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1 DAS JUSTIFICATIVAS DE ALTERAÇÃO/ANULAÇÃO DE GABARITO 
1.1 Relação geral das justificativas de alteração/anulação de gabarito. 
 

ESPECIALIDADE: NEUROPSICOLOGIA (Código 300)  
 
QUESTÃO 22 
PARECER: anulada. 
JUSTIFICATIVA: Houve erro material na elaboração das alternativas “C” E “D”. Por não atender às exigências propostas nos editais 
publicados, a questão deve ser anulada e os respectivos pontos atribuídos a todos os candidatos. 
 
QUESTÃO 36 
PARECER: anulada. 
JUSTIFICATIVA: O comando da questão deveria solicitar a marcação da alternativa incorreta sobre a avaliação neuropsicológica, para a 
qual foi apontada no gabarito preliminar a alternativa “B” (refere‐se estritamente ao uso de testes normatizados). Há mais de uma 
alternativa que contempla o comando da questão. Por não atender às exigências propostas nos editais publicados, a questão deve ser 
anulada e os respectivos pontos atribuídos a todos os candidatos. 
 

ESPECIALIDADE: PSICOLOGIA CLÍNICA (Código 301)  
 
QUESTÃO 4 
PARECER: alterada para a alternativa B. 
JUSTIFICATIVA: No que se refere à proposta de Arzeno (2003) em relação ao processo psicodiagnóstico, somente o item II é verdadeiro, 
ou seja, exige do profissional a escolha adequada dos instrumentos e das situações de avaliação de acordo com as características do 
consultante e sua queixa. O item I é falso, pois o psicodiagnóstico na abordagem de Arzeno não prescinde de um enquadre que o 
diferencie de outros processos e existe um enquadre (não rígido). O item III é falso, visto que existem protocolos em instituições, mas 
eles não uniformizam enquadres e rotinas visando garantir uniformidade, apenas fornecem guidelines para a atuação junto a pacientes. 
Logo, o gabarito deve ser alterado para “B”, mantendo-se a validade da questão. 
 
QUESTÃO 26 
PARECER: alterada para a alternativa D. 
JUSTIFICATIVA: Além dos itens I, II e IV, o item V também está correto. De fato, a intervenção com os pais pode trazer benefícios 
adicionais para o paciente, ajudando‐o a manter os resultados eventualmente obtidos com o tratamento. Apesar das evidências de 
pesquisa não estabelecerem esse paradigma, a opinião de clínicos (Labadia e Castro, 2008 in Cordioli, 2008) sustenta a afirmativa 
supracitada. Logo, são 4 itens corretos (I, II, IV e V) e o gabarito deve ser alterado para “D”, mantendo-se a validade da questão. 
 

ESPECIALIDADE: PSICOLOGIA DO ESPORTE (Código 302)  
 
QUESTÃO 22 
PARECER: anulada. 
JUSTIFICATIVA: O comando da questão deveria solicitar a marcação da alternativa incorreta no que se refere ao exercício e ao 
bem‐estar psicológico, para a qual foi apontada no gabarito preliminar a alternativa “A”. Há mais de uma alternativa que contempla o 
comando da questão. Por não atender às exigências propostas nos editais publicados, a questão deve ser anulada e os respectivos 
pontos atribuídos a todos os candidatos.  
 

ESPECIALIDADE: PSICOLOGIA DO TRÂNSITO (Código 303)  
 
QUESTÃO 23 
PARECER: alterada para a alternativa C. 
JUSTIFICATIVA: No Conselho Federal de Psicologia, a avaliação dos Testes Psicológicos é realizada pelo Sistema de Avaliação de Testes 
Psicológicos (SATEPSI). Logo, o gabarito deve ser alterado para “C”, mantendo-se a validade da questão. 
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QUESTÃO 27 
PARECER: alterada para a alternativa A. 
JUSTIFICATIVA: Segundo Lamounier & Rueda, a verificação de evidências quanto à percepção da avaliação psicológica por parte de 
motoristas aponta que: os candidatos à obtenção da CNH acreditaram mais na importância da avaliação psicológica e na periodicidade, 
se comparados aos candidatos à renovação. Logo, o gabarito deve ser alterado para “A”, mantendo-se a validade da questão. 
 
