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1 Confira se seu CADERNO DE PROVAS corresponde ao cargo 

escolhido em sua inscrição. Este caderno contém cinquenta 
questões objetivas, corretamente ordenadas de 1 a 50, uma 
prova de redação e uma folha rascunho. 

2 Caso esteja incompleto ou contenha algum defeito, solicite ao 
fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão 
aceitas reclamações posteriores nesse sentido. 

3 O CARTÃO-RESPOSTA e a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO, que 
serão entregues pelo fiscal durante a prova, são os únicos 
documentos válidos para a correção das questões objetivas e da 
prova de redação expostas neste caderno. 

4 Quando o CARTÃO-RESPOSTA estiver em suas mãos, confira-o 
para saber se está em ordem e se corresponde ao seu nome. Em 
caso de dúvidas, solicite orientação ao fiscal. 

5 Ao receber a sua FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO para a 
elaboração de sua resposta da prova de redação, verifique 
imediatamente se o número de sequência (canto superior 
direito) confere com o número impresso no seu CARTÃO-
RESPOSTA. 

6 No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondente 
às suas respostas deve ser feita com caneta esferográfica azul 
ou preta. O preenchimento é de sua exclusiva responsabilidade. 

7 Não danifique o CARTÃO-RESPOSTA ou a FOLHA DE TEXTO 
DEFINITIVO, pois em hipótese alguma haverá substituição por 
erro do candidato. 
 
 
 
 

8 Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 
alternativas classificadas com as letras: A, B, C, D e E, havendo 
apenas uma que responde ao quesito proposto. O candidato 
deve assinalar uma resposta. Marcação rasurada, emendada, 
com campo de marcação não preenchido ou com marcação 
dupla não será considerada.  

9 A duração total das provas objetiva e de redação é de 4 horas, 
incluindo o tempo destinado à identificação - que será feita no 
decorrer da prova -, à transcrição do texto para a FOLHA DE 
TEXTO DEFINITIVO da prova de redação e ao preenchimento do 
CARTÃO-RESPOSTA.  

10 Reserve, no mínimo, os 25 minutos finais para preencher o 
CARTÃO-RESPOSTA e a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO. Não será 
concedido tempo adicional para o preenchimento.  

11 Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no 
mínimo, 1 hora após o início das provas e poderá levar este 
caderno somente no decurso dos últimos 60 minutos anteriores 
ao horário determinado para o seu término. 

12 É terminantemente proibido ao candidato copiar seus 
assinalamentos feitos no CARTÃO-RESPOSTA da prova objetiva. 

13 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem a 
autorização do fiscal de sala. 

14 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o 
CARTÃO-RESPOSTA, a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO e deixe o 
local de prova. 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES 
 

 

 11/09/2016 – Data de aplicação das provas objetiva e de redação. 

 12/09/2016 – A partir das 16h (horário de Brasília) – Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva. 

 Não serão conhecidos os recursos em desacordo com o estabelecido em edital normativo. 

 É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno ou no CARTÃO-RESPOSTA poderá 
implicar a anulação da sua prova. 
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PROVA OBJETIVA  
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Para responder às questões de 1 a 5, leia o texto abaixo. 
 

Curso exclusivo prepara transexuais, transgêneros e 
travestis para o Enem 

Aulas gratuitas são ministradas por universitários 
voluntários, em Goiânia. 

  
Um grupo de estudantes de Goiânia criou um 

cursinho preparatório para o Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) exclusivo para transexuais, travestis e 
transgêneros. O "Prepara Trans" foi desenvolvido com o 
intuito de garantir acesso à1 educação sem que os alunos 
enfrentem situações de preconceito e violência. As aulas 
são gratuitas e ministradas por universitários ou recém-
formados, ambos de forma voluntária. 

O curso é realizado de segunda a2 sexta-feira à3 
noite, em uma sala da Faculdade de Educação da 
Universidade Federal de Goiás (UFG), que apoia o projeto. 
Atualmente, 15 alunos estão regularmente matriculados. 
No entanto, novas inscrições podem ser feitas no perfil do 
Prepara Trans no Facebook. 

Estudante do 6º período de física, Vinícius Santos 
de Almeida, de 20 anos, é um dos professores. Ele, que dá 
aula de matemática, conta que participou da criação da 
ideia, que começou a4 tomar forma em outubro do ano 
passado, durante o Encontro Nacional em Universidade 
sobre Diversidade Sexual e de Gênero (Enudsg), que 
ocorreu na capital goiana. 

"Eu fiz parte da comissão organizadora do evento e 
sobrou uma quantia que poderíamos utilizar em algo para 
melhorar a5 vida dessas pessoas. Então pensamos em criar 
o curso. Com essa verba, também conseguimos bancar 
todo o material didático dos alunos e docentes", disse ao 
G1. 

A aula inaugural ocorreu no dia 25 de abril deste 
ano. Nas três primeiras semanas, a sala ficava sempre 
cheia. Porém, com o decorrer do tempo, o número foi 
baixando. Atualmente, por dia, entre cinco e 10 pessoas 
frequentam o preparatório. 

Para Vinícius, é fácil explicar essa evasão. "Para 
essas pessoas, pegar um ônibus e vir para cá é complicado 
porque eles têm 'dificuldade em existir'. No caminho, eles 
podem ser violentados física ou psicologicamente. Por isso, 
desistem", salienta. 

(g1.globo.com) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 1  
No texto, estão destacadas as formas "à", "a", "à", "a" e 
"a", numeradas, respectivamente, de 1 a 5. Sobre elas, 
assinale a alternativa totalmente correta. 
 

(A) A primeira e a terceira não contêm artigos, enquanto a 
segunda e a quarta são artigos. Já a quinta é uma 
preposição. 

