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CURSO DIREITO 
 
 
 
A relação de causalidade é a relação de causa e efeito. É aquele elo que une a conduta praticada pelo agente ao 
resultado por ela produzido. Damásio explica que cuida-se de se estabelecer quando o resultado é imputável ao 
sujeito, sem atinência à ilicitude do fato ou à reprovação social que ele mereça. Ex. A mata B a golpes de faca. O 
comportamento humano é causa e o resultado (morte) o efeito. Entre um e outro há uma relação de causalidade, 
pois a vítima faleceu em consequência dos ferimentos produzidos pelos golpes de faca. Sobre o tema existem as 
seguintes teorias principais:  
a) teoria da causalidade adequada (de von Kries) – causa é a condição necessária e adequada a determinar a 

produção do evento. É adequada quando idônea a gerar o efeito (idoneidade baseia-se na regularidade 
estatística); 

b) teoria da relevância jurídica – entende como causa a condição relevante para o resultado. Só o objetivamente 
previsível é relevante. Mezger fala na interpretação teleológica dos tipos; 

c) teoria da equivalência dos antecedentes causais (ou teoria da conditio sine qua non)(de von Buri) – é a adotada 
pelo nosso CP, considerando-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Todos os 
fatos que antecedem o resultado se equivalem, desde que indispensáveis à sua ocorrência. Para ela, adotada pelo 
CP, não existe diferença entre causa, concausa, ocasião e outras: contribui de alguma forma é causa. 

Aplica-se o processo hipotético de eliminação de Thirén? Sim. Causa é todo o antecedente que não pode ser 
suprimido in mente, sem afetar o resultado: primeiro temos de pensar no fato que entendemos como influenciador 
do resultado; segundo deve-se suprimir mentalmente esse fato da cadeia causal; terceiro se, como consequência 
dessa supressão mental, o resultado vier a se modificar, é sinal de que o fato suprimido mentalmente deve ser 
considerado como causa deste resultado. 
Ex. de Damásio: “Suponhamos que A tenha causado a morte de B. A conduta típica de homicídio possui uma série de 
fatos, alguns antecedentes, dentre os quais poderíamos sugerir: primeiro, a produção do revólver pela indústria; 
segundo, aquisição da arma pelo comerciante; terceiro, compra do revólver pelo agente; quarto, refeição tomada 
pelo homicida; quinto, emboscada; sexto, disparos dos projéteis na vítima; sétimo, resultado morte. Dentro dessa 
cadeia, excluindo-se os fatos sob os números 1 a 3, 5 e 7 o resultado não teria ocorrido, logo são causas. E se 
suprimir o quarto? Mesmo assim o resultado teria ocorrido, então não é causa. 
Mas isto não levaria a uma regressão ad infinitum? Sim. Mas para evitar isto, deve-se interromper a cadeia causal no 
instante em que não houver dolo ou culpa por parte das pessoas. Frank: proibição de regresso – segundo a qual não 
é possível retroceder além dos limites de uma vontade livre e consciente, dirigida à produção do resultado. 
 
Fonte: in GRECO. Rogério. Curso de Direito Penal. Parte Geral. V. I. 17ª ed. Niterói: Impetus, 2015, p. 275-280. 
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CURSO PSICOLOGIA 
 
 
 
a) O candidato deverá citar os seguintes artigos do Código de Ética Profissional do Psicólogo: Art. 8º – Para realizar 

atendimento não eventual de criança, adolescente ou interdito, o psicólogo deverá obter autorização de ao 
menos um de seus responsáveis, observadas as determinações da legislação vigente: 

§1° – No caso de não se apresentar um responsável legal, o atendimento deverá ser efetuado e comunicado às 
autoridades competentes; 
§2° – O psicólogo responsabilizar-se-á pelos encaminhamentos que se fizerem necessários para garantir a proteção 
integral do atendido. 
Art. 9º – É dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, por meio da confidencialidade, a 
intimidade das pessoas, grupos ou organizações, a que tenha acesso no exercício profissional. 
Art. 10 – Nas situações em que se configure conflito entre as exigências decorrentes do disposto no Art. 9º e as 
afirmações dos princípios fundamentais deste Código, excetuando-se os casos previstos em lei, o psicólogo poderá 
decidir pela quebra de sigilo, baseando sua decisão na busca do menor prejuízo. 
Parágrafo único – Em caso de quebra do sigilo previsto no caput deste artigo, o psicólogo deverá restringir-se a 
prestar as informações estritamente necessárias. 
Art. 11 – Quando requisitado a depor em juízo, o psicólogo poderá prestar informações, considerando o previsto 
neste Código. 
Art. 13 – No atendimento à criança, ao adolescente ou ao interdito, deve ser comunicado aos responsáveis o 
estritamente essencial para se promoverem medidas em seu benefício. 
b) O candidato deverá explicitar que em conformidade com o Art. 12 do CEP, nos documentos que embasam as 

atividades em equipe multiprofissional, o psicólogo registrará apenas as informações necessárias para o 
cumprimento dos objetivos do trabalho. Esses documentos são o parecer, o laudo ou o relatório psicológico, os 
quais regidos pela Resolução nº 007 de 2003 do CFP farão parte do processo judicial como meio de prova e será 
fruto da avaliação psicológica realizada. 