QUESTÃO 28 
PARECER: alterada para a alternativa E. 
JUSTIFICATIVA: Segundo o art. 2º da Resolução Contran nº 214/14, os três itens da questão estão corretos. 
 Art. 2º A Política Nacional de Trânsito, na abrangência da legislação em vigor, pelos seus instrumentos legais, deverá constituir-se como 
o marco referencial do País para o planejamento, organização, normalização, execução e controle das ações de trânsito em todo o 
território nacional. 
Parágrafo único. Constituem instrumentos da Política Nacional de Trânsito: 
I – programa nacional de trânsito; 
II – deliberações do Comitê de Mobilização pela saúde, segurança e paz no trânsito. 
III – ações interministeriais integradas voltadas para a segurança viária. 
Logo, o gabarito deve ser alterado para a letra “E”, mantendo-se a validade da questão. 
 

ESPECIALIDADE: PSICOLOGIA EM SAÚDE (Código 304)  
 
QUESTÃO 22 
PARECER: anulada. 
JUSTIFICATIVA: O comando da questão deveria solicitar a marcação da alternativa incorreta, para a qual foi apontada no gabarito 
preliminar a alternativa “B”. Há mais de uma alternativa que contempla o comando da questão. Por não atender às exigências 
propostas nos editais publicados, a questão deve ser anulada e os respectivos pontos atribuídos a todos os candidatos.  
 
QUESTÃO 26 
PARECER: alterada para a alternativa B. 
JUSTIFICATIVA: A questão solicita que os itens sejam julgados e apresenta, no primeiro item, a afirmativa que “a comunicação eficaz 
garante que os sintomas e as preocupações dos pacientes sejam compreendidos pelos profissionais de saúde e que as informações e 
instruções do tratamento sejam recebidas e seguidas de forma precisa”. Tal linguagem foi utilizada por Straub, em seu livro Psicologia 
da Saúde, na edição do ano de 2004, sendo revista em novas edições. Foi verificado que as palavras “garante” e “precisa” fornecem um 
sentido de certeza que não é possível ser observado nas relações subjetivas entre os profissionais de saúde e os pacientes. Mas torna-
se necessária a constatação de que a comunicação eficaz nessa relação contribui e aumenta a probabilidade de o profissional de saúde 
compreender corretamente o problema do paciente, e deste último aderir ao tratamento de forma adequada. Desta forma, o item I 
torna-se incorreto. E o item II torna-se o único correto da questão. Logo, o gabarito deve ser alterado para a letra “B”, mantendo-se a 
validade da questão. 
 
QUESTÃO 27 
PARECER: anulada. 
JUSTIFICATIVA: O comando da questão deveria solicitar a marcação da alternativa incorreta com relação aos aspectos psicológicos de 
uma hospitalização, para a qual foi apontada no gabarito preliminar a alternativa “E”. Há mais de uma alternativa que contempla o 
comando da questão. Por não atender às exigências propostas nos editais publicados, a questão deve ser anulada e os respectivos 
pontos atribuídos a todos os candidatos. 

 

ESPECIALIDADE: PSICOLOGIA ESCOLAR/EDUCACIONAL (Código 305)  
 

QUESTÃO 21 
PARECER: alterada para a alternativa B. 
JUSTIFICATIVA: Para a Escola nova, todos os sujeitos são capazes de aprender. Por este motivo, a afirmativa contida no item III (“... 
identificação e desenvolvimento dos mais capazes...”) está incorreta. Logo, com relação ao movimento Escola Nova, somente os itens 
I e II estão corretos, ou seja, o gabarito deve ser alterado para “B”, mantendo-se a validade da questão. 
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ESPECIALIDADE: PSICOLOGIA HOSPITALAR (Código 306)  
 
QUESTÃO 6 
PARECER: anulada. 
JUSTIFICATIVA: De acordo com Botega (2017) no livro “Prática Psiquiátrica no Hospital Geral: Interconsulta e Emergência”, delirium é 
uma perturbação da consciência, que provoca o comprometimento da cognição, podendo alterar o pensamento. Costumam 
manifestar agitação, desorientação e delírios. Assim sendo, o delírio persecutório descrito no caso da questão surge em função da 
alteração da consciência (delirium) e não do pensamento. Portanto, a alternativa “C” torna-se incorreta nessa perspectiva, não 
existindo nenhuma alternativa que contemple o comando da questão. Por não atender às exigências propostas nos editais publicados, 
a questão deve ser anulada e os respectivos pontos atribuídos a todos os candidatos. 
Referência Bibliográfica: 
Botega, Neury José. Prática Psiquiátrica no Hospital Geral: Interconsulta e Emergência (p. 217). Artmed (2017).  

