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CESPE/UnB – TJRO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21

QUESTÃO 24

Atualmente, a gestão de pessoas é considerada estratégica por

Projeto a ser desenvolvido ou objetivo a ser alcançado, membros,

A possibilitar a identificação de lacunas de aprendizagem
individual diretamente relacionadas às recentes demandas do
trabalho nas organizações.

tecnologia ou formas de desempenho das tarefas associadas às

B valorizar a relação contábil entre custo de mão de obra e
produtividade.
C privilegiar o desenvolvimento de equipes em detrimento do de
competências individuais.
D representar, nas organizações complexas, o mais eficiente
mecanismo de controle de pessoal.
E apresentar vinculação ou alinhamento com objetivos
organizacionais de curto, médio e longo prazo.

ferramentas utilizadas caracterizam equipes

A de desenvolvimento.
B temporárias.
C de solução de problemas.
D multifuncionais.
E de trabalho.
QUESTÃO 25

QUESTÃO 22

Considerando-se a negociação no contexto organizacional, é correto
afirmar que

A psicodinâmica do trabalho tem por objetivo explicar

A as causas da alienação do trabalhador e os mecanismos da
A as mulheres são negociadoras mais cooperativas que os
homens.
B seu resultado final é sempre do tipo soma-zero.

doença mental.
B as estratégias utilizadas pelo trabalhador para manter-se

C a barganha distributiva focaliza o longo prazo.

saudável em face de certos modos patologizantes de

D suas motivações primárias abrangem a divisão de certa
quantidade de recursos.

organização do trabalho.

E a relação ganha-ganha caracteriza a barganha integrativa.
QUESTÃO 23

Em relação à pluralidade ou diversidade cultural nas organizações,
assinale a opção correta.

C a adaptação do organismo às pressões do meio.
D a multicausalidade das doenças no contexto de trabalho e
identificar seus determinantes.
E a forma como a psicologia do sujeito determina as diferentes
maneiras de enfrentamento do estresse no trabalho.

A Preconceito refere-se à generalização de crenças acerca das
características positivas, negativas ou neutras de pessoas e
grupos sociais que atuam nas organizações.
B A igualdade de oportunidades, o tratamento igualitário e o
cumprimento de requisitos legais nas organizações são
exemplos de ações da gestão da diversidade baseada no acesso
e legitimidade.
C Estereotipia organizacional refere-se a uma atitude negativa
das pessoas, com grande carga afetiva, em relação às
características de outras pessoas ou grupos sociais atuantes nas
organizações identificadas como fraquezas.
D A gestão da diversidade baseada na discriminação e justiça
focaliza aspectos como equiparação das diferenças e aumento
da participação de grupos diversos.
E O gerenciamento da diversidade nas organizações busca
desenvolver e estabelecer normas que valorizem as diferenças
entre os grupos com vistas à melhoria da efetividade
organizacional.

QUESTÃO 26

A área da ergonomia da atividade dedica-se ao estudo

A da quantidade de controle pessoal sobre os postos de trabalho
nas organizações.
B do grau de criatividade, autonomia e flexibilidade de que
dispõem os trabalhadores no trabalho.
C dos efeitos nocivos produzidos pela administração científica do
trabalho.
D da quantidade de poder que os trabalhadores podem exercer
sobre o ambiente de trabalho.
E das formas de gestão participativa e consultiva nas
organizações.
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QUESTÃO 27

As cinco áreas de pesquisa em cultura organizacional são
A gestão cultural, sistema adaptativo, cultura estrutural, cognição
organizacional e simbolismo social.
B valores individuais, valores organizacionais, simbolismo
social, processos inconscientes e cognição social.
C valores organizacionais, cultura corporativa, simbolismo
social, cognição organizacional e processos inconscientes e de
subjetivação.
D administração corporativa, cultura comparada, simbolismo
organizacional, cognição social e processos de subjetivação.
E administração comparativa, cultura corporativa, simbolismo
organizacional, cognição organizacional e processos
inconscientes e organização.
QUESTÃO 28

