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INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO 
 

1 – Este simulado conta com questões focadas no concurso do TJ-RJ; 

2 – A prova contém 60 itens que abordam conhecimentos cobrados no edital do concurso; 

3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca organizadora 
CEBRASPE/CESPE, com questões de múltipla escolha A, B, C, D, E. 

4 – Este PDF foi enviado por e-mail, disponibilizado na área do aluno e em um artigo publicado no blog do Estratégia 
Concursos; 

5 – Os participantes têm das 8:30 às 13:00 para responder às questões e preencher o Gabarito Eletrônico; 

6 – O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado na última página deste PDF; 

     7 – Esse simulado é uma auto avaliação! Você mesmo(a) vai corrigir, a partir do padrão de respostas disponível na área do             
aluno. 

 

PREENCHA SEU GABARITO NO LINK – https://bit.ly/Simulado-TJ-RJ-Psicologia-25-07-20 
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PORTUGUÊS 

Felipe Luccas 

TEXTO I 

 

Incidência da privação de sono no Brasil 

 

No Brasil, estudo realizado pelo Instituto 
Datafolha, em parceria com o Instituto do Sono, mostrou 
que 23% da população no Estado de São Paulo têm queixas 
de sono insuficiente, sendo a faixa etária entre 35 e 44 
anos a maior acometida (27%).  

O Departamento Estadual de Trânsito de São 
Paulo (Detran-SP) relata que 20% de todos os acidentes de 
trânsito estão associados à sonolência. A pesquisa ainda 
mostra que 40% dos entrevistados referem já ter 
ziguezagueado na estrada devido à sonolência e 61% 
assumiram que costumam dirigir no dia seguinte a uma 
péssima noite de sono.  

Estudo nacional envolvendo pilotos de 
aeronaves comerciais mostrou a prevalência de 57,8% de 
cochilo não intencional durante o trabalho, estando o sono 
insuficiente como um dos fatores associados. 

Consoante dados da Associação Brasileira de 
Sono, mais de 60% das pessoas relatam dormir menos de 
7 horas por dia durante a semana e 25% dormem menos 
de 6 horas por dia. Além disso, aproximadamente 18% das 
mulheres e 26% dos homens economicamente ativos são 
trabalhadores que atuam em turnos e com privação 
crônica de sono. 

https://www.einstein.br/especialidades/medicina-do-
sono/doencas-sintomas/privacao-de-sono 

 

01. Assinale a opção que melhor representa o tema 
central do texto I. 

a) A pesquisa ainda mostra que 40% dos 
entrevistados referem já ter ziguezagueado na 
estrada  

b) 23% da população no Estado de São Paulo têm 
queixas de sono insuficiente 

c) 61% assumiram que costumam dirigir no dia 
seguinte a uma péssima noite de sono 

d) aproximadamente 18% das mulheres e 26% dos 
homens economicamente ativos são trabalhadores 
que atuam em turnos e com privação crônica de 
sono 

 

 

 

e) Estudo nacional envolvendo pilotos de aeronaves 
comerciais mostrou a prevalência de 57,8% de 
cochilo não intencional durante o trabalho 

 

02. De acordo com o texto,  

a) A privação de sono é um fenômeno mundial que 
assola diferentes faixas etárias e profissões.  

b) Pesquisas recentes mostram que há uma epidemia 
de privação de sono entre os brasileiros. 

c) 61% das pessoas que ziguezaguearam na estrada 
não relataram acidentes graves. 

d) Os adolescentes são os que menos experimentam 
efeitos da privação de sono. 

e) A maior parte dos entrevistados em pesquisa do 
Detran-SP confessou já ter dirigido após dormir 
mal.  

 

03. Depreende-se do texto que 

a) A qualidade do sono do brasileiro é uma 
preocupação das autoridades públicas.  

b) O brasileiro é capaz de ser eficiente no âmbito 
profissional a despeito da sonolência.  

c) Há diversos estudos, públicos ou privados, sobre a 
insuficiência de sono no Brasil.  

d) cerca de 18% das mulheres e 26% dos homens 
trabalham em turnos e com sono. 

e) A maior causa de acidentes de trânsito no Brasil é 
a sonolência frequente. 

 

04. De acordo com sua organização e tipologia, o 
texto deve ser classificado como 
predominantemente 

a) descritivo 

b) dissertativo 

c) narrativo 

d) injuntivo 

e) preditivo 
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05. Considerando o contexto em que foi empregada, 
a palavra “acometida” (1º parágrafo) poderia ser 
substituída adequadamente por 

a) adoecida 

b) contaminada 

c) prejudicada 

d) representada 

e) comovida 

 

06. Sem prejuízo à correção gramatical, poderia ser 
suprimida do texto a vírgula 

a) após “Datafolha” (1º parágrafo) 

b) após “Sono” (1º parágrafo) 

c) após “Brasil” (1º parágrafo)  

d) após “trabalho” (3º parágrafo)  

e) após “insuficiente” (1º parágrafo)  

 

07. Mantendo-se a correção gramatical e os sentidos 
originais do texto I, o termo “Consoante”, no trecho 
“Consoante dados da Associação Brasileira de Sono” 
(4º parágrafo), poderia ser substituído por  

a) como 

b) Assim. 

c) Enquanto. 

d) Conforme. 

e) Ainda que. 

 

08. Sem prejuízo à correção gramatical ou às ideias 
originais do texto, a forma verbal “referem” (2º 
parágrafo) poderia ser substituída por 

a) confessou 

b) alegam 

c) descrevem 

d) admitiu 

e) referem-se a 

 

 

 

 

 

 

TEXTO II 

 

A luz azul até que não seria um problema se a 
vida hoje em dia não estivesse intimamente ligada à 
tecnologia. As maiores fontes dessa luz nociva são 
encontradas nos celulares (smartphones), tablets, telas de 
computadores e TVs de tela plana, ou seja, exatamente o 
que a população tem usado cada dia mais.  

Segundo estudos, a exposição prolongada pode 
causar degeneração macular, problemas sérios na retina e 
até mesmo levar à cegueira. “Essa luz tem uma 
fototoxicidade que deve ser considerada”, alerta Márcia 
Beatriz Tartarella, diretora da Sociedade de Oftalmologia 
Pediátrica da Latino América. “O efeito é cumulativo, ou 
seja, não vai acontecer nada no mês seguinte, e sim ao 
longo dos anos”. 