 
QUESTÃO 7 
PARECER: anulada. 
JUSTIFICATIVA: De acordo com a Política Nacional de Humanização (2003) e considerando o contexto hospitalar, sobre o Projeto 
Terapêutico Singular (PTS), há duas alternativas incorretas na questão: “C” e “D”. Na alternativa “C”, a ausência da palavra 
“geralmente” em “...as reuniões interdisciplinares para construção do Projeto Singular de cada paciente têm que ser diárias”,  torna 
obrigatórias as reuniões diárias, o que não condiz com o previsto no Manual do Ministério da Saúde. Por não atender às exigências 
propostas nos editais publicados, a questão deve ser anulada e os respectivos pontos atribuídos a todos os candidatos. 
 

ESPECIALIDADE: PSICOLOGIA JURÍDICA (Código 307)  
 
QUESTÃO 3 
PARECER: alterada para a alternativa C. 
JUSTIFICATIVA: No item I, o erro material de grafia modificou o significado do contexto e interferiu no entendimento do conteúdo. Em 
vez de “reparação”, deveria constar “representação”. Logo, tornou-se incorreto. O item II está correto e previsto no art. 116 do ECA. A 
obrigação de reparar o dano caracteriza-se por ser coercitiva e educativa, levando o adolescente a reconhecer o erro e repará-lo, 
estando prevista no art. 116 [56], do ECA, que estabelece três hipóteses de reparação: devolução da coisa, ressarcimento do prejuízo e 
a compensação do prejuízo por qualquer meio. Quanto aos demais itens: III está incorreto, pois a responsabilidade por reparação do 
dano não é imputada à família e sim ao adolescente; e IV e V estão corretos. Dessa forma, restam 3 itens corretos (II, IV e V). Logo, o 
gabarito deve ser alterado para a letra “C”, mantendo-se a validade da questão. 
 
QUESTÃO 5 
PARECER: alterada para a alternativa E. 
JUSTIFICATIVA: Segundo previsto no art. 70 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), todos os itens da questão estão corretos, 
correspondendo respectivamente aos incisos II, V e VI do artigo supracitado. Logo, o gabarito deve ser alterado para a letra “E”, 
mantendo-se a validade da questão. 
 
QUESTÃO 14 
PARECER: anulada. 
JUSTIFICATIVA: Na alternativa “C”, o erro material de grafia modificou o significado do contexto e interferiu no entendimento do 
conteúdo. Em vez de “proceder”, deveria constar “preceder”. Sendo assim, a questão apresenta duas alternativas incorretas (“C” e 
“D”). Por não atender às exigências propostas nos editais publicados, a questão deve ser anulada e os respectivos pontos atribuídos a 
todos os candidatos. 
Referência:  
SILVA, D. M. P. Psicologia jurídica no processo civil brasileiro. São Paulo: Forense, 2006, pág. 140. 
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QUESTÃO 16 
PARECER: alterada para a alternativa B. 
JUSTIFICATIVA: A questão fundamenta-se no art. 1.634 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), sobre o “pátrio poder” ou “poder 
familiar”. Ambas expressões são conhecidas legalmente e não há nenhum impedimento para a compreensão do termo. O assunto 
abordado pode ser também encontrado em BRANDÃO, E. P.  Psicologia Jurídica no Brasil. Rio de Janeiro: Ed Nau: 2005, pág. 55. O artigo 
transcrito abaixo constata que somente os itens I e III da questão estão corretos. Seguem destacados em negrito. Os demais itens (II, IV 
e V) apresentam erros no tocante ao texto legal. Vejamos. 
Art. 1.634.  Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, 
quanto aos filhos 
I - dirigir-lhes a criação e a educação; - Correto.                  
II - exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do art. 1.584; - Incorreto: no item da questão consta “companhia e 
guarda”, portanto, distinto da lei. 
III - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem; - Correto. 
(...) 
VI - nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o outro dos pais não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não puder exercer 
o poder familiar; - Incorreto: no item da questão falta a palavra “tutor”. 
VII - representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 (dezesseis) anos, nos atos da vida civil, e assisti-los, após essa idade, nos atos 
em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento; - Incorreto: no item da questão consta até os 14 (quatorze anos).                     
(...) 
Logo, o gabarito deve ser alterado para a letra “B”, mantendo-se a validade da questão. 
 