Acerca dos critérios de desempenho no trabalho, assinale a opção
correta.
A A confiabilidade do critério denota os erros de mensuração do
critério teórico.
B O critério teórico equivale à definição do que seja um bom
desempenho e o critério real, ao modo como o critério teórico
é avaliado.
C A contaminação do critério denota que o critério real não
compreende adequadamente o critério teórico.
D A deficiência do critério indica a parte do critério real que
reflete algo diferente do que será avaliado.
E A relevância do critério evidencia até que ponto o critério
teórico avalia o critério real no que se refere a medidas de
desempenho.
QUESTÃO 29

Considerando-se os métodos de avaliação do desempenho no
trabalho, é correto afirmar que
A as medidas subjetivas equivalem à soma de vários
comportamentos ou à de seus resultados no trabalho.
B a escala de classificação ancorada no comportamento é
exemplo de medida subjetiva cujas opções de resposta são
definidas em relação a comportamentos esperados e descritos
de forma detalhada.
C as medidas objetivas são classificadas por pessoas que
conhecem o desempenho dos funcionários no trabalho.
D o formulário de classificação por gráficos constitui medida
objetiva, sendo utilizado para avaliar pessoas segundo diversas
dimensões de desempenho.
E o formulário de classificação focalizado no comportamento é
exemplo de medida objetiva utilizada conjuntamente com a
descrição de comportamentos específicos como confiança,
assiduidade, empenho etc.

CESPE/UnB – TJRO
QUESTÃO 30

Acerca dos modos de conversão do conhecimento nas organizações,
assinale a opção correta.

A A combinação do conhecimento corresponde à conversão do
conhecimento explícito em tácito.
B A internalização do conhecimento constitui a conversão do
conhecimento explícito em explícito.
C A socialização do conhecimento consiste na conversão do
conhecimento tácito em explícito.
D A conversão do conhecimento denota as interações entre o
conhecimento tácito e o conhecimento explícito.
E A externalização do conhecimento equivale à conversão do
conhecimento tácito em tácito.
QUESTÃO 31

A conversão do conhecimento

A tácito em tácito engendra o conhecimento conceitual.
B individual em social resulta no conhecimento estruturado.
C explícito em explícito gera o conhecimento sistêmico.
D explícito em tácito dá origem ao conhecimento compartilhado.
E tácito em explícito produz o conhecimento operacional.
QUESTÃO 32

Acerca da gestão por competência nas organizações, assinale a
opção correta.

A Valor social refere-se à agregação direta de resultados às
pessoas de uma organização.
B Comportamentos, realizações e resultados são componentes do
valor econômico gerado pela competência nas organizações.
C As competências humanas funcionam como elo entre as
condutas individuais e a estratégia da organização.
D Os insumos da competência expressam o reconhecimento
econômico da capacidade das pessoas, equipes e organizações.
E Conhecimentos, habilidades e atitudes são componentes do
desempenho no trabalho.
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QUESTÃO 33

CESPE/UnB – TJRO
QUESTÃO 36

Competência é, de acordo com a corrente

Com relação à psicologia jurídica, assinale a opção correta.

A psicológica, a combinação de experiências anteriores e

A Inicialmente, os estudos de psicologia jurídica contribuíram,

tecnologias de trabalho disponíveis nas organizações.
B sociológica, o resultado da integração de conhecimentos
complexos com vista à geração de novas formas de
desempenho e resultados no trabalho.
C australiana, a combinação de conhecimentos, habilidades e
atitudes que credenciam um profissional.
D inglesa, a concretização de saberes em face de situaçõesproblema.
E integradora, a combinação de conhecimentos, habilidades e
atitudes, expressa pelo desempenho profissional, diante de um
contexto ou estratégia organizacional.

principalmente, com as áreas de vitimologia e psicologia do
testemunho.
B A visão psicometrista é o campo da psicologia jurídica de
maior relevância e o mais estudado.
C A psicologia jurídica surgiu em razão das dificuldades dos
magistrados em decidir demandas jurídicas de guarda e tutela.
D As áreas de atuação da psicologia jurídica são a criminologia,
a adoção, o divórcio e a separação, sendo de sua competência
propor soluções de conflitos e a prevenção de sofrimentos
psíquicos graves.
E No Brasil, a interface entre a psicologia e o direito iniciou-se