(B) A primeira e a terceira contêm preposições, enquanto 
a segunda e a quarta são preposições. Já a quinta é um 
artigo. 

(C) A primeira e a terceira contêm preposições, enquanto 
a segunda, a quarta e a quinta são preposições. 

(D) A segunda e a quarta são preposições, enquanto a 
primeira, a terceira e a quinta contêm preposições.  

(E) Das cinco ocorrências destacadas, duas são apenas 
preposições e as outras três são apenas artigos. 

 

QUESTÃO 2  
A respeito do texto como um todo, analise as afirmativas a 
seguir. 
 
I. O cursinho mencionado no texto foi criado com o 

apoio exclusivo dos pais dos universitários envolvidos. 
 

II. A dificuldade de alguns alunos de continuar no 
cursinho relaciona-se, principalmente, com os 
problemas de trânsito de Goiânia. 

 
III. A evasão é um problema do cursinho mencionado no 

texto. 
 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I, somente. 
(B) II, somente. 
(C) III, somente. 
(D) I e II, somente. 
(E) I e III, somente. 

 

QUESTÃO 3  
No quarto parágrafo, aparece a expressão "bancar todo o 
material didático dos alunos". A presença do artigo "o" está 
correta nessa passagem. Assinale, a seguir, a alternativa em 
que a presença ou a ausência do artigo é facultativa, sem 
alterar o significado ou causar problemas em relação à 
Norma Culta escrita da língua portuguesa. 
 

(A) Eu encontrei minha melhor amiga naquela festa - Eu 
encontrei a minha melhor amiga naquela festa. 

(B) Toda escola tem boas instalações - Toda a escola tem 
boas instalações. 

(C) Ambos professores pediram aposentadoria - Ambos os 
professores pediram aposentadoria. 

(D) Tenho um primo cujo filho é atleta - Tenho um primo 
cujo o filho é atleta. 

(E) Parabéns a todos alunos que participaram do projeto - 
Parabéns a todos os alunos que participaram do 
projeto. 
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QUESTÃO 4 

Releia este período do texto: 
 

Para Vinícius, é fácil explicar essa evasão. 
 

O termo "essa evasão" refere-se, mais diretamente, ao fato 
de que: 
 

(A) "a sala ficava sempre cheia". 
(B) "a aula inaugural ocorreu no dia 25 de abril". 
(C) "por isso, desistem". 
(D) "o número foi baixando". 
(E) "eles podem ser violentados". 

 

QUESTÃO 5 

Observe as ocorrências de pronomes a seguir. 
 

I. "Ele, que dá aula de matemática [...]". 
II. "Eu fiz parte da comissão [...]" 
III. "[...] melhorar a vida dessas pessoas [...]" 
IV. "[...] dia 25 de abril deste ano [...]" 
V. "[...] eles podem ser violentados [...]" 
 

Agora, assinale a alternativa em que se caracterizem, correta e 
respectivamente, os pronomes destacados acima como 
pronomes substantivos (PS) ou pronomes adjetivos (PA). 
 

(A) PS, PS, PS, PA, PS. 
(B) PA, PS, PA, PS, PA. 
(C) PS, PS, PA, PA, PA. 
(D) PA, PA, PA, PS, PA. 
(E) PS, PS, PA, PA, PS. 
 

Para responder às questões de 6 a 10, leia os quadrinhos a 
seguir.  

 

 
 

 
(4.bp.blogspot.com) 

QUESTÃO 6 

No que consiste principalmente o humor da tirinha como 
um todo? 
 
(A) O humor da tirinha deve-se, principalmente, ao fato de 

que claramente há um psicólogo tentando inserir sua 
paciente em uma situação que lhe é bastante 
cotidiana, para a mulher conseguir relatar, mais 
facilmente, as questões que a afligem. 

(B) As expressões dos personagens, as quais compõem 
grande parte do texto não verbal da tirinha, são o 
principal fator que leva ao humor dos quadrinhos, 
sobretudo quanto ao choro da mulher e ao espanto do 
homem. 

(C) A tirinha como um todo configura uma quebra entre as 
imagens e as falas dos personagens. Esse é o principal 
fator que leva ao humor, porque se cria uma 
obscuridade a partir da incoerência entre o texto 
verbal e o texto não verbal. 

(D) A quebra de expectativa é o principal fator que leva ao 
humor da tirinha, já que a mulher parece estar em um 
ponto de ônibus, quando na verdade está deitada em 
um divã, realizando sua sessão de terapia com um 
psicólogo que claramente parece não se importar com 
suas "lamúrias". 

(E) A quebra de expectativa é o principal fator que leva ao 
humor da tirinha, já que a mulher parece estar em uma 
sessão de terapia, quando na verdade está deitada em 
um ponto de ônibus, fazendo suas "lamúrias" a um 
desconhecido, não a um psicólogo. 
 

QUESTÃO 7 

Com relação à forma verbal "abandonou", que aparece no 
segundo quadrinho, assinale a alternativa em que se analise 
corretamente sua concordância. 
 
(A) O verbo "abandonou" concorda corretamente com seu 

sujeito, "meu marido". 
(B) O verbo "abandonou" concorda corretamente com seu 

sujeito, "me". 
(C) O verbo "abandonou" não concorda corretamente com 

seu sujeito, "meu marido". 
(D) O verbo "abandonou" não concorda corretamente com 

seu sujeito, "com dois filhos". 
(E) De acordo com a Norma Culta escrita da língua 

portuguesa, o verbo "abandonou" aparece 
corretamente no singular, concordando com "marido", 
mas poderia estar no plural, concordando com "filhos". 

 

QUESTÃO 8 

No terceiro quadrinho, aparece o pronome "te", que exerce 
determinada função sintática na oração em que aparece. 
Assinale a alternativa em que o termo destacado exerça 
essa mesma função. 
 