QUESTÃO 20 
PARECER: alterada para a alternativa E. 
JUSTIFICATIVA: Considerando-se a obra mais atualizada de Volpi (2006), os três itens estão corretos, no que diz respeito à importância 
da comunidade no processo de inclusão social do adolescente, descrito no livro "O adolescente e o Ato infracional". Logo, o gabarito 
deve ser alterado para a letra “E”, mantendo-se a validade da questão. 
Referência: 
VOLPI, Mario (Org.). O adolescente e o ato infracional. 6ª. ed. São. Paulo: Cortez, 2006. 

 
QUESTÃO 21 
PARECER: alterada para a alternativa E. 
JUSTIFICATIVA: Segundo VOLPI, M. O adolescente e o ato infracional. São Paulo: Cortez, 1997, pág. 17, todos os itens da questão estão 
corretos. Logo, o gabarito deve ser alterado para a letra “E”, mantendo-se a validade da questão. 
 
QUESTÃO 22 
PARECER: anulada. 
JUSTIFICATIVA: O assunto cobrado em questão tem respaldo na referência bibliográfica: SILVA, D. M. P. Psicologia jurídica no processo 
civil brasileiro. São Paulo: Forense, 2006. pág 30. No entanto, a questão não abrange o Novo Código de Processo Civil (2015), estando 
dessa forma com a redação dos seus itens (I, II e II) desatualizada. Por essa razão, a questão deve ser anulada. Por não atender às 
exigências propostas nos editais publicados, a questão deve ser anulada e os respectivos pontos atribuídos a todos os candidatos. 
 
QUESTÃO 27 
PARECER: anulada. 
JUSTIFICATIVA: A redação no enunciado da questão dá margem a dúvidas no entendimento do que deve ser assinalado como 
resposta, se referente ao trabalho do perito oficial como auxiliar do juiz ou do perito como assistente técnico. Portanto, a questão 
deve ser anulada. Por não atender às exigências propostas nos editais publicados, a questão deve ser anulada e os respectivos pontos 
atribuídos a todos os candidatos. 
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ESPECIALIDADE: PSICOLOGIA SOCIAL (Código 309)  
 
QUESTÃO 35 
PARECER: anulada. 
JUSTIFICATIVA: A questão não está clara em relação ao que se solicita. A forma como foi elaborada suscita diferentes respostas. Por 
não atender às exigências propostas nos editais publicados, a questão deve ser anulada e os respectivos pontos atribuídos a todos os 
candidatos. 
 

ESPECIALIDADE: PSICOPEDAGOGIA (Código 311)  
 
QUESTÃO 1 
PARECER: anulada. 
JUSTIFICATIVA: Há duas alternativas corretas (“A” e “D”). A alternativa “A” está correta pois, investigar os motivos pelo qual não se 
aprende significa adentrar em todas as dimensões, orgânicas, psicológicas e sócio-educacionais com enfoque interdisciplinar. A 
alternativa “D” está correta pois, a avaliação psicométrica dá subsídios para muitos diagnósticos, como, por exemplo, o de oligofrenia 
(atraso cognitivo). A complementação com a utilização de testes como o WISC favorece a identificação dentre tantos outros 
comprometimentos, das funções executivas, precursoras de um desenvolvimento adequado dos processos de leitura, escrita e 
aritmética. Por não atender às exigências propostas nos editais publicados, a questão deve ser anulada e os respectivos pontos 
atribuídos a todos os candidatos. 
Referência: 
WEISS, M. L. L. Psicopedagogia Clínica: uma visão diagnóstica. 2ª ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994. 

 
QUESTÃO 4 
PARECER: alterada para a alternativa D. 
JUSTIFICATIVA: O olhar das neurociências favorece o entendimento do processo de aprendizagem, mas não modifica a aprendizagem. 
O que a modifica é a ação por meio da mediação cuja intervenção vai se construindo a partir da interação com o aprendente. Para o 
desenvolvimento das competências é necessário sempre levar em consideração os conhecimentos prévios do sujeito. Esse olhar que se 
tem do processo de ensino-aprendizagem é baseado em Vygotsky. Logo, o gabarito deve ser alterado para a letra “D”, mantendo-se a 
validade da questão. 
Referência: 
DE LA TAILLE, Y. et al. Teorias Psicogenéticas em Discussão: Piaget, Vygotsky e Wallon. São Paulo, Summus Editorial, 1992.  