QUESTÃO 34

A avaliação de cargos corresponde ao processo de
A definição do valor relativo de cada cargo, com vistas ao
estabelecimento de uma hierarquia de importância entre eles e,

de

modo

informal

e

voluntário,

antes

mesmo

do

reconhecimento da profissão.
QUESTÃO 37

A atuação do psicólogo jurídico pode abranger

consequentemente, de uma estrutura salarial nas organizações.
B identificação, descrição e registro do conjunto de tarefas,

A enquanto mediador, uma função interventora, no intuito de

atividades e responsabilidades que constitui os cargos e as

solucionar conflitos, focalizando estabelecimento de acordo

funções presentes na estrutura das organizações.

entre as partes, mesmo que o resgate do canal de comunicação

C descrição das especificações exigidas dos ocupantes dos cargos
nas organizações.

não ocorra.
B a aplicação de questões psicodiagnósticas e a elaboração de

D identificação e descrição dos fluxos de atividades de que os

laudos e pareceres relativos às áreas criminal e civil, podendo

cargos fazem parte, bem como da relação de interdependência

o psicólogo decidir e opinar sobre o andamento do processo

entre eles.

judicial.

E definição da natureza intrínseca de cada cargo de acordo com
os grupos ocupacionais que constituem as organizações.
QUESTÃO 35

Assinale a opção correspondente a método quantitativo de
avaliação de cargos.

C a criação de redes de assistência a famílias de alto risco, com
o foco principal em atendimento conjunto de crianças vítimas
de abusos e abusadores, pois o trabalho que envolva toda a
família é sempre mais benéfico.
D o desenlace das dificuldades com as quais o Poder Judiciário,
frequentemente, precisa lidar, desde que relacionadas a seu

A comparação binária

campo de atuação, sem intercâmbio de conhecimento técnico

B comparação de fatores

com outros campos.

C pesquisa salarial

E a organização do contexto de referência familiar, a fim de que

D escalonamento

a criança possa se constituir como sujeito e se desenvolver de

E graus predeterminados

maneira saudável.
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QUESTÃO 38

QUESTÃO 40

No que se refere à psicologia jurídica, assinale a opção correta.

Acerca da atuação do psicólogo na área judicial, assinale a opção
correta.

A A avaliação psicológica na área judiciária deve utilizar,
obrigatoriamente, instrumentos psicométricos e projetivos na
construção do diagnóstico.

A Quesitos são perguntas que o perito formula ao juiz ou às
partes com intuito de elucidar o caso em questão.

B Dadas as demandas recentes do Poder Judiciário, a atuação do
psicólogo deve priorizar as práticas de intervenção e de
mediação como possibilidades mais adequadas de resolução de
conflitos, devendo a atividade avaliativa ser negligenciada.
C O Estatuto da Criança e do Adolescente é um marco
importante da psicologia jurídica, pois o trabalho do psicólogo
jurídico, a partir da publicação do estatuto, ampliou-se e

B Não é permitida a formulação de quesitos complementares ao
longo do processo.
C Tanto a fundamentação teórica quanto a técnica são essenciais
aos serviços periciais, assim como a estratégia e a
instrumentação utilizada e a clareza, coesão e objetividade com
que o perito se expressa.

tornou-se essencial, passando a englobar diversas atividades,

D O perito se manifesta por meio da avaliação psicológica.

tanto na área pericial como de acompanhamento.

E Em se tratando de intervenção por equipes multiprofissionais,

D Diferentemente da psicologia clínica, a psicologia jurídica não

um dos objetivos da perícia, deve-se elaborar um laudo,

objetiva ser uma via de expressão da subjetividade dos

assinado por todos os profissionais envolvidos, que contemple,

envolvidos nas demandas judiciais.

de forma ampla, os aspectos relevantes ao caso.

E Na avaliação psicológica, embasada em procedimentos

QUESTÃO 41

técnicos e éticos, o psicólogo pode utilizar habilidades outras
que não aquelas específicas do conhecimento psicológico,

Acerca da psicopatologia e criminalidade, assinale a opção correta.

conforme aumentem suas relações com o campo jurídico.
A De acordo com o DSM-IV, a psicopatia é caracterizada por
QUESTÃO 39

padrão de inibição social, sentimentos de inadequação e

Com relação à perícia, assinale a opção correta.

avaliações negativas.