O diretor responsável pelo Tranjan Centro 
Oftalmológico, Alfredo Tranjan, explica que há dois tipos 
de luz azul: o azul turquesa e o azul violeta. O turquesa é 
uma luz boa, que não faz mal aos olhos. “Essa luz é 
responsável por organizar o relógio biológico. Existem 
estudos que estão sendo feitos para colocar essa luz no 
painel de carros, para manter o motorista alerta”, conta. 

O problema mesmo é luz azul violeta, que pode 
causar degenerações maculares e até mesmo a catarata, 
segundo a diretora da Sociedade de Oftalmologia 
Pediátrica da Latino América. Pessoas que ficam horas 
diante de aparelhos celulares, TVs, tablets e telas de 
computadores podem, com o passar dos anos, sofrerem 
consequências. “Se uma pessoa se expõe durante 7h por 
dia nessa luz, a partir dos 25 anos, com 40 ela pode ter um 
problema”, explica Tranjan, ressaltando que o dano é a 
longo prazo. 

Fonte: Saúde - iG @ https://saude.ig.com.br/minhasaude/2014-04-
11/luz-azul-dos-celulares-e-tablets-pode-causar-degeneracao-na-

retina.html 

 

09. A estratégia argumentativa predominante no 
texto é  

a) O uso de dados estatísticos 

b) A apresentação de relatos pessoais 

c) O discurso de autoridade 

d) A citação de dados históricos 

e) A analogia entre exemplos 
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10. Analise os itens a seguir e assinale a alternativa 
correta 

I – Sem prejuízo à correção gramatical, a locução “são 
encontradas” (1º parágrafo) poderia ser substituída 
por “encontram-se” ou “se encontram”.  

II – O acento indicativo de crase em “à cegueira” (2º 
parágrafo) justifica-se pela fusão de artigo ligado à 
palavra “cegueira” a preposição exigida pela 
regência da forma “levar”. 

III – O “que” encontrado em “explica que há dois tipos 
de luz azul” (3º parágrafo) não recebe a mesma 
classificação que em “Existem estudos que estão 
sendo feitos para colocar essa luz no painel de 
carros” (3º parágrafo).  

Está(ão) correto(s) 

a) I, apenas.  

b) I e II. 

c) II e III. 

d) I, II e III.  

e) II, apenas.  

 

 
LEGISLAÇÃO ESPECIAL (ITENS 1 E 4) 

Paulo Guimarães 

11. A Lei Estadual n. 4.620/2005, que dispõe sobre a 
Unificação e a Reestruturação dos Quadros de 
Pessoal e Institui a Carreira de Serventuário do 
Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, prevê 
que a promoção ou progressão funcional prevista 
no art. 8º, caput, ocorrerá em: 

a) 04 (quatro) anos, caso o total de servidores 
efetivos ativos seja igual ou menor a 13.150 (treze 
mil, cento e cinquenta) servidores. 

b) 03 (três) anos, caso o total de servidores efetivos 
ativos seja menor que 12.900 (doze mil e 
novecentos) servidores ou maior que 13.150 (treze 
mil, cento e cinquenta) servidores; 

c) 04 (quatro) anos, caso o total de servidores 
efetivos ativos seja igual ou maior a 13.150 (treze 
mil, cento e cinquenta) servidores 

d) 02 (dois) anos, caso o total de servidores efetivos 
ativos seja maior que 12.900 (doze mil e 
novecentos) servidores e menor que 13.150 (treze 
mil, cento e cinquenta) servidores; 

 

e) 03 (três) anos, caso o total de servidores efetivos 
ativos seja igual ou maior a 13.150 (treze mil, cento 
e cinquenta) servidores. 

 

12. Conforme a Lei n. 6.956/2015, que dispõe sobre a 
organização e divisão judiciárias do Estado do Rio 
de Janeiro, são órgãos do Poder Judiciário do Estado 
do Rio de Janeiro, julgue as assertivas abaixo: 

I. Cada Comarca compreenderá um Município.   

II. O cargo de Desembargador será provido pelo 
Governador do Estado, já os cargos de Juiz de 
Direito e de Juiz Substituto serão providos por ato 
do Presidente do Tribunal de Justiça.   

III. Nem todas as decisões judiciais e administrativas 
dos órgãos do Poder Judiciário do Estado do Rio de 
Janeiro deverão ocorrer em julgamentos públicos, 
pois há de se observar as exceções previstas na 
Constituição da República.   

 IV. Fica vedada a extinção ou desinstalação de Vara 
quando se tratar de vara única em funcionamento 
na Capital. 

Assinale a alternativa que indica as assertivas 
corretas: 

a) I, II e III 

b) III e IV 

c) II, III e IV 

d) I, II e IV 

e) III e I 

 

13. Conforme a Lei nº 6.956/2015, que dispõe sobre 
a organização e divisão judiciárias do Estado do Rio 
de Janeiro, aos juízes de direito compete: 

a) tomar parte nos julgamentos do Órgão Especial, 
sem as funções de relator ou revisor, salvo quando 
vinculado por vista, distribuição anterior ou 
competência regimental; 

b) admitir, inadmitir, sobrestar, suspender, realizar o 
juízo de conformidade e indeferir o processamento 
dos recursos especiais e extraordinários 
interpostos para os Tribunais Superiores; 

c) solicitar a transferência ou a remoção de servidor 
lotado no Juízo de sua titularidade. 
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d) processar o recurso interposto das decisões de 
inadmissão dos recursos especiais e 
extraordinários para os Tribunais Superiores 

e) responder às reclamações a que se referem os 
artigos 102, I, alínea “l”, e 105, inciso I, alínea “f”, da 
Constituição Federal 

 

 

LEGISLAÇÃO ESPECIAL (ITENS 2 E 3) 
Herbert Almeida  

14. Em relação ao vencimento e às vantagens pagas 
ao servidor estadual, assinale a afirmativa correta, 
com base no Decreto Estadual nº 2.479/1979: 

a) nos casos em que for reintegrado, o servidor 
deverá retornar ao cargo anteriormente ocupado, 
fazendo jus ao vencimento e às vantagens a partir 
da data do retorno, sem reconhecimento de direitos 
ligados ao período de afastamento. 

b) quando em gozo de licença para tratamento de 
saúde em pessoa da família, o servidor ficará 
impedido de exercer atividades remuneradas. 

c) o servidor em gozo de licença para tratamento de 
saúde é afastado com perda total de seu vencimento 
e das vantagens de seu cargo. 

d) a servidora gestante faz jus a uma licença pelo 
prazo de seis meses, com direito ao recebimento de 
sua remuneração e vantagens proporcionais ao 
tempo de serviço. 

e) nada impede que o servidor que exerça função 
gratificada receba gratificação pela prestação de 
serviços extraordinários, que não poderá exceder a 
cinquenta por cento do valor do vencimento. 