 
2 DO RESULTADO DOS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA 
2.1 Relação dos candidatos que tiveram os recursos deferidos pela banca examinadora na seguinte ordem: cargo (código), número 
da questão e número de inscrição em ordem crescente. 
a) Neuropsicologia (Código 300) 
Questão 36: 412.01360679/6; 412.01365265/5; 412.01365437/0; 412.01365521/1; 412.01365545/8; 412.01365603/8; 412.01365712/1; 412.01365789/4; 
412.01366044/2 
 
b) Psicologia Clínica (Código 301) 
Questão 26: 412.01365664/7 
 
c) Psicologia do Trânsito (Código 303) 
Questão 23: 412.01362565/8; 412.01365246/0; 412.01365385/0; 412.01365403/9; 412.01365444/7; 412.01365489/0; 412.01365501/0; 412.01365981/2; 
412.01366184/9; 412.01367736/5; 412.01367908/0; 412.01368075/2; 412.01368339/0 
Questão 27: 412.01362565/8; 412.01365414/0; 412.01365489/0; 412.01365936/7; 412.01367736/5; 412.01368075/2 
Questão 28: 412.01362565/8; 412.01367736/5; 412.01368075/2 
 
d) Psicologia em Saúde (Código 304) 
Questão 22: 412.01365629/7 
Questão 26: 412.01365629/7; 412.01365998/2; 412.01367329/0 
Questão 27: 412.01367329/0 
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e) Psicologia Escolar/Educacional (Código 305) 
Questão 21: 412.01367495/8 
 

f) Psicologia Hospitalar (Código 306) 
Questão 6: 412.01365200/0 
Questão 7: 412.01367825/8 
 

g) Psicologia Jurídica (Código 307) 
Questão 3: 412.01365844/5; 412.01366865/6 
Questão 5: 412.01365387/3; 412.01365428/1; 412.01365788/8; 412.01366865/6; 412.01367179/9; 412.01367816/9; 412.01368042/7; 412.01368359/0 
Questão 14: 412.01365182/2; 412.01366865/6; 412.01368042/7 
Questão 20: 412.01360686/2; 412.01365197/0; 412.01365387/3; 412.01365428/1; 412.01368042/7 
Questão 21: 412.01365197/0 
Questão 22: 412.01361589/0; 412.01365182/2; 412.01365387/3; 412.01365428/1; 412.01365788/8; 412.01366865/6; 412.01367816/9 
Questão 27: 412.01360686/2; 412.01361589/0; 412.01365182/2; 412.01365197/0; 412.01365242/5; 412.01365465/4; 412.01365788/8; 412.01365844/5; 
412.01366084/4; 412.01366166/0; 412.01366865/6; 412.01367204/3; 412.01367816/9; 412.01367915/7; 412.01368042/7; 412.01368067/0 
 

h) Psicopedagogia (Código 311) 
Questão 1: 412.01365911/4 
Questão 4: 412.01365911/4 
 

2.2 Relação dos candidatos que tiveram os recursos indeferidos pela banca examinadora, por apresentarem argumentação inconsistente, na seguinte 
ordem: cargo (código), número da questão e número de inscrição em ordem crescente. 
a) Neuropsicologia (Código 300) 
Questão 4: 412.01365603/8 
Questão 5: 412.01365521/1; 412.01365712/1; 412.01366044/2 
Questão 7: 412.01365521/1; 412.01365712/1; 412.01366044/2 
Questão 12: 412.01365806/6 
Questão 18: 412.01365521/1; 412.01365712/1; 412.01366044/2 
Questão 20: 412.01365521/1; 412.01365712/1; 412.01366044/2 
Questão 21: 412.01365806/6 
Questão 23: 412.01366358/7 
Questão 27: 412.01365521/1; 412.01365712/1; 412.01366044/2 
Questão 31: 412.01360679/6; 412.01366138/7 
Questão 32: 412.01365521/1; 412.01365712/1; 412.01366044/2 
Questão 36: 412.01365416/3; 412.01365806/6 
Questão 37: 412.01365603/8; 412.01365806/6 
Questão 38: 412.01365545/8 
 

b) Psicologia Clínica (Código 301) 
Questão 2: 412.01365664/7 
Questão 4: 412.01367973/7 
Questão 6: 412.01365664/7; 412.01365896/5; 412.01367973/7 
Questão 7: 412.01367973/7 
Questão 13: 412.01365896/5 
Questão 17: 412.01368298/1 
Questão 22: 412.01365664/7 
Questão 28: 412.01367973/7 
Questão 30: 412.01367973/7 
Questão 32: 412.01365896/5 
Questão 35: 412.01365896/5 
Questão 36: 412.01365664/7; 412.01367613/0 
Questão 37: 412.01368298/1 
Questão 38: 412.01368298/1 
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c) Psicologia do Esporte (Código 302) 
Questão 22: 412.01365229/9 
Questão 27: 412.01365229/9 
 
