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TTRRIIBBUUNNAALL  DDEE  JJUUSSTTIIÇÇAA  DDOO  DDIISSTTRRIITTOO  FFEEDDEERRAALL  EE  DDOOSS  TTEERRRRIITTÓÓRRIIOOSS  --  TTJJDDFFTT  

 
Caderno de Questões 

 

ENSINO SUPERIOR - PSICOLOGIA 
 

Data: 23/07/2017 – Horário: 13h00 às 14h30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA) 
Número de questões: 30 (trinta) 

 

 
 

1. Verifique se este Caderno de Questões corresponde com o curso 
que você está matriculado, caso não seja, solicite a substituição 

para o fiscal da sala. 
2. Não haverá substituição da Folha de Respostas, em caso de rasura 

a resposta será anulada. Preencher a folha pintando toda a 
bolinha, conforme exemplo:  
 

3. Cada candidato receberá um Caderno de Questões e uma Folha de 
Resposta com seu nome e CPF para transcrever as respostas da 
prova. Confira se os dados estão corretos. 

4. A Folha de Resposta não será substituída em qualquer hipótese, 
devendo o candidato tomar o devido cuidado no seu manuseio e 
preenchimento. 

5. Na correção da Folha de Resposta, será atribuída nota 0 (zero) às 
questões não assinaladas ou que contiverem mais de uma 
alternativa marcada ou emenda ou rasura, ainda que legível. Não 
deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras 
ópticas, prejudicando o desempenho do candidato. 

6. O tempo previsto para aplicação das provas será de 1h30 min., não 

havendo, por qualquer motivo, prorrogação em virtude de 
afastamento de candidato da sala. 

7. As provas serão realizadas sem consulta a qualquer material, não 

sendo permitida, durante sua realização, a comunicação entre os 
candidatos ou a utilização de aparelhos eletrônicos (BIP, telefone 
celular, walkman, agenda eletrônica, palmtop, notebook, receptor, 

máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de 
carro, relógio do tipo databank, gravador, pager, etc.), livros, 
anotações ou qualquer outro tipo de receptor ou transmissor de 

dados e mensagens ou material semelhante. 
8. Não será permitido ao candidato retirar-se do local de realização 

das provas levando o caderno de provas. 

9. O candidato pode sair da sala, assim que concluir a prova. 
10. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do 

processo o candidato que, durante a realização da prova: 
*Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua 
realização; 
*For surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução de 
quaisquer das provas; 
*Faltar com a devida cortesia para com qualquer um dos 
examinadores, seus auxiliares, autoridades presentes ou 
candidatos; 

*Se recusar a entregar o material de provas ao término do tempo 
de provas; 
*Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de 
fiscal; 
*Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo 
em comportamento indevido. 

11. Os gabaritos serão divulgados no sítio do CIEE nos dias 24/07 

(gabarito provisório) e 03/08 (gabarito oficial).  
12. Os recursos referentes às questões aplicadas nas provas e 

respectivas respostas corretas publicadas em gabarito provisório, 

só serão aceitos, das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília) do dia 
25/07/2017. O candidato deve preencher o formulário, conforme 
modelo disponível para download no sítio do CIEE na internet 

(www.ciee.org.br), no link do processo seletivo e enviar para o e-
mail ciee.tjdft@ciee.org.br. Serão considerados apenas os e-mails 
enviados dentro do período de recurso e que receberam 

confirmação de leitura especifica. 
13. Se do exame dos recursos resultarem anulação de questão, a 

pontuação correspondente a essa questão será atribuída a todos 

os candidatos, independentemente de terem recorrido. 
14. Serão elaboradas listas de classificação, divididas por curso e local 

de estágio, em ordem decrescente de pontos obtidos. 

15. Não será fornecido ao estudante comprovante de classificação no 
processo seletivo, valendo, para esse fim, as listas de classificação 
divulgadas no sítio do CIEE na internet. 

16. O resultado definitivo será divulgado a partir 22/08/2017, no sítio 
do CIEE na internet. 

17. O processo seletivo terá validade de 12 meses, contado a partir da 

homologação do resultado, podendo ser prorrogado a critério do 
TJDFT. 

18. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a 

publicação de todos os atos, Editais e comunicados referentes a 
este processo seletivo, os quais serão afixados no sítio do Centro 
de Integração Empresa Escola – CIEE www.ciee.org.br, devendo 

manter atualizados seus dados cadastrais junto a esta instituição. 
19. A participação no processo seletivo implica na concordância com 

todas as normas e condições contidas no Edital de Seleção e 

respectivo Termo Aditivo. 
 

Boa Sorte!  

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES 

http://www.ciee.org.br/
mailto:ciee.tjdft@ciee.org.br
http://www.ciee.org.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
1 - Em qual das seguintes frases a palavra 
"muito" não faz função de adjunto adverbial? 
 

a) Eles se gostam muito. 
b) A chuva veio muito forte. 
c) Sua apresentação foi muito 

esclarecedora. 
d) Muito doce anima a criançada. 

 

 
2 - Assinale a alternativa CORRETA: 
 

a) Sônia não quis comer, mais aceitou a 
sobremesa. 

b) Joana é mau humorada. 
c) Marcela quis mais um pedaço de bolo. 
d) Joaquina comeu mas do que deveria. 

 

 
3 - Das alternativas a seguir, qual apresenta um 
substantivo abstrato? 
 

a) Mesa 
b) Menino 
c) Tristeza 
d) Flor 

 

 
4 - Alguns substantivos podem aceitar mais de 
uma forma de coletivo, como é o caso da 
palavra "navio". Qual das seguintes palavras 
não é aceita como um substantivo coletivo para 
a mesma? 
 

 Questão cancelada, será atribuído 1 
ponto para todos os candidatos. 

 
 

a) Frota 
b) Esquadra 
c) Rol 
d) Comboio 

 

 
5 - Marque a alternativa que indica o uso 
incorreto da terminação -isar/-izar: 
 

a) Utilizar 
b) Canalizar 

c) Frizar 
d) Eternizar 

 

 
6 - Complete corretamente a frase: Elisa 
comprou dois vestidos  ___ para suas netas. / 
Todas as pessoas ___ têm ___. 
 

a) amarelos-claros / bem sucedida / amor-
próprio 

b) amarelo-claros / bem-sucedidas / amor-
próprio 

c) amarelo claros / bemsucedida / amor 
próprio 

d) amarelas claros / bemssucedida / amor 
próprio 

 

 
7 - Complete corretamente a frase: "A 
farmacêutica, Eloan dos Santos Pinheiro, viaja 
para a Índia e a China para resolver um dilema: 
conseguir a ___ para fabricar os ___ 
brasileiros." 
 

a) matéria prima / anti virais 
b) matéria-prima / anti-virais 
c) matéria prima / anti-virais 
d) matéria-prima / antivirais 

 

 
8 - Assinale a alternativa que não é oxítona. 
 

 Questão cancelada, será atribuído 1 
ponto para todos os candidatos. 

 
 

a) Robô 
b) Matemática 
c) Caneta 
d) Borracha 

 

 
9 - Complete corretamente a frase: As saídas 
são de Belo Horizonte e você viaja em ônibus 
com ___. /O carro do Gabriel é ___. 
 

a) ar-condicionado / azulmarinho 
b) ar condicionado / azul marinho 
c) ar-condicionado / azul-marinho 
d) ar condicionado / azul-marinho 
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10 - Assinale a alternativa incorreta: 
 

a) Segue em anexo os arquivos solicitados. 
b) Ainda persistem as dúvidas. 
c) Surgiram de repente vários brotos. 
d) Ficaram só dois. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

11. Sobre o programa de treinamento, marque 
V para verdadeiro ou F para falso e, em 
seguida, assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta. 

 

(   ) As organizações modernas e mais 
atuantes no mercado já chegaram à 
conclusão de que investir em seus 
funcionários é a maneira mais eficaz e 
o caminho mais curto e seguro para 
alcançarem os seus objetivos. 

(   ) O programa de treinamento deve estar 
associado às necessidades 
estratégicas da organização. 

(   ) Precisam-se avaliar as verdadeiras 
necessidades da organização e do 
funcionário para que se possa 
estabelecer o nível de desempenho 
almejado. Além destes levantamentos, 
é necessário que a empresa esteja 
disposta a dar espaço e oferecer 
oportunidades para que as pessoas 
possam aplicar as novas 
competências. 