 
 

LEGISLAÇÃO ESPECIAL (ITENS 5, 6 E 7) 
Tiago Zanolla  

15. Acerca do que dispõe a Consolidação Normativa 
Judicial,  

a) A correição-geral extraordinária é realizada 
anualmente pelos juízes de Direito, nos serviços 
judiciais, observado o calendário organizado pela 
Corregedoria-Geral de Justiça. 

 

 

 

b) A correição-geral ordinária é realizada anualmente 
pelos juízes auxiliares da corregedoria, nos serviços 
judiciais, observado o calendário organizado pela 
Corregedoria-Geral de Justiça. 

c) A correição-geral ordinária é realizada anualmente 
pelos juízes de Direito, nos serviços judiciais, 
observado o calendário organizado pelos Juízes 
Coordenadores dos Núcleos Regionais. 

d) A correição-geral ordinária é realizada 
anualmente pelos juízes de Direito, nos serviços 
judiciais, observado o calendário organizado pela 
Corregedoria-Geral de Justiça. 

e) A correição-geral ordinária é realizada anualmente 
pelos juízes de Direito, nos serviços judiciais, 
observado o calendário organizado pelo Presidente 
do Tribunal de Justiça. 

 

16. À luz do Regimento Interno do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cabe ao Órgão 
Especial 

a) Eleger o Corregedor-Geral de Justiça 

b) Eleger 2 Desembargadores e 4 Juízes de Direito 
para integrarem o Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE) e seus respectivos suplentes 

c) Eleger sete Desembargadores, estranhos ao Órgão 
Especial, que devam integrar o Conselho da 
Magistratura 

d) indicar ao Presidente do Tribunal, em lista tríplice, 
nomes de Advogados ou membros do Ministério 
Público, para composição do quinto do Tribunal de 
Justiça; 

e) Elaborar lista tríplice de advogados para 
nomeação pelo Presidente da República para 
comporem o Tribunal Regional Eleitoral. 

 

17. De acordo com o Regimento Interno do TJRJ, os 
mandados de segurança e habeas data, quando 
impetrados contra atos do Governador, da 
Assembleia Legislativa, sua Mesa e seu Presidente 
serão julgados e processados originariamente 

 a) pelo Órgão Especial 

 b) pelo Conselho da Magistratura 

 c) pelo Tribunal Pleno  

 d) pelo presidente do TJ 

 e) pela Câmara Cível. 
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18. Jonas foi alvo de um processo disciplinar. Com 
base na Consolidação Normativa Judicial, assinale a 
opção que indica o nome do instrumento que 
instaurou o procedimento disciplinar. 

a) Provimento 

b) Portaria 

c) Aviso 

d) Convocação 

e) Ordem de Serviço 

 

 

DIREITO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
Ricardo Torques 

19. O Estatuto da Pessoa com Deficiência assegura o 
atendimento prioritário e este poderá manifestar-se 
de algumas formas. Assinale a alternativa que 
apresenta corretamente uma dessas manifestações: 

a) A pessoa com deficiência tem direito à proteção e 
socorro em quaisquer circunstâncias, mas o seu 
atendimento preferencial fica restrito às 
instituições públicas. 

b) A pessoa com deficiência faz jus à prioridade no 
recebimento de restituição do imposto de renda, 
mas não tem direito à disponibilização de pontos de 
parada, estações e terminais acessíveis de 
transporte coletivo de passageiros. 

c) Algumas hipóteses de atendimento prioritário são 
extensivas ao acompanhante ou ao atendente 
pessoal da pessoa com deficiência, salvo o 
recebimento de restituição de imposto de renda e a 
tramitação processual e procedimentos judiciais e 
administrativos. 

d) Em se tratando de tramitação processual e 
procedimentos judiciais e administrativos, a pessoa 
com deficiência só terá prioridade quando atuar 
como parte. 

e) Nos serviços de emergência públicos e privados, a 
pessoa com deficiência sempre terá preferência em 
relação aos demais casos. 

 

 

 

 

 

 

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO 
Paulo Guimarães 

20. Analise as assertivas e assinale a alternativa 
correta. São exemplos de atitudes éticas no 
ambiente de trabalho: 

I. falar sempre a verdade e assumir a 
responsabilidade por suas falhas. 

II. respeitar o sigilo de algumas informações, exceto 
se forem de interesse da sua área de trabalho. 

III. diferenciar as relações pessoais das relações 
profissionais e considerar sempre como prioridade 
a realização do seu trabalho. 

IV. cumprir sua função com comprometimento e 
consciência, sempre com o objetivo de alcançar o 
melhor resultado pessoal. 

a) Apenas uma assertiva está correta. 

b) Apenas duas assertivas estão corretas. 

c) Apenas três assertivas estão corretas. 

d) Todas assertivas estão corretas. 

e) Nenhuma assertiva está correta. 

 
 

PSICOLOGIA 
Marina Becalli 

21. A avaliação psicológica no Brasil passou por 
mudanças significativas nos últimos anos. Assinale 
a opção correta. 

 a) Avaliação psicológica e a intervenção 
psicoterápicas costumam ser tratados como 
processos interligados. 

 b) O psicodiagnóstico interventivo oferece feedback  
para efeitos de psicoterapia durante a própria 
avaliação. 

 c) O psicodiagnóstico interventivo de orientação 
psicanalítica segue procedimentos pré-
determinados e uniformes. 

 d) A avaliação terapêutica deve se basear em 
teorias fenomenológicas. 

 e) O psicodiagnóstico segue uma categorização 
diagnóstica que não tem grandes consequências 
para os processos de psicoterapia. 
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22. Sobre instrumentos psicológicos, marque a 
correta. 

 a) A elaboração de instrumentos e escalas utiliza 
apenas procedimentos estatísticos. 

 b) A construção dos itens envolve a definição do 
construto avaliado, considerando a linha teórica em 
que ele está embasado. 

 c) A análise semântica dos itens envolve uma 
análise teórica feita por juízes. 

 d) A análise final envolve a validação do 
instrumento, a partir de análises estatísticas 
pertinentes. 

 e) Para construir um inventário, é necessário fazer 
entrevistas para avaliar as dificuldades de leitura 
dos pacientes. 