(A) "[...] amolar com minhas lamúrias [...]". 
(B) "Só não vejo necessidade [...]". 
(C) "[...] meu marido me abandonou [...]". 
(D) "[...] da senhora ficar deitada nesse banco.". 
(E) "Só não vejo necessidade [...]". 
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QUESTÃO 9 

Releia este período do texto: 
 

Só não vejo necessidade da senhora ficar deitada nesse 
banco. 

 
Com relação à Norma Culta escrita da língua portuguesa, o 
termo "da senhora" representa desvio. Assinale a 
alternativa que justifique essa afirmação. 
 
(A) Como o substantivo "necessidade", no contexto em 

que aparece, rege a preposição "a", o correto seria 
escrever "à senhora". 

(B) Como "da senhora" exerce a função sintática de sujeito 
do verbo "ficar", esse termo não deveria conter 
preposição. O correto seria escrever "de a senhora". 

(C) Como "da senhora" exerce a função sintática de objeto 
direto do verbo "vejo", esse termo não deveria conter 
preposição. O correto seria escrever "de a senhora". 

(D) Como "da senhora" exerce a função sintática de objeto 
direto do verbo "ficar", esse termo não deveria conter 
preposição. O correto seria escrever "de a senhora". 

(E) Como o substantivo "necessidade", no contexto em 
que aparece, rege a preposição "por", o correto seria 
escrever "pela senhora". 

 
 

QUESTÃO 10 

Ainda com relação ao período "Só não vejo necessidade da 
senhora ficar deitada nesse banco.", o que se pode afirmar 
a respeito do pronome "esse", que aparece fundido com a 
preposição "em"? 
 
(A) Considerando-se o contexto da tirinha, como o homem 

se refere a algo que pertence unicamente a seu 
interlocutor, o emprego do pronome "esse" está 
absolutamente correto, de acordo com a Norma Culta 
escrita da língua portuguesa. 

(B) Considerando-se o contexto da tirinha, como o homem 
se refere a algo que está ligado tanto a seu interlocutor 
quanto a si próprio, o emprego do pronome "esse" 
está absolutamente correto, de acordo com a Norma 
Culta escrita da língua portuguesa. 

(C) Porque o referido banco, no contexto da tirinha, é 
tanto aquele em que está sentado o homem quanto 
aquele em que está deitada a mulher, poderia ser 
empregado, correta e indistintamente, ou o pronome 
"este" ou o pronome "esse", de acordo com a Norma 
Culta da língua portuguesa. 

(D) No contexto da tirinha, como o homem também está 
sentado no banco em que a mulher está deitada, o 
correto seria o emprego do pronome "este", em 
respeito à Norma Culta escrita da língua portuguesa. 

(E) No contexto da tirinha, como o homem também está 
sentado no banco em que a mulher está deitada, 
empregou-se corretamente o pronome "esse", em 
respeito à Norma Culta escrita da língua portuguesa. 

 
 
 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

Nas questões que avaliam os conhecimentos de noções de 
informática, a menos que seja explicitamente informado o 
contrário, considere que todos os programas mencionados 
estão em configuração padrão, em português, que o mouse 
está configurado para pessoas destras, que expressões 
como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a 
cliques com o botão esquerdo do mouse e que teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Considere também que não há restrições de proteção, de 
funcionamento e de uso em relação aos programas, 
arquivos, diretórios, recursos e equipamentos 
mencionados. 

 

QUESTÃO 11 
Um recurso de assistência pessoal baseado em inteligência 
artificial com processamento de linguagem para responder 
a perguntas no Windows 10, que pode ainda dar 
recomendações ou até mesmo executar algumas ações, é 
denominado: 
 
(A) Cortana e se encontra à esquerda do menu Iniciar. 

(B) Cortana e se encontra à direita do menu Iniciar. 
(C) Cortana e se encontra à extrema direita da Barra de 

Tarefas. 
(D) Visão de Tarefas e se encontra à extrema direita da 

Barra de Tarefas. 
(E) Visão de Tarefas e se encontra à direita do menu 

Iniciar. 
 

QUESTÃO 12  
No MS Word 2010 uma mesma formatação, tais como cor, 
estilo e tamanho da fonte, de um objeto gráfico ou texto 
pode ser aplicado em outro, de forma rápida, usando-se: 
 
(A) Selecionar/Substituir na faixa Edição da guia Página 

Inicial.  
(B) Selecionar/Substituir na faixa Área de Transferência da 

guia Página Inicial. 
(C) Pincel de Formatação na faixa Edição da guia Página 

Inicial. 
(D) Pincel de Formatação na faixa Área de Transferência da 

guia Página Inicial. 
(E) Selecionar/Substituir na faixa Formatação da guia 

Inserir. 
 

QUESTÃO 13 

Após o início de uma apresentação em MS Power Point 
2010, é possível navegar pelos slides, entre outras opções, 
com <Seta para cima>, <Page up> e <Seta para esquerda>. 
Cada opção possibilita a movimentação de um slide para o 
outro, respectivamente: 
 
(A) avançando,  avançando e avançando. 
(B) avançando,  avançando e retrocedendo. 
(C) avançando, retrocedendo e avançando. 
(D) retrocedendo,  avançando e retrocedendo. 
(E) retrocedendo,  retrocedendo e retrocedendo. 
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QUESTÃO 14 

Sobre o modo de navegação anônima do Google Chrome, 
leia as seguintes afirmativas. 
 
I. Impede o Chrome de guardar as atividades de acesso 

aos sites. 
 

II. Impede que o fornecedor de serviços de Internet veja as 
atividades de navegação. 

 
III. Impede que a entidade patronal veja as atividades de 

navegação nos computadores da empresa. 
 