 

(A) F/ V/ F 

(B) V/ V/ V 

(C) F/ F/ V 

(D) V/ F/ F 

 
12. O psicólogo forense busca compreender o 

humano a partir dos princípios da 
 

I. ênfase na análise individual 
relacionada com o seu contexto social, 
político, econômico. 

II. ideia de que os comportamentos 
devem ser analisados em todos os 
âmbitos, não só no aspecto criminal, 

mas também no ambiental e 
emocional. 

III. crença na ideia de que o ser humano 
orienta-se por sua “escala de 
necessidades”, que vão desde a 
subsistência à dimensão moral, 
religiosa etc. 

IV. avaliação da motivação psicológica e 
de como os estímulos do ambiente são 
processados e interpretados e de como 
adquirem significado pessoal. 

 
 É correto o que está contido em 
 

(A) II, III e IV, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) I, II, III e IV. 

 
13. Com relação à Psicologia Forense, analise 

as assertivas abaixo. 
 

I. A Psicologia Forense vem sendo 
entendida como uma ciência que busca 
colaborar para que as pessoas tenham 
garantidos os seus direitos em 
questões que estejam envoltas com o 
mundo jurídico. 

II. Com o uso dos seus métodos e 
técnicas científicas, a Psicologia 
Forense auxilia os demais profissionais 
do mundo do Direito (magistrados, 
advogados, promotores, defensores) a 
fim de que a justiça seja feita. 

III. A Psicologia Forense é uma das 
atividades do psicólogo, que é relativa 
à descrição dos processos mentais e 
comportamentais, conforme o uso de 
técnicas psicológicas reconhecidas, 
respondendo estritamente à demanda 
judicial, sem emitir juízo de valor. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) II e III, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I, II e III. 

(D) I e III, apenas. 
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14. Sobre divórcio, analise as assertivas 

abaixo. 
 

I. Uma separação provoca alterações 
profundas na vida dos envolvidos. 

II. É necessário um grande esforço 
psíquico para elaborar o luto de um 
casamento, de um ideal perdido. 

III. O processo de separação é vivido de 
forma pouco solitária. Geralmente, há 
solidariedade advinda por intermédio 
de amigos e da família. 

IV. A vivência comum em todas as idades 
é o sentimento de perda (de uma 
família unida), de ansiedade em 
relação ao futuro e de solidão. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) II e III, apenas.  

(B) III e IV, apenas. 

(C) I, II, III e IV. 

(D) I, II e IV, apenas. 

 
15. Leia o trecho abaixo e, em seguida, 

assinale a alternativa que preenche correta 
e respectivamente as lacunas. 

 
Quando falamos da adoção de um filho, 

porém, esse termo ganha um significado 

particular: nesta perspectiva, adotar significa 

________________, mediante a ação legal e 

por vontade própria, como filho 

________________, uma pessoa desamparada 

pelos pais biológicos, conferindo-lhe todos os 

direitos de um filho natural. Para além do 

significado, do conceito, está a significância 

dessa ação, ou seja, o valor que ela representa 

na vida dos indivíduos envolvidos: pais e filhos. 

 

(A) possuir/ adotivo 

(B) acolher/ legítimo 

(C) amparar/ ilegítimo 

(D) conquistar/ adotivo 

 
16. Sobre mediação e práticas restaurativas, 

analise as assertivas abaixo. 
 

I. Em funcionamento há cerca de 10 anos 
no Brasil, a prática da justiça 
restaurativa tem se expandido pelo 
país. 

II. Conhecida como uma técnica de 
solução de conflitos que prima pela 
criatividade e sensibilidade na escuta 
das vítimas e dos ofensores, a prática 
tem iniciativas cada vez mais 
diversificadas e já coleciona resultados 
positivos.  

III. No Distrito Federal, o Programa Justiça 
Restaurativa é utilizado em crimes de 
pequeno e médio potencial ofensivo, 
além dos casos de violência doméstica.  

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I e III, apenas. 

(B) II e III, apenas. 

(C) I e II, apenas. 

(D) I, II e III. 

 
17. Com relação à violência, marque V para 

verdadeiro ou F para falso e, em seguida, 
assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 

 

(   ) Segundo relatórios da Organização 
Mundial da Saúde, mulheres que 
sofrem agressões psicológicas pelo 
marido ou namorado têm maiores 
chances de desenvolverem transtornos 
alimentares, ansiedade, baixa 
autoestima, depressão, comportamento 
sexual inseguro e outros problemas de 
saúde. 