  

23. Os testes projetivos avaliam o funcionamento da 
personalidade, a partir de estímulos ambíguos que 
o sujeito precisa associar. Sobre o assunto, assinale 
a alternativa correta. 

 a) Por ser um estímulo ambíguo, o avaliando faz 
uma descrição objetiva da realidade. 

 b) A definição de métodos de expressão indireta é 
equivalente ao conceito de testes projetivos. 

 c) As técnicas projetivas trazem informações bem 
semelhantes às que se obtêm meio das escalas. 

 d) Mesmo que sejam usados instrumentos 
psicométricos, a integração dos dados depende da 
habilidade e da experiência clínica do examinador. 

 e) O uso de testes projetivos utiliza do conceito de 
associação controlada, pois a associação livre não é 
possível para todos os casos. 

 

24.  Avalie  os itens. 

I Fidedignidade ou padronização refere-se ao sistema 
de interpretação dos escores obtidos em um teste.  

II A validade de um teste reside na sua capacidade de 
medir aquilo que se propõe a avaliar. 

III A precisão é uma característica necessária e 
suficiente para garantir a validade de um 
instrumento. 

 Assinale a opção correta. 

 a) Apenas o item I está certo. 

 

 b)  Apenas o item II está certo. 

 c) Apenas o item III está certo. 

 d) Apenas os itens I e II estão certos. 

 e) Apenas os itens II e III estão certos. 

  

25. O documento em que o psicólogo descreve a 
ocorrência de fatos ou situações objetivas 
relacionadas ao atendimento psicológico, para 
prestar informações sobre as condições do 
atendimento, chama-se 

 a) laudo psicológico. 

 b) parecer psicológico. 

 c) relatório psicológico. 

 d) atestado psicológico. 

 e) declaração. 

  

26.João apresenta quadro de medo e ansiedade 
constantes há mais de um mês em situações do dia 
a dia. Acredita estar sendo avaliado negativamente 
pelas pessoas, tem medo de ser humilhado. Ele 
apresenta ansiedade recorrente quando se encontra 
em festas ou fala em público. Qual seria um 
provável diagnóstico para o caso? 

 a) transtorno de estresse pós-traumático. 

 b) transtorno de adaptação. 

 c) transtorno depressivo maior. 

 d) transtorno de pânico. 

 e) transtorno de ansiedade social. 

  

27. Sobre os transtornos psicopatológicos, marque a 
correta. 

 a) O diagnóstico de sintomas depressivos precisa 
avaliar aspectos de cronicidade, estabilidade e 
frequência com que aparecem. 

 b) Os transtornos de negligência social envolvem 
sintomas anedônicos e disfóricos e externalizações 
de raiva e agressividade. 

 c) O transtorno depressivo maior caracteriza-se 
pela presença de humor deprimido na maior parte 
dos dias, independentemente do acometimento 
funcional do paciente. 
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 d) Um transtorno neurocognitivo é um padrão 
persistente de experiência interna e de 
comportamento que se desvia acentuadamente das 
expectativas da cultura do indivíduo. 

 e) A ansiedade está associada a períodos de 
excitabilidade autonômica aumentada, necessária 
para luta ou fuga, pensamentos de perigo imediato 
e comportamentos de fuga. 

  

28. Carlos relata dificuldades de adaptação social que 
lhe causam prejuízo funcional ou sofrimento 
subjetivo significativo. Guarda rancores 
persistentemente, desconfia das pessoas e não se 
dispõe a perdoar insultos, injúrias ou menosprezo 
dos quais pensa ter sido alvo. Sente, com 
frequência, que seu caráter ou sua reputação foram 
atacados. Tem problemas em relacionamentos 
íntimos, além de reações raivosas quando se sente 
insultado. 

O diagnóstico mais provável para o caso é o de 
transtorno da personalidade 

 a) esquizotípica. 

 b) esquizoide. 

 c) paranoide. 

 d) borderline. 

 e) evitativa. 

  

29. Sobre dependência química, assinale a correta. 

 a) Para uma pessoa dependente grave do álcool e 
que já tenha tentado reduzir o consumo e 
fracassado, o melhor tratamento é o consumo 
reduzido da substância. 

 b) Caso uma gestante consuma álcool, pode 
comprometer o desenvolvimento neurológico de 
seu feto. 

 c) A tolerância significa que o organismo 
desenvolveu defesas e que as substâncias já não 
causam mais danos físicos ao organismo. 

 d) Entre as substâncias químicas, o tabaco é o que 
menos provoca doenças graves. 

 e) O uso de qualquer substância química caracteriza 
abuso. 

  

 

 

30. Sobre o álcool, assinale a alternativa correta. 

 a) Durante o tratamento, a recaída ocorre quando 
as técnicas utilizadas são inadequadas às 
necessidades do sujeito. 

 b) O tratamento psicológico não pode ocorrer 
simultaneamente ao tratamento medicamentoso. 

 c) Estados emocionais positivos são fatores 
protetores contra a recaída, que envolve sempre 
emoções negativas. 

 d) O desenvolvimento de habilidades sociais ajuda 
na prevenção de recaídas. 

 e) A motivação do paciente para tratar a 
dependência deve ser avaliada inicialmente, e 
depois a questão da dependência não é mais 
abordada. 

 

31. O transtorno do estresse pós-traumático surge 
após a exposição a eventos traumáticos, 
ameaçadores. Marque a alternativa que traz seus 
sintomas característicos. 

 a) O evento traumático envolve ameaça à vida da 
própria pessoa ou violência sexual, 
necessariamente. 

 b) O evento traumático não pode ter ocorrido na 
infância. 

 c) O esquecimento de detalhes relevantes do evento 
traumático pode acontecer, enquanto a lembrança 
de outros detalhes ocorre de modo intrusivo. 

 d) A pessoa apresenta respostas excessivas de 
alegria e satisfação frente a situações simples, 
geralmente consideradas neutras ou pouco 
relevantes. 

 e) A pessoa apresenta desrealização, sobressaltos, 
insistência em falar sobre o local do evento 
estressor e em visitá-lo. 
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32. Sobre o transtorno de personalidade antissocial, 
assinale a opção correta. 

 a)  As pessoas que possuem esse transtorno 
apresentam dificuldade extrema de serem 
empáticas. 

 b)  Os indivíduos acometidos por esse transtorno 
sentem remorso e vergonha, quando causam danos 
a terceiros e a si mesmos. 

 c)  Os indivíduos com transtorno de personalidade 
antissocial são capazes de agir de forma controlada. 

 d)  Ao manifestar comportamentos agressivos, o 
indivíduo com transtorno de personalidade 
antissocial permanece atento à preservação da 
própria segurança. 

 e)  O diagnóstico pode ser dado em indivíduos com 
idade a partir de doze anos. 