IV. Impede que o Website visitado veja as atividades de 

navegação. 
 
Está correto somente o que se afirma em: 
 
(A) I. 
(B) II. 
(C) III. 
(D) II e III. 
(E) II, III e IV. 

 
 

QUESTÃO 15  
Sobre computação em nuvem, analise as seguintes 
afirmativas. 
 
I. Serviços em nuvem significam que se compra uma 

quantidade fixa de hardware e se paga pelos recursos 
usados. 

 
II. Um fornecedor em nuvem constrói um grande centro 

de dados, com vários computadores e muitos discos 
conectados pela Internet. 

 
III. Todas as aplicações e arquivos dos usuários ficam no 

centro de dados em nuvem e, quando necessário, 
rodam os serviços no computador em nuvem. 

 
IV. O consumidor pode acessar o centro de dados em 

nuvem de qualquer lugar; o ambiente de computação 
estará́ sempre disponível. 

 
Está correto o que afirma em: 
 
(A) I e II, somente. 
(B) II e III, somente. 
(C) I, II e III, somente. 
(D) II, III e IV, somente. 
(E) todas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO 
 

QUESTÃO 16 

Em relação ao disposto no Código de Ética Profissional 
do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, Lei nº 
1.171/94, analise as afirmativas a seguir. 
 

I. Em todos os órgãos e entidades da Administração 
Pública Federal direta, indireta autárquica e 
fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que 
exerça atribuições delegadas pelo poder público, 
deverá ser criada uma Comissão de Ética, encarregada 
de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do 
servidor, no tratamento com as pessoas e com o 
patrimônio público, competindo-lhe conhecer 
concretamente de imputação ou de procedimento 
suscetível de censura.  

 
II. À Comissão de Ética incumbe fornecer aos organismos 

encarregados da execução do quadro de carreira dos 
servidores os registros sobre sua conduta ética, para o 
efeito de instruir e fundamentar promoções e para 
todos os demais procedimentos próprios da carreira do 
servidor público. 

 
III. A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de 

Ética é a de censura e sua fundamentação constará do 
respectivo parecer, assinado por todos os seus 
integrantes, independentemente da ciência do faltoso.  

 
Pode-se afirmar que: 

 

(A) somente I e II são corretas. 
(B) somente I e III são corretas. 
(C) somente II e III são corretas. 
(D) todas são incorretas. 
(E) todas são corretas. 

 

QUESTÃO 17  
São regras deontológicas previstas no Código de Ética 
Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo 
Federal, Lei nº 1.171/94, dentre outras: 
 

(A) toda ausência injustificada do servidor de seu local de 
trabalho é fator de desmoralização do serviço público, 
implicando, necessariamente, a desordem nas relações 
humanas. 

(B) a publicidade de todo ato administrativo constitui 
requisito de eficácia e moralidade, vedada, em 
quaisquer circunstâncias, a decretação de sigilo. 

(C) a noção de moralidade da Administração Pública 
limita-se à distinção entre o legal e o ilegal.  

(D) o servidor público deverá, sempre que possível, se 
pautar pela conduta ética; assim, terá que decidir tão 
somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o 
conveniente e o inconveniente, o oportuno e o 
inoportuno.  

(E) o trabalho desenvolvido pelo servidor público perante 
a comunidade deve ser entendido como acréscimo a 
seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, 
integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode 
ser considerado como seu maior patrimônio. 
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QUESTÃO 18  
São deveres do servidor público, conforme Código de Ética 
Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo 
Federal, Lei nº 1.171/94, dentre outros: 
 
(A) divulgar e informar a todos os integrantes de sua classe 

sobre a existência desse Código de Ética, estimulando 
seu integral cumprimento. 

(B) comunicar, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e 
oito) horas, a seus superiores os atos ou fatos 
contrários ao interesse público, desde que ilegais.  

(C) retirar da repartição pública, mesmo sem estar 
legalmente autorizado, documento, livro ou bem 
pertencente ao patrimônio público, desde que atue 
para o bem comum ou para a segurança coletiva.  

(D) abster-se da participação em movimentos grevistas. 
(E) ser, em função de seu espírito de solidariedade, 

conivente com erro a esse Código de Ética ou ao 
Código de Ética de sua profissão.  

 

QUESTÃO 19 

Conforme estabelecido na Lei nº 8.112/90, assinale a 
alternativa correta.  
 
(A) A posse do aprovado em concurso público ocorrerá no 

prazo de até noventa dias, contados da publicação do 
ato de provimento. 

(B) A condição de brasileiro nato é um dos requisitos para 
a investidura em cargo público. 

(C) As atribuições do cargo podem justificar a exigência de 
outros requisitos estabelecidos em lei.  

(D) As universidades e instituições de pesquisa científica e 
tecnológica federais deverão prover seus cargos 
somente com professores, técnicos e cientistas 
brasileiros, natos ou naturalizados. 

(E) Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o 
direito de se inscrever em concurso público para 
provimento de cargo cujas atribuições sejam 
compatíveis com a deficiência de que são portadoras; 
para tais pessoas serão reservadas até 25% (vinte e 
cinco por cento) das vagas oferecidas no concurso. 

 

QUESTÃO 20 

Em relação à Lei nº 8.112/90, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O concurso público terá validade de até 1 (um) ano, 

podendo ser prorrogado uma única vez, por igual 
período. 

(B) Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo 
de provimento efetivo ficará sujeito a estágio 
probatório por período de 12 (doze) meses, durante o 
qual sua aptidão e sua capacidade serão objeto de 
avaliação para o desempenho do cargo. 

(C) Ao servidor em estágio probatório não poderão, em 
qualquer hipótese, ser concedidos afastamentos. 