A Define-se perícia como a atividade essencialmente jurídica,
desenvolvida

por

meio

de

procedimentos

técnicos

especializados e com base nas normas processuais e a regras
pertinentes à realização do trabalho.
B Questões técnico-operacionais do exercício da psicologia
podem ser objeto de consideração pericial no processo judicial.
C O diagnóstico que forme prova esclarecedora de determinada
situação de conflito consiste em estudo psicológico, e não em
perícia.
D A perícia, meio pelo qual os profissionais verificam fatos e
incidências inerentes à causa, resulta em parecer a ser
transmitido ao juiz.
E Em nenhuma hipótese, a perícia poderá ser realizada
extrajudicialmente.

B As características do transtorno de personalidade psicótica são
preocupação excessiva com organização, perfeccionismo,
controle, desconfianças, suspeitas e grandiosidade.
C A ocorrência de delírios, alucinações e fantasias e a
persistência

de

comportamentos

que

se

desviam,

acentuadamente, das expectativas cognitivas, afetivas e de
controle dos impulsos consolidam o diagnóstico de doença
mental de um indivíduo.
D Para a realização do diagnóstico, é imprescindível que se
avalie o sujeito em sua complexidade, contribuindo pouco para
o diagnóstico a simples avaliação de sintomas isolados.
E Os portadores de transtorno de personalidade que cometem
crimes não podem se beneficiar de atenuantes, visto que eles
são conscientes dos atos que praticam.
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QUESTÃO 42

São características das normas relativas a direitos humanos
A a efetividade e a transparência.
B a imprescritibilidade e a individualidade.
C a inviolabilidade e a dependência.
D a inalienabilidade e a irrenunciabilidade.
E a complementaridade e a finalidade.
QUESTÃO 43

No que se refere aos métodos cooperativos de solução de conflitos,
assinale a opção correta.
A Assim como o conciliador, o mediador explorara o conflito, a
fim de identificar os interesses por trás das queixas imediatas.
B Na mediação, não há interesse em perceber as motivações
psíquicas e outras questões pessoais que culminaram no
conflito.
C A conciliação concentra-se no aspecto objetivo do conflito, ao
passo que a mediação atua para viabilizar a solução do
conflito, empenhando-se para que haja compreensão mútua.
D A mediação, entendida como processo ideal na solução de
conflitos, resulta no apaziguamento e, consequentemente, na
reconciliação, como, por exemplo, nos casos de separações
traumáticas e de adoção.
E O objetivo da conciliação é o realinhamento das divergências
entre as partes, de forma a finalizar o conflito.

CESPE/UnB – TJRO
QUESTÃO 45

Acerca de vitimologia, assinale a opção correta.
A Independentemente de quem comete o crime ou de quem o
sofre, os valores sociais e os aspectos econômicos a ele
associados são invariáveis.
B A vitimização psicológica refere-se à depreciação afetiva, por
negligência ou rejeição, podendo resultar em baixa autoestima,
que, por sua vez, conduz a insucessos e sofrimento. Em relação
a indivíduos vitimizados psicologicamente, observa-se,
algumas vezes, a redução da capacidade de discriminação de
estímulos e comportamentos agressivos, podendo as relações
de solidariedade ser substituídas por laços de cumplicidade.
C É de interesse da vitimologia o estudo do comportamento do
delinquente com relação à vítima, assim como o da vítima em
relação ao delinquente, sendo irrelevantes, entretanto, os
fatores que levariam a vítima a reagir ao ataque.
D Casos como o de autoagressão com a finalidade de imputar
esse ato de violência ao cônjuge inserem-se na categoria vítima
mais culpada que o delinquente.
E De acordo com a classificação vitimológica, os indivíduos
atingidos por bala perdida são vítimas autênticas, já que se
expõem, inconscientemente, ao papel de vítima.
QUESTÃO 46

Em atendimento psicológico, a cuidadora de José, de
nove anos de idade, relatou que ele apresenta comportamentos
agressivos, dificuldades em acatar regras e limites e baixa tolerância
à frustração. Contou, ainda, que, aos cinco anos, José fora levado
pelo conselho tutelar para um abrigo infantil, que seu pai era
alcóolatra, não possuía moradia, e carregava José em um carrinho
de supermercado, de modo que a criança passava o dia sentado ou
deitado. Da mãe de José, nada se sabe.