  

33. Sobre Psicologia da Saúde e a atuação do 
psicólogo, marque a correta. 

 a) A importância da atuação do psicólogo no 
processo saúde-doença é reconhecida tanto pelo o 
modelo biomédico quanto pelo modelo 
biopsicossocial. 

 b) Com o aumento da longevidade de vida, reduz-se 
a demanda pelo trabalho do psicólogo da saúde. 

 c) A psicoeducação não ajuda nos processos de 
reabilitação, apenas na prevenção de doenças. 

 d) O psicólogo não pode oferecer informações sobre 
as doenças, isso está fora do escopo de sua atuação. 

 e) Aspectos de comportamento são importantes 
fatores na prevenção de doenças crônicas e agudas. 

  

34. Marcelo tem com medo de avião e muita 
dificuldade para falar em público. Sobre 
intervenções psicoterápicas, marque a correta. 

 a) Pode-se fazer uso da técnica da dessensibilização 
sistemática para tratar seus sintomas. 

 b) A técnica de relaxamento não pode ser usada 
para tratar da dificuldade de falar em público. 

 c) A psicoeducação pode ser usada para tratar o 
medo de avião, mas sem tratar de aspectos 
referentes às condições de segurança das 
aeronaves. 

  

 

   d) O treinamento assertivo necessariamente precisa 
ser usado tratamento da fobia de avião. 

 e) A inoculação do estresse pode ser usada para 
tratar os dois sintomas, sem que ocorra nenhuma 
resposta fisiológica de estresse durante a terapia. 

  

35. Sobre psicoterapias, assinale a correta. 

 a) As psicoterapias de base psicanalítica buscam a 
supressão dos sintomas neuróticos. 

 b) A psicoterapia existencial busca a cura da 
perturbação mental. 

 c) As técnicas de psicoterapia são planejadas pelo 
paciente/cliente com a supervisão do terapeuta. 

 d) A terapia relacional envolve a transformação do 
paciente a partir da relação dele com o terapeuta. 

 e) A neuropsicologia demonstrou que a 
psicoterapia pode alterar características genéticas 
dos organismos. 

  

36. Sobre abuso e violência, assinale a alternativa 
correta. 

 a) Denomina-se abuso sexual qualquer contato ou 
interação entre uma criança e alguém em estágio 
psicossexual equiparado ou mais avançado de 
desenvolvimento. 

 b) Eventos traumáticos na infância tornam-se 
fatores de risco para o desenvolvimento, com 
consequências físicas, sociais, comportamentais, 
cognitivas e emocionais. 

 c) A violência pode ser dividida em apenas o abuso 
físico e o abuso sexual. 

 d) Não há associação entre maus-tratos e alterações 
neurobiológicas. 

 e) Violência contra criança ou adolescente é 
diferente de maus-tratos, porque a primeira é 
definida como uma série de ações repetitivas e 
intencionais, enquanto os maus-tratos se referem a 
atos de omissão ou negligência que prejudiquem o 
desenvolvimento saudável do indivíduo. 
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37. Marque a alternativa correta em relação aos 
aspectos avaliados por uma pesquisa de clima 
organizacional. 

 a) os valores e crenças compartilhadas pelos 
membros da organização. 

 b) a avaliação positiva ou negativa do trabalhador a 
respeito de seu trabalho. 

 c) o nível de qualidade de vida percebido pelos 
trabalhadores. 

 d) o quanto os indivíduos gostam da organização e 
querem permanecer nela. 

 e) as percepções compartilhadas pelos empregados 
em relação a políticas, práticas, e procedimentos 
formais da organização. 

  

38. Assinale a assertiva correta. 

 a)  O clima psicológico envolve as percepções 
afetivas, trazendo a percepção individual do 
ambiente de trabalho. 

 b)  O clima psicológico envolve a percepção do 
indivíduo sobre a estrutura da organização. 

 c)  O clima organizacional envolve a avaliação do 
indivíduo sobre seu trabalho. 

 d)  O clima psicológico está associado aos aspectos 
cognitivos compartilhados no grupo. 

 e)  O clima organizacional é sinônimo de satisfação 
no trabalho. 

 

39. Líderes transformacionais são carismáticos e 
inspiram seus seguidores. Pode-se associar esse 
estilo de liderança ao poder: 

 a) coercitivo. 

 b) de recompensa. 

 c) legítimo. 

 d) de referência. 

 e) de especialista. 

  

 

 

 

 

 

40. Uma intervenção organizacional com objetivo de 
promover a qualidade de vida no trabalho e que 
siga os princípios da ergonomia da atividade pode: 

  a) desenvolver projeto de aulas de yoga, para 
ajudar a reduzir o estresse dos funcionários. 

 b) ensinar os funcionários a meditar, para 
desenvolverem controle emocional 

 c) criar um programa de coaching  para os 
funcionários aprenderem a conciliar vida pessoal e 
trabalho. 

 d) criar um projeto antiestresse 

 e) escutar os próprios trabalhadores sobre quais 
fatores estariam envolvidos em sua qualidade de 
vida no trabalho e planejar a intervenção a partir 
dessa escuta. 

   

41. Sobre equipes de saúde, marque a alternativa 
correta. 

 a) Disciplinaridade deve ser um comportamento 
ético da equipe. 

 b) Há um padrão de conduta pré estabelecido para 
cada membro em uma equipe multidisciplinar. 

 c) Toda equipe multidisciplinar tem um psicólogo. 

 d) Uma equipe interdisciplinar precisa ter 
profissionais de todas as áreas da saúde. 

 e) As diferenças entre uma equipe multidisciplinar 
e interdisciplinar envolvem como seus membros 
interagem e tomam decisões sobre a intervenção. 

 

42. Sobre psicologia jurídica, assinale a alternativa 
correta. 

 a) Para aplicar testes psicológicos em crianças, é 
necessário autorização expressa dos pais. 

 b) O psicólogo, após a realização da perícia, deve 
elaborar de um documento com suas conclusões 
sobre o caso e suas decisões. 

 c) O assistente técnico pode ser o perito do mesmo 
processo 

 d) Para atender uma criança, é necessária a 
autorização de ambos os pais. 

 e) Suspeitando de abuso sexual, o psicólogo deve 
investigar sobre falsas memórias. 
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43. É um método adversarial de resolução de 
conflitos: 

 a)  o acordo. 

 b)  o julgamento. 

 c)  a conciliação. 

 d)  a mediação. 

 e)  a cooperação. 