(D) O servidor estável só perderá o cargo em virtude de 
sentença judicial transitada em julgado ou de processo 
administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada 
ampla defesa. 

(E) São formas de provimento de cargo público, entre 
outras, a nomeação, a ascensão e a transferência. 

LEGISLAÇÃO 
 

QUESTÃO 21  
Tendo em vista o disposto no Decreto nº 79.822/77, que 
regulamenta a Lei nº 5.766/71, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) O Conselho Federal de Psicologia é autarquia federal 

dotada de personalidade jurídica de direito privado, 
com autonomia administrativa e financeira. 

(B) Compete ao Conselho Federal de Psicologia publicar, 
anualmente, o relatório dos trabalhos e a relação de 
todos os psicólogos inscritos. 

(C) O Conselho Federal de Psicologia será constituído de 
11 (onze) membros efetivos e 11 (onze) membros 
suplentes. 

(D) Compete privativamente aos Conselhos Regionais de 
Psicologia, propor, por intermédio do Ministério da 
Educação, alterações da legislação relativas ao 
exercício da profissão de psicólogo. 

(E) O patrimônio do Conselho Federal será constituído dos 
valores referentes à metade de anuidades, taxas, 
emolumentos e multas arrecadados pelos Conselhos 
Regionais. 

 
 

QUESTÃO 22  
Conforme disposto no Código de Ética Profissional do 
Psicólogo, assinale a alternativa incorreta. 
 
(A) É vedado ao psicólogo induzir a convicções políticas, 

filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de 
orientação sexual ou a qualquer tipo de preconceito, 
quando do exercício de suas funções profissionais. 

(B) É dever do psicólogo a prestação de serviços 
profissionais em situações de calamidade pública ou de 
emergência, sem visar a benefício pessoal. 

(C) Ao fixar a remuneração por seu trabalho, o psicólogo 
levará em conta a justa retribuição aos serviços 
prestados e as condições do usuário ou beneficiário. 

(D) É vedado ao psicólogo, em qualquer hipótese, intervir 
na prestação de serviços psicológicos que estejam 
sendo efetuados por outro profissional. 

(E) O psicólogo, quando participar de greves ou 
paralisações, garantirá que as atividades de 
emergência não sejam interrompidas. 
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QUESTÃO 23 
Acerca dos princípios fundamentais indicados no Código de 
Ética Profissional do Psicólogo, analise as afirmativas a 
seguir. 
 
I. O psicólogo considerará as relações de poder nos 

contextos em que atua e os impactos dessas relações 
sobre suas atividades profissionais, posicionando-se de 
forma crítica e em consonância com os demais 
princípios desse Código. 

 
II. O psicólogo zelará para que o exercício profissional seja 

efetuado com dignidade, rejeitando situações em que 
a Psicologia esteja sendo aviltada. 

 
III. O psicólogo baseará seu trabalho no respeito e na 

promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e 
da integridade do ser humano, apoiado nos valores 
que embasam a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I e II, somente. 
(B) I e III, somente. 
(C) II e III, somente. 
(D) I, somente. 
(E) todas. 
 
 

QUESTÃO 24  
Em relação à Resolução CFP nº 06/2007, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Os processos disciplinares não poderão ser iniciados de 

ofício pelos Conselhos Regionais de Psicologia. 
(B) A pena a ser aplicada nos processos disciplinares 

ordinários no processamento de infração cometida por 
pessoa física inscrita no Conselho Regional de 
Psicologia será de advertência, multa no valor de 1 
(uma) a 10 (dez) anuidades, tendo como referência a 
anuidade praticada pelo Conselho Regional no 
exercício em que esta vier a ser imposta. 

(C) Na aplicação da pena, o Plenário do Conselho Regional 
de Psicologia considerará, em cada caso, a gravidade 
da falta, a especial gravidade das faltas relacionadas 
com o exercício profissional, a individualidade da pena 
e o caráter primário ou não do infrator. 

(D) A pena a ser aplicada nos processos disciplinares 
ordinários no processamento de infração cometida por 
pessoa jurídica será de multa, no valor de 5 (cinco) a 10 
(dez) anuidades, tendo como referência a anuidade 
praticada pelo Conselho Regional no exercício em que 
esta vier a ser imposta, suspensão temporária das 
atividades, ou cassação do registro ou cadastramento. 

(E) Para efeito de análise de reincidência do psicólogo no 
cometimento de infração ética que envolve mesma 
matéria, deverá ser considerada a existência de 
processos éticos já julgados no período de 5 (cinco) 
anos anteriores, contados a partir do cumprimento da 
pena imposta.  

 

QUESTÃO 25  
Assinale a alternativa incorreta, conforme o Decreto                
nº 53.464/64, que regulamenta a Lei nº 4.119/62.  
 

(A) Os diplomados em Psicologia por Universidades ou 
Faculdades estrangeiras reconhecidas pelas leis do país 
de origem, cujos diplomas tenham sido revalidados em 
conformidade com a legislação em vigor, poderão 
exercer a profissão de Psicólogo. 

(B) É função do psicólogo, dentre outras, assessorar, 
tecnicamente, órgãos e estabelecimentos públicos, 
autárquicos, paraestatais, de economia mista e 
particulares.   

(C) Os alunos que tiverem cursado em nível superior, no 
Brasil ou no estrangeiro, disciplinas constantes do 
currículo dos Cursos de Psicologia, poderão ser 
dispensados dessas disciplinas, desde que obtenham 
parecer favorável dos órgãos técnicos da Faculdade 
aprovado pelo Conselho Universitário, no caso de 
Universidades, e pela Diretoria do Ensino Superior do 
Ministério da Educação e Cultura, no caso de 
estabelecimentos isolados.  