QUESTÃO 44

Considerando que duas pessoas envolvidas em um acidente de
trânsito sem vítimas tenham, em razão do estresse e dos danos
causados aos veículos, discutido, assinale a opção correta no que se
refere aos métodos extrajudiciais de soluções de conflitos.
A Nesse caso, é papel do mediador apontar as vantagens de um
acordo, mesmo que com concessões mútuas, a fim de evitar
prejuízos e desgastes emocionais.
B O papel do conciliador, que deverá atuar na resolução desse
conflito, é questionar os envolvidos na tentativa de investigar
aspectos intrínsecos que poderiam interferir no acordo.
C O conciliador busca a solução para o conflito, mas não pode
tomar decisões, que cabem às partes, cooperativamente.
D A mediação é o processo mais adequado a esse caso.
E A aceitação das diferenças pessoais deve ser prioridade na
resolução desse conflito.

A partir da situação hipotética acima apresentada, assinale a opção
correta.
A José deve ser transferido para outra entidade de crianças
abrigadas, a fim de que ele crie laços afetivos com um novo
grupo e se distancie da fonte do seu sofrimento, seu pai.
B A presença de psicólogo é fundamental nos abrigos, para
promover um espaço terapêutico de escuta, permitindo o
desabafo, ofertando contenção da angústia e oferecendo apoio.
C O psicólogo deve trabalhar no sentido de promover a
adaptação de José às características e limitações da instituição
onde ele está abrigado.
D De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),
as crianças e os adolescentes são pessoas em condição
particular de desenvolvimento, que necessitam de proteção
integral e gozam de prioridade relativa.
E José apresenta alto nível de sofrimento psíquico e deveria
permanecer com o pai, que lhe assegurava condições mínimas
de sobrevivência.
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QUESTÃO 47

CESPE/UnB – TJRO
QUESTÃO 50

Violência psicológica é sinônimo de

De acordo com o ECA,

A agressão emocional.

A a criança, a partir de dez anos de idade, deve consentir, em

B rejeição psíquica.
C ação punitiva emocional.

audiência, a sua colocação em família substituta.
B toda criança ou adolescente tem direito de ser criado e educado

D humilhação psicológica.

por sua família e, em casos excepcionais, por família

E punição psicológica.

substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária.

QUESTÃO 48

C criança é o indivíduo com até onze anos de idade incompletos
e adolescente é aquele com idade entre onze e dezoito anos.

No que se refere à violência, assinale a opção correta.

D a parturiente deverá, obrigatoriamente, ser atendida pelo

A A violência sexual envolve sempre violência física, sendo a
vítima obrigada a satisfazer sexualmente o agressor.

mesmo médico que a acompanhou durante a fase pré-natal.

B Quando o abuso sexual na infância é cometido por pessoas não
pertencentes à família, a tendência é que a procura por
atendimento e orientação ocorra de modo mais rápido e eficaz.

casos.

C Nos casos de abuso sexual infantil intrafamiliar, sentimentos
como medo, culpa e vergonha, decorrentes do fato de a vítima
ser corresponsável pelo ciclo de abuso, são elementos que
retardam a denúncia.
D Violência verbal refere-se ao intuito de ferir, podendo deixar
marcas evidentes, e violência psicológica refere-se às ofensas
morais, que podem ocorrer na presença de pessoas
desconhecidas do núcleo familiar e(ou) podem ser dirigidas a
outros membros da família.
E A negligência, que pode ser atribuída à pobreza ou às
dificuldades materiais do casal parental, podem causar danos
permanentes.
QUESTÃO 49

Considerando os diversos fatores associados ao abuso de drogas na
adolescência, assinale a opção correta.
A A solução para os conflitos que envolvam o abuso de drogas
muitas vezes decorre da reorganização das próprias relações
familiares.
B Esquecimento recorrente, alterações de humor, introversão e
pouco envolvimento nos programas familiares são fatores que
comprovam o abuso de drogas pelo adolescente.
C Em razão de sua responsabilidade pela família ou pela
resolução dos conflitos, cabe à mãe tomar a iniciativa de
procurar tratamento para o jovem que abusa de drogas e para
toda a família.
D Em situações de abuso de drogas por adolescentes, o papel
paterno deve ser predominante, pois cabe a ele aconselhar
adequadamente os filhos, resguardando-os de qualquer
sofrimento ou angústia.
E É desestruturada a família na qual há adolescente usuário de
drogas.