c) O candidato deverá evidenciar que a avaliação psicológica nos processos judiciais inclui técnicas de entrevistas, 
observações lúdicas e a aplicação de instrumentos tais como escalas, inventários e testes projetivos, além de 
visitas domiciliares e coleta de informações por meio de outras instituições como escolas, empresas, hospitais 
etc, o que vai permitir que se saiba se determinado evento ocorreu, se há risco para alguém, se há doença mental 
ou emocional, a composição da dinâmica familiar, assim como as limitações e capacidades das pessoas. O 
candidato deverá ressaltar também que o caráter não espontâneo dos atendimentos incorre em possibilidades 
de mentira, simulação ou dissimulação já que o sujeito se encontra em situação de litígio; bem como a sujeição 
ao tempo institucional que implica em limitação do estudo psicológico mais aprofundado de um dado caso já que 
se necessita dar seguimento ao andamento processual. 

 
Fontes:  

 ARANTES, Esther Maria de Magalhães. Pensando a psicologia aplicada à justiça. In: BRANDÃO, Eduardo Ponte; 
GONÇALVES, Hebe Signorini (Orgs.) Psicologia jurídica no Brasil. Rio de Janeiro: NAU Ed., 2004, p. 15-49.  

 AZEVEDO, M. A; GUERRA, V.N.A. Vitimação e vitimização: questões conceituais. In: AZEVEDO, M.A; GUERRA, 
V.N.A (orgs). Crianças vitimizadas: a síndrome do pequeno poder: 2 ed. São Paulo: Iglu, 2007, p. 25-47.  



 

 

 MACIEL, S.K.; CRUZ, R.M. Avaliação Psicológica em processos judiciais nos casos de determinação de guarda e 
regulamentação de visitas. In: ROVINSKI, S.L.R.; CRUZ, M.R. (Orgs). Psicologia Jurídica: perspectivas teóricas e 
processos de intervenção. São Paulo: Vetor, 2009. p. 45-54.  

 Resolução CFP nº 007/2003. 

 Resolução CFP nº 010/0512, de julho de 2005 (Código de Ética Profissional do Psicólogo).  
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CURSO SERVIÇO SOCIAL 
 
 
 
A resposta para esta questão implica o conhecimento acerca dos fundamentos histórico, teórico-metodológico e 
ético-político do Serviço Social enquanto profissão e o seu significado na sociedade capitalista. O candidato deve ser 
capaz de apreender a gênese da questão social, isto é, analisar as contradições sociais inerentes ao modo de ser do 
capital e o seu processo de acumulação que gera, ao mesmo tempo, a riqueza e a pobreza. O candidato deve 
apreender as particularidades das desigualdades sociais na sociedade brasileira e o contexto sócio-histórico no qual 
o Estado responderá às expressões da questão social, também, por meio de políticas sociais. Em relação a este 
contexto sócio-histórico é fundamental que se faça referências ao desenvolvimento das forças produtivas e às lutas 
sociais no Brasil. A análise sobre o significado da profissão nas relações de produção e reprodução da sociedade 
capitalista, conforme as formulações de Iamamoto (2005) deve apreender a forma como o assistente social insere no 
mercado de trabalho, suas atribuições, as requisições institucionais e as principais demandas atendidas no cotidiano 
do trabalho profissional.    
 
Fonte: IAMAMOTO, Marilda Villela. O Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e formação profissional. 8 
ed. São Paulo: Cortez, 2005. p. 15-160. 
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 Contradição entre o capital e o trabalho. Valor: 3,00 pontos 

 Desenvolvimento das forças produtivas e as lutas sociais. Valor: 3,00 pontos 

 O papel do Estado no estágio monopolista de desenvolvimento da sociedade capitalista. Valor: 3,00 pontos 

 As políticas sociais como estratégia de enfrentamento das expressões da questão social e expressão de conquistas 
de direitos sociais. Valor: 3,00 pontos 

 O trabalho do assistente social: mercado de trabalho, principais demandas e atribuições. Valor: 3,00 pontos 
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