d) Psicologia do Trânsito (Código 303) 
Questão 3: 412.01367908/0; 412.01368241/0 
Questão 7: 412.01368075/2 
Questão 17: 412.01367908/0 
Questão 20: 412.01365936/7 
Questão 23: 412.01365195/7 
Questão 25: 412.01367908/0 
Questão 26: 412.01367908/0 
Questão 35: 412.01368075/2 
 
e) Psicologia em Saúde (Código 304) 
Questão 13: 412.01365998/2 
Questão 22: 412.01365897/1; 412.01365998/2 
Questão 23: 412.01367329/0 
Questão 27: 412.01365897/1 
Questão 29: 412.01365998/2; 412.01367329/0 
Questão 40: 412.01367329/0 
 
f) Psicologia Escolar/Educacional (Código 305) 
Questão 18: 412.01367495/8 
Questão 28: 412.01367495/8 
Questão 37: 412.01367495/8 
 
g) Psicologia Hospitalar (Código 306) 
Questão 12: 412.01365554/7 
Questão 15: 412.01365554/7 
Questão 21: 412.01365200/0; 412.01365554/7; 412.01367861/4 
Questão 22: 412.01365554/7 
Questão 26: 412.01365554/7 
Questão 30: 412.01365200/0; 412.01365566/5 
Questão 34: 412.01365554/7; 412.01365566/5 
 
h) Psicologia Jurídica (Código 307) 
Questão 3: 412.01366323/9 
Questão 4: 412.01361589/0; 412.01366084/4 
Questão 6: 412.01361589/0; 412.01367179/9 
Questão 7: 412.01365844/5 
Questão 9: 412.01366323/9 
Questão 13: 412.01365714/4; 412.01366865/6; 412.01367179/9 
Questão 15: 412.01360686/2; 412.01361589/0; 412.01366084/4; 412.01368042/7 
Questão 16: 412.01360686/2; 412.01365182/2; 412.01365387/3; 412.01365428/1; 412.01365788/8; 412.01366084/4; 412.01366323/9; 412.01366865/6; 
412.01367179/9; 412.01367816/9; 412.01368042/7; 412.01368067/0 
Questão 18: 412.01367179/9 
Questão 20: 412.01366865/6 
Questão 23: 412.01360686/2; 412.01365197/0; 412.01365387/3; 412.01365428/1; 412.01365788/8; 412.01366865/6; 412.01368042/7 
Questão 24: 412.01366323/9 
Questão 25: 412.01365197/0 
Questão 26: 412.01360686/2; 412.01361589/0; 412.01365428/1; 412.01366323/9; 412.01366865/6; 412.01367179/9; 412.01368042/7 
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Questão 27: 412.01365387/3; 412.01365428/1; 412.01367179/9 
Questão 29: 412.01365182/2; 412.01366084/4; 412.01366865/6; 412.01367204/3; 412.01367816/9 
Questão 30: 412.01361589/0; 412.01366323/9 
Questão 32: 412.01367179/9 
Questão 33: 412.01360686/2; 412.01365428/1 
Questão 35: 412.01365428/1; 412.01366084/4 
Questão 36: 412.01365387/3 
Questão 39: 412.01361589/0 
Questão 40: 412.01366865/6; 412.01365465/4; 412.01365844/5; 412.01366084/4; 412.01366865/6 
 
i) Psicologia Organizacional e do Trabalho (Código 308) 
Questão 17: 412.01366021/2 
Questão 26: 412.01367860/8 
Questão 37: 412.01367860/8 
Questão 39: 412.01367860/8 
 
j) Psicologia Social (Código 309) 
Questão 1: 412.01368168/0 
Questão 35: 412.01368168/0 
Questão 40: 412.01368168/0 
 
k) Psicopedagogia (Código 311) 
Questão 4: 412.01365997/6 
Questão 7: 412.01365911/4 
Questão 10: 412.01365997/6 
Questão 20: 412.01365997/6 
Questão 24: 412.01365911/4 
 

Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2018. 
Coordenação Pedagógica 

Instituto QUADRIX 