Não há previsão para acompanhamento psicológico, nesses
E os estabelecimentos de atendimento à saúde devem viabilizar,
nos casos de internação de criança ou adolescente, a
permanência, em tempo parcial, dos pais ou responsáveis na
unidade de internação.
QUESTÃO 51

Miguel foi levado, aos dois anos de idade, a um abrigo
para crianças depois de ser encontrado pela polícia sozinho, aos
prantos, sujo e com fome. Seu pai o espancava e havia sido preso
por tráfico de drogas. Sua mãe não se responsabilizava por seus
cuidados. Aos sete anos, Miguel foi adotado. A mãe adotiva, tendo
sido avisada pelo Poder Judiciário de que o menino tinha problemas
de anemia, raquitismo e arritmia do coração, levou-o ao médico
inúmeras vezes. Quando Miguel completou doze anos, foi por ela
devolvido, sob a alegação de que ele era desobediente.
A partir da situação hipotética acima, assinale a opção correta.
A Uma das características associadas a crianças como Miguel é
a dificuldade na vinculação afetiva, o que dificulta a relação
afetiva com o outro, já que o medo do abandono é recorrente.
B O processo de adoção, assim como o acompanhamento de
crianças como Miguel, é de competência das varas de família,
cujo objetivo principal é evitar sofrimento significativo para a
criança.
C A adolescência, sendo uma fase permeada de medos, incertezas
e dúvidas, é um período mais problemático para filhos
adotivos, que não conhecem suas origens.
D Como estudos comprovam que quem vive situações como a
descrita desenvolverá um quadro de depressão, o conselho
tutelar deve, como medida preventiva, encaminhar Miguel à
terapia familiar.
E Miguel vive o que se denomina ciclo vicioso, não lhe sendo,
por isso, possível recuperar-se dos traumas vividos.
– 12 –
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QUESTÃO 52

O direito inalienável da criança em manter o convívio familiar
constitui o eixo nevrálgico do dispositivo jurídico da guarda
compartilhada. Com relação a esse assunto, assinale opção correta.
A Nos termos da lei, são previstas situações excepcionais de
designações discriminatórias relativas à filiação.
B A criança tem o direito de ser educada e conservada na
responsabilidade legal de seus genitores, mesmo que
separados, exceto quando o seu interesse torna necessária a
guarda unilateral.
C Na responsabilização de genitores não casados, com relação
aos seus filhos, o direito de convivência é o fator decisivo.
D O pátrio poder é exercido por pai ou por mãe, de forma
excludente, de acordo com o disposto na legislação civil,
assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de
divergência, recorrer à autoridade competente para a solução
da discordância.
E Dificuldades materiais constituem motivo suficiente para a
perda ou a suspensão do pátrio poder.
Texto para as questões de 53 a 55
Antônio, de dezessete anos e onze meses, é o filho mais
velho de Francisco e Matilde. Francisco, alcóolatra, foi internado
em hospital psiquiátrico, em razão de ter agredido Matilde e os
filhos e de apresentar delírios e alucinações. Cinco dias após a
internação do pai, Antônio matou um rapaz de vinte e um anos
durante uma briga de bar, utilizando uma arma calibre 38. Após o
assassinato, Antônio, que manteve, durante uma hora, uma pessoa
refém, conseguiu fugir, tendo sido localizado apenas trinta e
cinco dias após o incidente.
QUESTÃO 53