(D) As Faculdades, ao requererem autorização para o 
funcionamento de Curso de Psicólogo, poderão, a seu 
critério, possuir serviços clínicos e serviços de aplicação 
à Educação e ao Trabalho, desde que abertos ao 
público e de forma gratuita, de acordo com o tipo de 
formação que pretendam oferecer nesse nível de 
Curso. 

(E) É livre em todo o território nacional o exercício da 
Profissão de Psicólogo, observadas as exigências 
previstas na legislação em vigor e no Decreto nº 
53.464/64. 
 

QUESTÃO 26 
Em consonância com a Resolução CFP nº 19/2000, que 
institui o Manual Unificado de Orientação e Fiscalização 
(MUORF), avalie as afirmativas a seguir. 
 

I. Em cada Conselho Regional de Psicologia funcionará 
uma Comissão de Orientação e Fiscalização (COF), com 
o objetivo de coordenar e executar, em sua jurisdição, 
as atividades de orientação e fiscalização da entidade e 
assistir ao plenário do CRP, nos assuntos de sua 
competência. 

II. A fiscalização, como atividade rotineira dos CRPs, 
realizar-se-á independentemente de denúncia ou 
informação, sendo as denúncias de inspeção levadas a 
termo não apenas em torno de consultórios, serviços, 
clínicas e instituições cadastradas nos Regionais, mas 
em todo e qualquer lugar onde se possa supor ação de 
Psicólogo. 

III. Os fiscais serão, preferencialmente, psicólogos, 
contratados mediante processo seletivo simplificado, 
cabendo privativamente ao Conselho Federal de 
Psicologia a definição dos critérios de contratação.  

 

Está correto o que se afirma em: 
 

(A) I e II, somente. 
(B) I e III, somente. 
(C) II e III, somente. 
(D) I, somente. 
(E) todas. 
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QUESTÃO 27  
Conforme disposto na Resolução CFP nº 03/2007, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) O exercício da profissão, fora da área de jurisdição do 

Conselho Regional de Psicologia em que o profissional 
tem inscrição principal, não o obriga à inscrição 
secundária.  

(B) No caso de falecimento de profissional inscrito, o 
cancelamento será automático, subsistindo, 
entretanto, seus eventuais débitos decorrentes de 
anuidade, taxas, emolumentos e multas.  

(C) Toda publicidade veiculada por psicólogo conterá 
obrigatoriamente o nome completo do profissional, a 
palavra psicólogo, a sigla do Conselho Regional de 
Psicologia em que tenha sua inscrição e o número 
dessa inscrição. 

(D) O psicólogo poderá requerer o cancelamento de sua 
inscrição, ainda que esteja respondendo a processo 
ético. 

(E) As pessoas com formação e atividade profissional em 
Psicologia no exterior, que venham a atuar no Brasil a 
convite de entidades educacionais, profissionais ou 
científicas, ou ainda, de grupos de psicólogos, por um 
período de, no máximo, 3 (três) meses por ano, 
deverão comunicar, direta e exclusivamente, ao 
Conselho Federal de Psicologia. 

 
 

QUESTÃO 28  
Tendo em vista a Resolução nº 06/2007, analise as 
afirmativas a seguir. 
 
I. É facultado à Comissão de Ética constituir Comissão de 

Instrução, para desempenhar suas atribuições, com os 
mesmos poderes de decisão. 

 
II. São penalidades aplicáveis: advertência, multa, censura 

pública, suspensão do exercício profissional – por 30 
(trinta) dias ad referendum do Conselho Federal – e 
cassação do registro para o exercício profissional – ad 
referendum do Conselho Federal. 

 
III. A censura pública, a suspensão e a cassação do 

exercício profissional serão publicadas em Diário 
Oficial, jornais ou boletins do Conselho Regional e 
afixados na sede em que estiver inscrito o psicólogo 

processado e em suas Seções.  
 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I e II, somente. 
(B) I e III, somente. 
(C) II e III, somente. 
(D) I, somente. 
(E) todas. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 29  
Conforme disposto na Resolução CFP nº 07/2003, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) A Declaração e o Parecer psicológico não são 

documentos decorrentes da avaliação Psicológica, 
embora muitas vezes apareçam dessa forma. 

(B) O relatório ou laudo psicológico é um documento 
expedido pelo psicólogo que certifica uma 
determinada situação ou estado psicológico, tendo 
como finalidade afirmar sobre as condições 
psicológicas de quem, por requerimento, o solicita, 
com fins, dentre outros, de justificar faltas e/ou 
impedimentos do solicitante. 

(C) Parecer é uma apresentação descritiva acerca de 
situações e/ou condições psicológicas e suas 
determinações históricas, sociais, políticas e culturais, 
pesquisadas no processo de avaliação psicológica. 

(D) O atestado psicológico é um documento que visa 
informar a ocorrência de fatos ou situações objetivas 
relacionadas ao atendimento psicológico, com a 
finalidade, dentre outras, de declarar o 
comparecimento do atendido e/ou de seu 
acompanhante, quando necessário. 

(E) A declaração é um documento fundamentado e 
resumido sobre uma questão focal do campo 
psicológico cujo resultado pode ser indicativo ou 
conclusivo. 

 

QUESTÃO 30 
Segundo a Lei nº 8080/90, analise as seguintes afirmativas. 
 
I. O processo de planejamento e orçamento do Sistema 

Único de Saúde (SUS) será ascendente, do nível local 
até o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, 
compatibilizando-se as necessidades da política de 
saúde com a disponibilidade de recursos em planos de 
saúde dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal 
e da União. 

 
II. Os planos de saúde serão a base das atividades e 

programações de cada nível de direção do Sistema 
Único de Saúde (SUS), e seu financiamento, por sua 
natureza, prescinde de previsão na respectiva proposta 
orçamentária. 