 

44. Sobre do transtorno depressivo persistente, 
assinale a opção correta. 

 a)  Um adolescente pode ser diagnosticado com 
transtorno depressivo persistente se manifestar 
humor deprimido diariamente, durante, no mínimo, 
dois anos. 

 b)  O transtorno depressivo persistente causa 
menos danos ao desempenho social e profissional 
de um indivíduo que o transtorno depressivo maior. 

 c)  O transtorno depressivo persistente abarca a 
consolidação do transtorno depressivo maior 
crônico e transtorno distímico. 

 d)  A manifestação dos sintomas do transtorno 
depressivo persistente ocorre apenas tardiamente 
no indivíduo. 

 e)  Em caso de comorbidade do transtorno 
depressivo persistente com quaisquer transtornos 
de personalidade, deve prevalecer o diagnóstico 
referente ao transtorno de personalidade, já que 
este configura um quadro irreversível. 

 
 

DIREITO CONSTITUCIONAL  
Ricardo Vale 

45. Um grupo de estudantes decide 
espontaneamente se agrupar em frente ao seu 
campus universitário, após o término das aulas do 
dia, para protestar contra o aumento abusivo do 
valor das passagens de trem no município. Meia 
hora depois do início do ato, outro grupo, 
proveniente da mesma instituição, comparece ao 
local para iniciar outra passeata, que já havia sido 
agendada junto à administração pública. Os dois 
grupos acabam entrando em confronto e as 
autoridades são acionadas para conter os  

 

 

  manifestantes. A esse respeito, aponte a alternativa 
verdadeira: 

a) As autoridades devem intervir para manter a 
ordem pública e a segurança coletiva, mas não 
poderá interferir no exercício do direito de reunião, 
o qual estará assegurado aos dois grupos, na mesma 
ocasião e local. 

b) A administração, ao se deparar com a situação de 
confronto entre os estudantes, poderá intervir para 
garantir a segurança da sociedade e determinar a 
suspensão do exercício do direito de reunião pelos 
envolvidos.  

c) A administração pública somente estará 
autorizada a restringir o direito de reunião caso 
constatado o uso de armas pelos manifestantes.  

d) O exercício do direito de reunião pelo primeiro 
grupo não é legítimo, tendo em vista a 
espontaneidade da aglomeração e a ausência de 
autorização junto ao Poder Público. 

e) As autoridades devem intervir para conter atos de 
violência e manter a ordem pública, prevalecendo, 
no entanto, o exercício do direito de reunião por 
parte dos estudantes que haviam feito o prévio 
agendamento.  

 

46.  Polinauro é brasileiro naturalizado, tem 28 anos 
de idade, é juiz de direito estadual e gostaria de ser 
indicado para compor o Conselho Nacional de 
Justiça. Nessa situação, a Constituição Federal 
determina que: 

a) Polinauro poderá ser indicado pelo Superior 
Tribunal de Justiça, mas deverá se submeter à 
sabatina no Senado Federal, após a escolha de seu 
nome pelo Presidente da República. 

b) Polinauro jamais poderá integrar o Conselho, na 
condição de brasileiro naturalizado. 

c) Polinauro poderá ser indicado pelo Supremo 
Tribunal Federal, mas deverá se submeter à 
sabatina no Senado Federal, após a escolha de seu 
nome pelo Presidente da República. 

d) Polinauro poderá ser indicado em lista tríplice 
formada pelo Tribunal de Justiça de seu Estado, 
para posterior escolha pelo Presidente da 
República, mas deverá aguardar completar 35 anos 
de idade. 
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e) Polinauro poderá ser indicado pelo Superior 
Tribunal de Justiça, e, caso venha a ser escolhido 
pelo Presidente da República, jamais poderá 
presidir o Conselho. 

 

47. Ticiane é dona de um quiosque que vende sucos 
na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Em uma 
certa manhã de sábado, notou a presença de 
policiais que começaram a revistar mesas e cadeiras 
na área reservada à permanência de sua clientela. 
Ticiane, então, aproximou-se dos agentes de 
segurança e, ao solicitar a verificação do mandado 
judicial, foi informada de que as buscas haviam sido 
determinadas por ordem de seu superior 
hierárquico, em razão de denúncia feita por um 
cidadão de que objetos roubados haviam sido 
ocultados nas proximidades. Vendo que os clientes 
começavam a se sentir incomodados, Ticiane pediu 
que os policiais se retirassem, já que ela não havia 
autorizado a revista no local. Diante dessa situação, 
é possível concluir que: 

a) Os policiais não necessitam de autorização judicial 
ou de Ticiane para realizar buscas na área 
frequentada pelos clientes do quiosque. 

b) Os policiais deverão atender à solicitação da 
proprietária, já que se trata de área privada e, 
portanto, acobertada por cláusula de sigilo 
domiciliar. 

c) O quiosque não é considerado domicílio para fins 
de inviolabilidade, podendo ser acessado a 
qualquer momento, sem necessidade de 
autorização judicial. 

d) Os policiais somente estariam autorizados a 
proceder às buscas, sem mandado judicial, desde 
que se tratasse de situação emergencial, como 
prestação de socorro ou desastre. 

e) A revista no local somente seria permitida no 
período da noite, caso não fosse possível comunicar 
a dona do estabelecimento. 

 

48. Crisneide possui 21 anos de idade e ocupa cargo 
científico em autarquia estadual. Crisnaldo, de 78 
anos, encontra-se aposentado do cargo de Analista 
Judiciário, função que exercia no Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro. Ambos desejam 
candidatar-se a mandatos eletivos na Federação. A  

 

   par dessas informações e com base no que 
determina a atual Constituição, é correto dizer que: 

a) Crisneide poderá se candidatar a qualquer 
mandato eletivo em seu Estado e, caso seja eleita, 
deverá afastar-se do cargo atual, bem como aderir 
ao Regime Geral de Previdência. 

b) Ambos poderão exercer qualquer mandato eletivo 
na Federação, mas Crisneide, caso tenha que se 
afastar do cargo atual, permanecerá vinculada ao 
regime previdenciário de origem. 

c) Crisnaldo não poderá exercer nenhum mandato 
eletivo, em virtude de ter ultrapassado o limite de 
idade para a aposentadoria compulsória. 

d) Crisneide, caso deseje se candidatar aos cargos de 
deputado estadual ou federal, deverá afastar-se do 
cargo e permanecer vinculada ao regime 
previdenciário de origem.  

e) Crisneide não pode exercer nenhum outro cargo 
além do de professor, mas Crisnaldo poderá ser 
eleito para exercer qualquer mandato eletivo. 