A partir da situação hipotética acima apresentada, assinale a opção
correta.
A Mesmo sendo mais adequada a aplicação do regime de
semiliberdade a Antônio, a lei permite, dada a gravidade do ato
infracional por ele cometido, a aplicação da internação.
B Caso seja privado de liberdade, Antônio terá assegurado,
segundo a legislação, o direito de encontrar-se reservadamente
com seu defensor e de receber assistência religiosa, de acordo
com o estabelecido pela instituição de internação, além de ter
acesso aos meios de comunicação social, inclusive a redes
sociais na Internet, não sendo permitida, em nenhuma situação,
a incomunicabilidade.
C Comprovada a prática do ato infracional, a autoridade
competente deve aplicar a Antônio, por tempo determinado,
regime de semiliberdade, visto que a realização de atividades
externas pode beneficiar o adolescente e sua família.
D Antônio deve ser julgado como maior de idade, já que, quando
foi localizado, já havia atingido a maioridade.
E Dada a situação da família de Antônio, é possível, segundo a
lei, a inclusão de seu pai, Francisco, em um programa oficial
de auxílio e tratamento de alcóolatras, além de
acompanhamento psicológico para Matilde em grupos de
vítimas de agressão.

CESPE/UnB – TJRO
QUESTÃO 54

Ainda com base na situação hipotética apresentada, assinale a opção
correta.

A A justificação dos comportamentos de Antônio pela via do
processo

de

adolescer

não

é

adequada,

pois

seu

comportamento insere-se em um contexto mais complexo, que
requer compreensão sistêmica.
B É adequado ao caso de Antônio o psicodiagnóstico avaliativo,
que indique elementos preponderantes de sua personalidade e
suas funções mentais superiores, a fim de fornecer subsídios
técnicos e soluções que auxiliem a decisão do magistrado.
C O comportamento de Francisco permite o estabelecimento do
diagnóstico de transtorno psicótico devido ao uso de álcool.
D Ao completar vinte anos de idade, ou seja, após dois anos de
internação, Antônio deverá ser compulsoriamente liberado.
E A justiça poderia ter decretado a prisão de Antônio pela
proximidade da maioridade penal.
QUESTÃO 55

Com base na situação hipotética apresentada, é correto afirmar que

A o contexto familiar e os conflitos nele existentes, assim como
o manejo das relações e das responsabilidades, influenciaram
no desenvolvimento de Antônio.
B Antônio é um delinquente psicótico, dado o tipo de crime por
ele cometido.
C a delinquência cometida por Antônio é do tipo profilática,
devido ao fato de ter mantido um refém.
D a ausência da figura paterna como instância da lei simbólica e
a vitimização da mãe foram determinantes para que Antônio
praticasse os referidos atos.
E Antônio é usuário de drogas e cometeu os crimes sob o efeito
dessas substâncias.
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QUESTÃO 56

É fato comprovado que a maioria dos adolescentes

A agrupa-se de acordo com a orientação sexual.
B tem expectativas de futuro divergentes das propostas pelo
núcleo familiar.
C apresenta novos modelos identificatórios e idealizações, muitas

CESPE/UnB – TJRO
QUESTÃO 58

O assassinato da esposa pelo marido é denominado
A parricídio.
B femicídio.
C mariticídio.
D genocídio.
E uxoricídio.

vezes, amparadas nos idolos.
D abusa de drogas lícitas e ilícitas.
E apresenta comportamentos divergentes do esperado pela
norma.

QUESTÃO 59

No caso de um dos genitores revelar melhores condições para
exercer seu papel e, objetivamente, mais aptidão para propiciar aos
filhos saúde, segurança e educação, a ele será atribuída

QUESTÃO 57

A guarda parental.
No que concerne à violência conjugal, assinale a opção correta.

A Comparada à violência conjugal, a violência psicológica é mais
difícil de ser percebida por terceiros.
B Via de regra, a vítima de violência conjugal abandona o lar e

B guarda física.
C guarda conjunta.
D guarda compartilhada.
E guarda unilateral.
QUESTÃO 60

reconstitui sua vida afetiva com outro parceiro.
C O homem é sempre o algoz, e a mulher, vítima desse tipo de
violência.
D Do ponto de vista psicológico, a violência conjugal inicia-se
repentinamente, em um evento isolado.
E Vítimas de violência conjugal, que pressupõe violência física,
apresentam baixa autoestima e depressão.

Estão sujeitos à curatela os
A enfermos mentais.
B deficientes mentais.
C alcóolatras.
D excepcionais com pleno desenvolvimento mental.
E menores de idade.
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