 
III. É vedada a transferência de recursos para o 

financiamento de ações não previstas nos planos de 
saúde, exceto em situações emergenciais ou de 
calamidade pública, na área de saúde.  

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I e II, somente. 
(B) II e III, somente. 
(C) I e III, somente. 
(D) I, somente. 
(E) todas. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 

Considerando as informações sobre a Psicologia Social 
discutidas no livro de Bock, Furtado e Teixeira (2002) 
“Psicologias: uma introdução ao estudo de Psicologia”, 
responda às questões 31 e 32. 
 

QUESTÃO 31  
Considere as seguintes afirmativas sobre as principais 
características da Psicologia Social. 
 

I. Procura aprofundar o conhecimento da natureza social 
do fenômeno psíquico. 

II. Busca compreender como se dá a construção do 
psiquismo humano a partir das relações sociais vividas 
pelo homem. 

III. Estuda o desenvolvimento afetivo-emocional do ser 
humano. 

IV. Estuda o comportamento humano de acordo com suas 
aprendizagens significativas. 

V. Interessa-se pela história de reforçamento presente no 
ambiente do ser humano. 

 

Quantas estão corretas? 
 

(A) Uma, somente. 
(B) Duas, somente 
(C) Três, somente. 
(D) Quatro, somente. 
(E) Todas. 
 

QUESTÃO 32  
“Pequenas organizações de indivíduos que, possuindo 
objetivos comuns, desenvolvem ações na direção desses 
objetivos” é o conceito de:  
 

(A) trabalho grupal.  
(B) cultura organizacional. 
(C) grupos operativos. 
(D) grupos sociais. 
(E) equipes de trabalho. 

 
Chiavenato (2009), em seu livro “Recursos Humanos: o 
capital humano nas organizações”, menciona que a 
entrevista de seleção é a técnica de seleção mais utilizada, 
sendo que em todas as situações a entrevista deve ser feita 
com habilidade e tato, a fim de que possa produzir os 
resultados esperados. Responda às questões 33 e 34, 
relacionadas ao tema.  
 

QUESTÃO 33  
Os testes de personalidade servem para analisasr os 
diversos traços de personalidade, sejam eles determinados 
pelo caráter, sejam pelo temperamento. Eles são genéricos 
quando revelam traços gerais de personalidade em uma 
síntese global e recebem o nome de psicodiagnóstico. 
Nessa categoria estão os chamados testes expressivos e 
projetivos. Como exemplo, podemos citar apenas:  
 

(A) WISC IV. 
(B) FIGURAS COMPLEXAS DE REY. 
(C) BGFM. 
(D) RORSCHACH.  
(E) BPR - 5. 

QUESTÃO 34  
Leia as seguintes afirmativas sobre a utilização de testes 
psicológicos durante o processo de entrevista.  
 
I. São utilizados para melhor conhecer as pessoas nas 

decisões de emprego, orientação profissional, 
avaliação profissional e mensuração de aptidões. 

II. Limitam o perfil do candidato identificando apenas 
seus déficits. 

III. Não possibilitam um resultado fidedigno por falta de 
dados normativos. 

IV. Constituem uma medida objetiva e estandardizada de 
amostras do comportamento das pessoas. 

V. Focalizam principalmente as aptidões, procurando 
avaliar sua presença em cada pessoa, com o intuito de 
generalizar e prever seu comportamento em 
determinadas situações de trabalho. 

 
Quantas estão corretas? 
 
(A) Uma, somente. 
(B) Duas, somente 
(C) Três, somente. 
(D) Quatro, somente. 
(E) Todas. 
 
 

QUESTÃO 35  
Sage (1999), em seu capítulo de livro intitulado “Estratégias 
Administrativas para a Realização do Ensino Inclusivo”, 
enfatiza que devemos reconhecer que um ensino inclusivo 
requer mudanças importantes, dentre as quais o autor 
destaca uma política que dê suporte à cultura 
compartilhada da inclusão. Assim, ele exemplifica algumas 
crenças necessárias para tal suporte, exceto que: 
 
(A) nem todos os alunos se beneficiam da participação em 

turmas e escolas inclusivas. 
(B) todos da escola estão concentrados na satisfação das 

necessidades de todos os alunos em um sistema de 
educação unificado. 

(C) todos os professores têm habilidades e conhecimentos 
que devem ser usados para dar apoio aos esforços dos 
demais professores. 

(D) todos na escola são responsáveis pela educação de 
cada aluno, desde a frequência à escola, 
independentemente das necessidades de 
aprendizagem.  

(E) a avaliação das necessidades dos alunos é uma parte 
regular do planejamento curricular e didático para 
todos os professores. 
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QUESTÃO 36  
Escolher um planejamento de pesquisa é crucial para 
qualquer pesquisa, mas é especialmente crucial quando se 
está tentando estudar a mudança ou a continuidade com a 
idade. Nesse contexto seguem três possibilidades de 
escolhas: (1) estudar grupos diferentes de pessoas de 
idades diferentes; (2) estudar as mesmas pessoas durante 
um período de tempo; (3) avaliar se os mesmos padrões 
valem para diferentes culturas ou contextos. Esses 
delineamentos são, respectivamente, chamados de: 

  
(A) experimental, temporal, contextual. 
(B) observacional, sequencial, sociocultural. 
(C) transversal, longitudinal, intercultural. 
(D) longitudinal, transversal, intercultural. 
(E) linha de base, sequencial, contextual. 
 
 
As questões 37 e 38 referem-se ao Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA). 

