) Entrevista lúdica  
 
 
26. O Art. 18 do ECA dispõe sobre o direito da 
criança e do adolescente de ser educado e cuidado 
sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel 
ou degradante pelos pais, responsáveis ou por 
qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-
los, educá-los ou protegê-los.  Considerando esta 
Lei, julgue as afirmações abaixo:     
 

 I – Considera-se castigo físico: toda ação de 
natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso 
da força física sobre a criança ou o adolescente que 
resulte em sofrimento físico ou lesão. 
 II – Entende-se por tratamento cruel ou degradante: 
conduta ou forma cruel de tratamento em relação à 
criança ou ao adolescente que humilhe ou ameace 
gravemente ou ridicularize.  
III – O castigo físico poderá ser justificado, não 
havendo sanções, em caso de ser utilizado como 
forma de correção, disciplina e educação. 
IV - Os pais, responsáveis ou qualquer pessoa 
encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou 
protegê-los que utilizarem castigo físico ou 
tratamento cruel ou degradante estarão sujeitos, 
sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às 
seguintes medidas, que serão aplicadas de acordo 
com a gravidade do caso: encaminhamento a 
tratamento psicológico ou psiquiátrico; 
encaminhamento a cursos ou programas de 
orientação e  advertência, entre outros.    
 

a) Todas as afirmações são corretas. 
b) As afirmações I, II e IV são corretas.  
c) Apenas III e IV são corretas. 
d) As afirmações III e IV são falsas. 
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27. Conforme disposto no ECA, o programa de 
apadrinhamento consiste em estabelecer e 
proporcionar à criança e ao adolescente em 
situação de acolhimento institucional vínculos 
externos à instituição para fins de convivência 
familiar e comunitária e colaboração com o seu 
desenvolvimento nos aspectos social, moral, físico, 
cognitivo, educacional e financeiro. Sobre este tipo 
de serviço, assinale a alternativa correta: 
 

a) Podem ser padrinhos ou madrinhas pessoas 
maiores de 35 (trinta e cinco) anos não inscritas nos 
cadastros de adoção. 
b) Apenas pessoas físicas podem apadrinhar 
criança ou adolescente a fim de colaborar para o 
seu desenvolvimento.   
c) O perfil da criança ou do adolescente a ser 
apadrinhado será definido no âmbito de cada 
programa de apadrinhamento, com prioridade para 
crianças ou adolescentes com remota possibilidade 
de reinserção familiar ou colocação em família 
adotiva.  
d) Os programas ou serviços de apadrinhamento 
apoiados pela Justiça da Infância e da Juventude 
deverão ser executados pelo Judiciário. 
 
 
28. Quanto à colocação em família substituta (Art. 
28 a 32 do ECA), assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 

a) Far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, 
independentemente da situação jurídica da criança 
ou adolescente. 
b) Não se deferirá colocação em família substituta 
a pessoa que revele, por qualquer modo, 
incompatibilidade com a natureza da medida ou não 
ofereça ambiente familiar adequado. 
c) A colocação em família substituta admitirá 
transferência da criança ou adolescente a terceiros 
ou a entidades governamentais ou não-
governamentais, sem autorização judicial.  
d) A colocação em família substituta estrangeira 
constitui medida excepcional, somente admissível 
na modalidade de adoção. 
 
 
29. CUNHA (2008), em seu livro Psicodiagnóstico 
V, considera que o sucesso da entrevista 
psicológica dependerá das qualidades gerais de um 
bom contato social, sobre o qual se apoiam as 
técnicas clínicas específicas. A respeito das 
competências do avaliador, marque a alternativa 
INCORRETA: 
 

a) Tolerar a ansiedade relacionada aos temas 
evocados na entrevista. 
b) Evitar adentrar aos motivos que levaram a 
pessoa a buscar ajuda.  

c) Ajudar o paciente a se sentir à vontade e 
desenvolver uma aliança de trabalho. 
d) Buscar esclarecimentos para colocações vagas 
ou incompletas. 
 
 
30.  Das Medidas Protetivas de Urgência à Ofendida, 
dispostas na Lei Maria da Penha, assinale a 
alternativa INCORETA: 
 

a) Restituição de bens indevidamente subtraídos 
pelo agressor à ofendida; 
b) Proibição temporária para a celebração de atos e 
contratos de compra, venda e locação de 
propriedade em comum, salvo expressa autorização 
judicial; 
c) Prestação de caução provisória, mediante 
depósito judicial, por perdas e danos materiais 
decorrentes da prática de violência doméstica e 
familiar contra a ofendida. 
d) Determinar o afastamento da ofendida do lar, 
com prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda 
dos filhos e alimentos.  
 
 

FIM 

 
 