 

49. Determinado município foi desmembrado para 
dar origem a dois novos entes locais, por iniciativa 
da União. De início, foi organizado plebiscito e, após 
a concordância da população envolvida, o projeto 
foi enviado ao Congresso Nacional, quando foi 
aprovado sob a forma de lei ordinária. Segundo o 
que determina a atual Constituição, a alteração 
federativa empreendida: 

a) Desrespeitou regra contida na CF/88, que exige a 
edição de lei ordinária estadual, bem como a prévia 
divulgação de estudos de viabilidade municipal. 
Além disso, atualmente, a criação de novos 
municípios no Brasil está impedida, por ausência de 
regulamentação legal da norma constitucional. 

b) Contraria frontalmente o texto constitucional, o 
qual proíbe expressamente a criação de novos entes 
locais na Federação brasileira. 

c) Desrespeitou regra contida na CF/88, que exige a 
edição de lei complementar federal para a criação 
de novos municípios, além de exigir a aprovação da 
população por meio de referendo, e não plebiscito. 

d) Está de acordo com o procedimento previsto pela 
Carta Maior, exceto no que diz respeito à exigência 
de divulgação de estudos de viabilidade municipal, 
conforme o estabelecido em lei federal. 
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e) Contraria o que determina a Constituição Federal, 
uma vez que o desmembramento somente poderia 
ter sido efetivado mediante a edição de lei 
complementar estadual. 

 

50. Josano é filho de mãe brasileira naturalizada e pai 
português.  Josano nasceu no Brasil, no momento 
em que seu pai aqui se encontrava a serviço de 
Portugal. Considerando o que dispõe a CF/88 
acerca dos direitos de nacionalidade, pode-se 
afirmar que: 

a) Josano é estrangeiro, mas poderá, caso venha a 
residir no Brasil após atingida a maioridade, 
confirmar a opção pela aquisição da nacionalidade 
originária. 

b) Josano somente poderá requerer a condição de 
quase nacional após completar um ano de 
residência ininterrupta no Brasil. 

c) Josano poderá usufruir dos direitos inerentes aos 
brasileiros naturalizados caso venha a residir no 
Brasil, a qualquer tempo.  

d) Josano, desde que não solicite a condição de 
equiparado a brasileiro, poderá requerer a 
naturalização pela via ordinária.  

e) Josano é brasileiro nato, independentemente 
do cumprimento de quaisquer requisitos adicionais. 

 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
Herbert Almeida 

51. No que diz respeito à organização administrativa 
e aos conceitos de descentralização e 
desconcentração, assinale a afirmativa correta: 

a) a descentralização está relacionada ao conceito de 
administração indireta, na medida em que esse 
fenômeno cria, diretamente por lei ou depois de 
autorização legal, entidades administrativas com o 
intuito de prestar serviços à população em geral. 

b) quando os estados e municípios prestam seus 
serviços diretamente, de acordo com as 
competências outorgadas pela Constituição, ocorre 
a desconcentração política. 

c) nas atividades prestadas de forma desconcentrada, 
os órgãos exercem suas atribuições 
independentemente de relação hierárquica, mas 
com relação de subordinação. 

 

d) na descentralização por outorga, o ente criador da 
entidade administrativa exerce sobre ela relação de 
hierarquia e subordinação. 

e) quando ocorre a descentralização por delegação, a 
entidade criada para a prestação do serviço o faz 
por sua conta e risco, pois recebe a titularidade do 
serviço a ser prestado. 

 

52. De acordo com a doutrina administrativa, os atos 
administrativos possuem atributos, entre os quais 
se destaca o que determina que os atos produzirão 
seus efeitos normalmente, ainda que viciados, 
enquanto não for decretada a sua invalidade pela 
administração ou pelo Poder Judiciário. Esse 
atributo é chamado de: 

a) tipicidade. 

b) legalidade. 

c) presunção de legitimidade. 

d) autoexecutoriedade. 

e) imperatividade. 

 

53. Suponha que determinada entidade pública 
esteja realizando procedimento licitatório para 
aquisição de bens comuns a serem utilizados para 
viabilizar o exercício de suas funções regulares. 
Preparado todo o procedimento, nenhum 
interessado compareceu para oferecer propostas. 
Diante dessa situação, é correto afirmar que 

a) a licitação será inexigível nesse caso, procedendo-
se à aquisição de forma direta no mercado privado. 

b) a administração poderá dispensar o procedimento 
licitatório, em decisão discricionária, mesmo que 
não exista previsão de prejuízos com a repetição do 
certame.  

c) a licitação é considerada deserta, podendo ser 
repetida ou dispensada, independentemente da 
manutenção das condições estabelecidas no 
certame anterior. 

d) deverá ser fixado o prazo de oito dias úteis para 
apresentação de novas propostas, sendo vinculada 
a decisão de se repetir o certame. 

e) a administração pode dispensar o procedimento 
licitatório, desde que justifique a possibilidade de 
prejuízos para repetir o certame, mas deverá 
manter, nesse caso, as condições anteriormente 
fixadas. 
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54. O Estado do Rio de Janeiro está organizando a 
tradicional festa de ano novo, para o exercício de 
2021, e começa a buscar nomes de artistas para 
cantar na praia de Copacabana. Acerca do 
procedimento licitatório a ser observado nesse 
caso, é correto afirmar que 

a) a contratação do artista somente será possível se 
realizada através de empresário exclusivo. 

b) nesse caso, deverá ficar comprovada a notória 
especialização do artista, para que o procedimento 
seja dispensado. 

c) caso seja identificado superfaturamento na 
contratação, o prestador dos serviços e o agente 
público respondem subsidiariamente pelos danos 
causados à Fazenda Pública. 

d) a licitação será inexigível, desde que o artista a ser 
contratado tenha carreira consagrada pela crítica 
especializada ou pela opinião pública, e a 
contratação se dê diretamente com o artista ou com 
o seu empresário exclusivo. 

e) a contratação de prestação de serviços artísticos 
deve ser necessariamente realizada através da 
modalidade concurso. 