(   ) O uso de palavras ofensivas, ainda que 
caracterizem uma humilhação, por si só 
não bastam como indício de violência 
psicológica. 

(   ) Homens que agridem verbalmente 
suas parceiras têm algumas 
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características em comum. Em 
oposição ao que se imagina, eles são 
aparentemente tímidos, retraídos e 
inseguros; têm dificuldades para sentir 
prazer durante a relação sexual; 
consomem álcool ou drogas com 
frequência e possuem algum histórico 
de violência doméstica na família. 

 

(A) F/ V/ F 

(B) F/ F/ V 

(C) V/ F/ V 

(D) V/ F/ F 

 
18. Sobre violência, marque V para verdadeiro 

ou F para falso e, em seguida, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência 
correta. 

 

(   ) O avanço das discussões sobre a 
violência contra a mulher lançou luz a 
uma série de atos corriqueiros, que, 
muitas vezes, contam com a 
condescendência dos olhares em 
nosso país.  

(   ) O que muitos precisam saber é que as 
agressões de cunho psicológico e 
moral também podem ser punidas por 
leis como a Maria da Penha (Lei nº 
11.340/2006). 

(   ) A Lei Maria da Penha estabelece que 
toda mulher tem o direito à proteção 
social e do Estado, inclusive contra 
atos de violência sofridos em ambiente 
doméstico.  

(   ) Em casos de violência, seja física ou 
moral, a mulher tem direito a medidas 
protetivas de urgência, manutenção do 
vínculo profissional por até 18 (dezoito) 
meses de afastamento do trabalho, 
escolta policial para retirar bens da 
residência, atendimento de saúde e 
psicossocial especializado e 
continuado, assistência judiciária da 
Defensoria Pública e acesso à casa 
abrigo. 

 

(A) F/ V/ V/ F 

(B) V/ V/ V/ F 

(C) F/ F/ V/ V 

(D) V/ F/ V/ F 

 
19. Sobre como perceber a existência de 

violência, analise as assertivas abaixo. 
 

I. Crianças e adolescentes, vítimas de 
violência doméstica, costumam 
apresentar vários sintomas físicos e 
psicológicos associados, o que pode 
ser observado por meio de seu 
comportamento. 

II. A própria aparência da criança pode 
ser motivo para se suspeitar de 
violência doméstica, demonstrando 
falta de alimentação adequada (nem 
sempre decorrente da pobreza) e falta 
de asseio e higiene. 

III. A criança ou adolescente, vítima de 
violência, sofre frequentemente fortes 
traumas e reage a eles de maneira 
diversa. Assim, alguns modificam seu 
comportamento regular, tornando-se 
tristes, agressivos, rebeldes, tensos ou 
infantis para sua idade. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I e II, apenas. 

(B) II e III, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) I, II e III. 

 
20. Com relação à saúde mental, marque V 

para verdadeiro ou F para falso e, em 
seguida, assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta. 

 

(   ) De acordo com a Organização Mundial 
da Saúde, saúde mental é um estado 
de bem-estar no qual o indivíduo é 
capaz de usar suas próprias 
habilidades, recuperar-se do estresse 
rotineiro, ser produtivo e contribuir com 
a sua comunidade. 

(   ) A atenção em saúde mental é oferecida 
no Sistema Único de Saúde (SUS), 
através de financiamento tripartite e de 
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ações municipalizadas e organizadas 
por níveis de complexidade.  

(   ) A Rede de Cuidados em Saúde Mental, 
Crack, Álcool e outras Drogas foi 
pactuada em julho de 2011, como parte 
das discussões de implantação do 
Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 
2011, e prevê, a partir da Política 
Nacional de Saúde Mental, os Centros 
de Atenção Psicossocial (CAPs), os 
Serviços Residenciais Terapêuticos, os 
Centros de Convivência e Cultura, as 
Unidades de Acolhimento e os leitos de 
atenção integral em Hospitais Gerais. 

 

(A) V/ V/ V 

(B) F/ V/ F 

(C) V/ F/ F 

(D) F/ F/ V 

 
21. As drogas são substâncias capazes de 

produzir alterações nas sensações 
 

I. físicas. 

II. psíquicas. 

III. emocionais. 

 
 É correto o que está contido em 
 

(A) II, apenas. 

(B) II e III, apenas. 

(C) I, II e III. 

(D) III, apenas. 

 
22. Com relação ao alcoolismo, marque V para 

verdadeiro ou F para falso e, em seguida 
assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 

 

(   ) Não se sabe precisamente a relação 
entre alcoolismo e hereditariedade, 
entretanto, é de conhecimento que a 
relação existe: um indivíduo tem quatro 
vezes mais chances de ter problemas 
com a bebida se seus pais eram 
alcoólatras. Estrutura psíquica e 
influências familiares e culturais são 

outros aspectos que podem levar a 
essa moléstia. 

(   ) Um primeiro ponto é que o alcoolismo 
não se dá de forma imediata. 
Geralmente, torna-se um hábito, 
tomando um papel de destaque na vida 
do sujeito. Embriaguez, alteração 
drástica de humor e, após o evento 
“ressaca moral”, vão se tornando cada 
vez mais frequentes: casos sucessivos 
de abuso do álcool. 

(   ) Beber pela manhã nos últimos doze 
meses; tentar, sem sucesso, parar de 
fazer o uso do álcool por uma semana 
ou mais; sentir ressentimento das 
pessoas que tentam oferecer conselho 
em relação a esta temática; problemas 
no lar por causa da bebida; não se 
lembrar de certos momentos que 
ocorreram enquanto fazia o uso do 
álcool, dentre alguns outros sintomas, 
podem indicar o alcoolismo em 
potencial ou propriamente dito. 

 

(A) F/ F/ F 

(B) V/ F/ V 

(C) V/ V/ V 

(D) V/ V/ F 

 
23. Com relação ao abuso de substâncias 

químicas lícitas e ilícitas, analise as 
assertivas abaixo. 

 

I. As bebidas alcoólicas e o cigarro são 
dois exemplos de drogas ilícitas no 
Brasil, isto é, a venda desses produtos 
não é permitida por lei para menores 
de 18 (dezoito) anos. 

II. As drogas ativam ou desativam certos 
neurotransmissores do sistema 
nervoso central e podem atuar de três 
formas: como depressoras, 
estimulantes ou perturbadoras. 

III. Os efeitos fisiológicos das drogas estão 
associados ao metabolismo específico 
de cada uma, mas está comprovado 
que o constante uso de todas elas leva 
a várias doenças, além de causar a 
dependência já mencionada. 
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 É correto o que se afirma em 
 

(A) II e III, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) I, II e III. 

24. A marginalização do menor é aspecto e 
manifestação do processo social que exclui 
certos grupos sociais, os quais, por sua 
vez, marginalizam em massa o menor, 
quando 

I. transferem para este menor as marcas 
de sua indigência econômica e 
financeira. 

II. o abandonam, carente e desassistido, 
forçando-o à prática de atividade 
marginalizantes. 

III. provocam, pelas condições de 
mobilidade, habitação, saúde, incultura, 
subdesenvolvimento etc., a 
desintegração individual do jovem em 
todos os aspectos. 

 
 É correto o que está contido em: 

(A) I, II e III. 

(B) I e II, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) I e III, apenas. 

 
25. Leia o trecho abaixo e, em seguida, 

assinale a alternativa que preenche correta 
e respectivamente as lacunas. 

 
A adolescência é a transição entre a 

dependência infantil e a autonomia adulta, 

caracterizada por transações afetivas 

relacionais, sociocognitivas, sexuais, identitárias 

e normativas, de lutos e desilusões, de prazer e 

gozo, as quais não ocorrem sem angústia ou 

______________ (SELOSSE, 1997). Portanto, 

deve ser considerada como uma transformação 

social, mais do que _____________, de modo 

que, ao se tratar de dificuldades associadas aos 

adolescentes, passe a ser a única forma de 

pensamento capaz de conceituar os problemas 

e melhorar as possibilidades de um tratamento 

efetivo. 

(Fishman, 1996). 

(A) confusão mental/ física 

(B) depressão/ mental  

(C) conflitos/ biológica 

(D) desespero/ psicológica 

 
26. Sobre discriminação de gênero no sistema 

penal, marque V para verdadeiro ou F para 
falso e, em seguida, assinale a alternativa 
que apresenta a sequência correta. 