 

55. O pregão é a modalidade de licitação utilizada 
para a aquisição de bens e serviços considerados 
comuns. A respeito desse procedimento, em 
especial no que diz respeito aos recursos, assinale a 
alternativa correta: 

a) com a declaração do vencedor do certame, os 
interessados têm o prazo de três dias úteis para 
apresentação dos recursos, independentemente de 
qualquer manifestação. 

b) o recurso apresentado, caso acolhido, importa a 
invalidação de todos os atos que não possam ser 
aproveitados. 

c) a apresentação do recurso deve ser imediata, logo 
após a declaração do vencedor, sob pena de 
preclusão do direito de recorrer. 

d) apresentada a intenção de recorrer, analisados os 
recursos, a adjudicação será feita diretamente pelo 
pregoeiro. 

e) o pregoeiro é competente para adjudicar o objeto 
ao licitante vencedor, apenas após a decisão dos 
recursos e homologação do resultado. 

 

56. Maria é servidora estadual e, no exercício de suas 
funções, causou prejuízo a um administrado. Nessa 
situação, acerca da responsabilidade civil estatal, 
poder-se afirmar que: 

a) a servidora será responsabilizada 
administrativamente, com base na teoria do risco 
administrativo, que trata da responsabilidade 
objetiva estatal. 

b) Maria responde diretamente pelos prejuízos 
causados, podendo a ação de indenização ser 
ajuizada sem a necessária participação do ente 
público no polo passivo. 

c) a reparação do dano necessariamente deverá 
ocorrer pela via judicial, em ação de indenização 
especificamente ajuizada para a obtenção do 
ressarcimento. 

d) o particular lesado poderá ingressar com a ação de 
ressarcimento a qualquer tempo, pois esta é 
considerada imprescritível. 

e) a responsabilidade de Maria será subjetiva, 
apurada em ação de regresso ajuizada pelo Estado, 
em que deve ficar comprovado seu dolo ou culpa no 
dano sofrido pelo particular. 

 

 

LEGISLAÇÃO 
Tiago Zanolla 

57. Acerca do que dispõe a Consolidação Normativa 
Judicial, assinale a alternativa correta acerca dos 
deveres do Psicólogo. 

a) Cabe ao Psicólogo elaborar documentos técnicos, 
em consonância com as diretrizes estabelecidas 
pelo Conselho Federal de Psicologia, por solicitação 
do Chefe de Serventia. 

b) Cabe ao Psicólogo desenvolver estudo psicológico 
em processos judiciais e administrativos, utilizando 
o instrumental técnico próprio da psicologia. 

c) Cabe ao Psicólogo assessorar os órgãos do Poder 
Judiciário, exceto administrativos, na esfera de sua 
competência profissional. 

d) O Psicólogo não pode prestar atendimento a 
serventuários. 

e) Cabe ao Psicólogo participar, sempre que quiser, 
das audiências, a fim de esclarecer aspectos 
técnicos da psicologia. 
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58. Acerca do que dispõe a Consolidação Normativa 
Judicial, assinale a alternativa incorreta acerca dos 
deveres do Psicólogo. 

a) realizar e colaborar com pesquisas, programas e 
atividades relacionadas à prática profissional dos 
Psicólogos, no âmbito do Poder Judiciário, 
Legislativo e Executivo, objetivando seus 
aperfeiçoamentos técnicos e a produção de 
conhecimentos. 

b) realizar visitas a instituições diversas, visando ao 
estabelecimento de convênios para o 
desenvolvimento de diferentes programas de 
atendimento aos jurisdicionados e serventuários, 
em conjunto com a equipe interdisciplinar. 

c) articular recursos públicos e comunitários para 
encaminhamento de jurisdicionados e 
serventuários às instituições e programas a cada 
caso. 

d) supervisionar os estagiários da psicologia, na 
forma regulamentar. 

e) organizar e manter registros de documentos de 
forma a resguardar o sigilo profissional. 

 

59. Segundo o Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ n. 
35/2019, o qual institui o Protocolo Técnico de 
Depoimento Especial, não compete ao entrevistador 

a) Recepcionar a criança ou adolescente e seus 
acompanhantes, objetivando avaliar as condições 
do infante para a participação no depoimento; 

b) Informar em linguagem acessível para a criança ou 
adolescente a dinâmica do Depoimento Especial, 
explicando a partir das informações contidas na 
cartilha do NUDECA quem são os atores jurídicos 
presentes na sala da audiência; 

c)  Prestar esclarecimentos sobre o protocolo do 
Depoimento Especial aos presentes na sala de 
audiências e, conforme Art. 12, §3º da Lei 
13.431/2017, comunicará ao juiz se verificar que a 
presença na sala de audiência, do autor da violência, 
pode prejudicar o depoimento ou colocar o 
depoente em situação de risco, caso em que, 
fazendo constar em termo, será autorizado o 
afastamento do imputado. 

d) Realizar a Entrevista Cognitiva. 

e) Realizar a Entrevista Inquisitiva. 

 

60. Segundo o Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ n. 
35/2019, a narrativa livre é  

a) o momento em que os entrevistadores verificam o 
ambiente físico, observando a arrumação das salas 
de escuta e de audiência e a existência dos materiais 
a serem eventualmente utilizados. 

b) o momento em que o entrevistador procede à 
escuta, fundamentado na técnica da Entrevista 
Cognitiva, consistente no relato livre do fato, sem 
interrupções, que possibilitem ao depoente exercer 
um papel ativo na entrevista, respeitando-se a sua 
condição especial de sujeito em desenvolvimento 

c) a etapa em que os entrevistadores têm acesso às 
principais peças dos autos para análise, a fim de 
obter as informações prévias necessárias à coleta 
do depoimento bem como emissão de parecer 
técnico, se necessário. 

d) a recepção e apresentação do protocolo à 
criança/adolescente é realizada pelo entrevistador 
uma hora antes da audiência e consiste em 
observação das condições cognitivas e emocionais, 
bem como esclarecimentos à criança ou adolescente 
e seu responsável, sobre a dinâmica do Depoimento 
Especial 

e) recriação do contexto original é o início 
propriamente dito do depoimento, já com os 
equipamentos de áudio e vídeo ligados. 
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Preencha o Gabarito! 
 

https://bit.ly/Simulado-TJ-RJ-Psicologia-25-07-20 
 

 

Conheça nosso sistema de questões! 
 

Estratégia Questões nasceu maior do que todos os concorrentes, com mais questões 
cadastradas e mais soluções por professores. Clique no banner e aproveite os 
descontos e bônus imperdíveis! 

 

 
 

 

Não é assinante? 
 

Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e participe 
gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no banner! 

 

https://bit.ly/Simulado-TJ-RJ-Psicologia-25-07-20
https://www.estrategiaconcursos.com.br/sistema-de-questoes#/
https://www.estrategiaconcursos.com.br/assinaturas/