 

(   ) Para discutir alguns aspectos da 
discriminação de gênero na justiça 
criminal, a Rede Justiça Criminal 
convidou mulheres a escrever sobre 
temas como a seletividade do sistema 
penal, racismo, direitos sexuais, 
maternidade no cárcere, revista 
vexatória, indulto, mulheres indígenas 
presas e mulas do tráfico. 

(   ) A discriminação de gênero na justiça 
criminal é caracterizada pela 
reprodução dos fatores de 
discriminação que se manifestam na 
assimetria das relações de poder entre 
homens e mulheres na sociedade, e 
pelo modo como determinadas 
condutas são criminalizadas pela 
aplicação de regimes penais 
desproporcionais e pelas formas 
específicas de discriminação 
construída no cárcere. 

(   ) As mulheres são afetadas pelo sistema 
punitivo, principalmente pela repressão 
estatal a uma das principais estratégias 
de complementação de renda e 
sustento do lar a que as mulheres sem 
acesso ao mercado formal de trabalho 
recorrem: o varejo de pequenas 
quantidades de drogas.  

(   ) Acusadas de tráfico na maioria dos 
casos, mulheres negras e pobres 
dificilmente têm acesso à liberdade 
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provisória, são submetidas a penas 
altas e têm direitos como progressão 
de regime, indulto e penas restritivas 
de direitos significativamente limitados. 

 

(A) F/ F/ V/ F 

(B) V/ V/ V/ V 

(C) V/ F/ F/ F 

(D) F/ V/ F/ V 

 
27. Com relação à Psicologia Criminal, analise 

as assertivas abaixo. 
 

I. A criminologia clínica e a psicologia 
criminal estudam os componentes e as 
motivações da conduta criminosa, 
pessoa que a praticou, o cárcere e 
suas vicissitudes. 

II. A Psicologia Criminal se ocupa do 
estudo dos comportamentos, 
pensamentos, intenções e reações do 
criminoso, tentando entender 
profundamente o que leva alguém a 
cometer crimes e os seus mecanismos. 

III. A periculosidade é uma condição 
imanente do indivíduo, por força da 
qual sua conduta estaria 
predeterminada à prática de crimes. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I e II, apenas. 

(B) II e III, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) I, II e III. 

 
28. Sobre a Psicologia do Desenvolvimento, 

leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale 
a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna. 

 
Esta área de conhecimento da psicologia 

estuda o desenvolvimento do ser humano em 

todos os seus aspectos: físico-motor, 

intelectual, afetivo-emocional e social – desde o 

nascimento até a _________________. 

 

(A) idade infantil 

(B) idade adolescente 

(C) terceira idade 

(D) idade adulta 

 

29. Sobre as descobertas de Piaget sobre o 
desenvolvimento mental, marque V para 
verdadeiro ou F para falso e, em seguida, 
assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 

 

(   ) Jean Piaget foi o responsável pela 
introdução das fases sobre o 
desenvolvimento mental do indivíduo. 

(   ) Jean Piaget acreditava que o 
desenvolvimento cognitivo do indivíduo 
poderia ser subdividido em uma série 
de dois estágios ordenados e 
descontínuos. 

(   ) Piaget supõe que as crianças 
progridam através dessas fases. 

 

(A) F/ F/ V 

(B) V/ F/ V 

(C) V/ V/ V  

(D) F/ V/ F 

 
30. Sobre os fatores que influenciam o 

desenvolvimento humano, analise as 
assertivas abaixo. 

 

I. Hereditariedade: a carga genética 
estabelece o potencial do individuo, 
que pode ou não se desenvolver. A 
inteligência pode desenvolver-se de 
acordo com as condições do meio em 
que se encontra. 

II. Crescimento orgânico: refere-se ao 
aspecto físico.  

III. Maturação neurofisiológica: é o que 
torna possível determinado padrão de 
comportamento. 

IV. Meio: o conjunto de influência e 
estimulações ambientais altera os 
padrões de comportamento do 
indivíduo. 
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 É correto que se afirma em 
 

(A) I e III, apenas. 

(B) II e IV, apenas. 

(C) I, II, III e IV. 

(D) I, II e IV, apenas. 