 

QUESTÃO 37  
São medidas aplicáveis aos pais ou ao responsável (Capítulo 
V, Título IV, art. 129), exceto: 
 
(A) pagamento de multa no valor de 30% do salário 

mínimo brasileiro. 
(B) encaminhamento a tratamento psicológico. 
(C) advertência. 
(D) perda da guarda. 
(E) destituição da tutela. 
 

QUESTÃO 38 
É proibida a venda à criança ou ao adolescente (Capítulo II, 
Seção II – Dos Produtos e Serviços, art. 81) de: 
 
I. armas e munições; 
II. bebidas alcoólicas; 
III. produtos cujos componentes possam causar 

dependência física ou psíquica ainda por utilização 
indevida; 

IV. bilhetes lotéricos e equivalentes; 
V. explosivos. 

 
Está correto o que se apresenta em: 

 
(A) somente uma um item. 
(B) somente dois dos itens. 
(C) somente três dos itens. 
(D) somente quatro dos itens. 
(E) todos os itens. 

 
O Conselho Federal de Psicologia apresentou à categoria e 
à sociedade em geral, em 2012, o documento de 
Referências Técnicas para a Prática de Psicólogas(os) em 
Programas de Atenção à Mulher em Situação de Violência, 
produzido a partir da metodologia do Centro de Referência 
Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (Crepop). As 
questões 39 e 40 estão relacionadas a esse documento que 
busca contribuir referência sólida para a atuação da 
Psicologia na área.  

QUESTÃO 39 
Considere as seguintes informações sobre a violência 
contra a mulher. 
  
I. A partir de 1930, no Brasil, muitas mulheres passaram 

a trabalhar fora do lar e começaram a buscar novos 
espaços de inserção social, inclusive como força 
produtiva, tornando-se assim mais expostas 
socialmente. 

 

II. Maior exposição da mulher, anteriormente restrita ao 
espaço delimitado e controlado pelo companheiro, 
também passou a gerar conflitos dentro da própria 
relação, potencializando brigas no domínio privado. 

 

III. A violência contra a mulher é uma infração aos direitos 
fundamentais do ser humano, além de ser uma 
transgressão aos tratados internacionais. 

 
É correto o que se afirma em: 
 
(A) I, somente. 
(B) II, somente. 
(C) III, somente. 
(D) II e III, somente. 
(E) todas. 
 

QUESTÃO 40 
Como um fenômeno complexo e multifacetado, a violência 
contra a mulher exige compreensão e intervenção 
multidisciplinares. Portanto, sobre a prática do profissional 
Psicólogo nesse contexto, podemos afirmar exceto que: 
 
(A) as diretrizes básicas para a atuação das equipes partem 

de normas provenientes de instituições como 
Ministério da Saúde, Secretaria de Políticas para 
Mulheres (SPM) e Ministério do Desenvolvimento  
Social, que fornecem orientações gerais para a 
implantação dos serviços. 

(B) as pesquisas da área mostram que há consenso entre o 
objetivo de trabalho do psicólogo em relação à sua 
equipe multiprofissional envolvida, estando bem 
delimitadas a articulação das ações, as metodologias e 
as questões conceituais. 

(C) dentre as atividades desenvolvidas pelo psicólogo 
podem-se considerar escuta qualificada, acolhimento, 
fortalecimento, promoção da autoestima, superação 
da situação de violência. 

(D) o atendimento à mulher em situação de violência 
requer discussões a respeito das contextualizações das 
novas demandas sociais, que exigem da Psicologia uma 
ampliação de suas práticas e novos campos de atuação. 

(E) considerando que o papel do psicólogo é promover a 
reflexão nas mulheres em situação de violência, no 
sentido de que elas possam reconstruir suas vidas e 
fazer novas escolhas, é fundamental ter acesso à 
grande variedade de conceitos e teorias a respeito da 
violência e da especificidade do gênero. 
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Em seu artigo intitulado “Psicologia Institucional: o 
exercício da psicologia como instituição”, Guirado (2009) 
revisa as discussões desenvolvidas pelo tema nos mais de 
20 anos de trabalhos contínuos intensos. As questões 41 e 
42 estão relacionadas a esse tema. 

 

QUESTÃO 41 
Psicologia Institucional é um termo cunhado por ________, 
psiquiatra argentino de orientação psicanalítica inglesa, 
que, a um certo momento, buscou aliar _________ e 
_________ para pensar a atuação do profissional em 
psicologia, para além das práticas terapêuticas e 
consultorias.  
 
As lacunas são, correta e respectivamente, preenchidas por: 
 
(A) George Lapassade, sociologia e Gestalt. 
(B) Michel Foucault, funcionalismo e psicanálise. 
(C) José Bleger, psicanálise e marxismo. 
(D) Freud, psicanálise e dialética. 
(E) Pichon-Rivière, psicanálise e estruturalismo. 

 

QUESTÃO 42 
Considere as seguintes afirmativas. 
  
I. Análise Institucional é o nome dado a um movimento 

que supõe um modo específico de compreender as 
relações sociais, um conceito de instituição e um modo 
de inserção do profissional psicólogo que é de natureza 
imediatamente política. 

 
II. O instituído é uma dimensão ou momento do processo 

de institucionalização em que os sentidos, as ações 
ainda estão em movimento e constituição. 

 
III. Organização é um nível da realidade social em que as 

relações são regidas por estatutos e acontecem no 
interior de estabelecimentos, espaços físicos 
determinados.  

 
IV. A instituição é o nível da Lei ou da Constituição que 

rege todo o tecido de uma formação social; está acima 
dos estatutos das organizações. 

 
Está correto o que se afirma somente em: 
 
(A) I. 
(B) II. 
(C) III. 
(D) II, III e IV. 
(E) I, III e IV. 

 
D’Oliveira, (1984) registra em seu livro “Ciência e Pesquisa 
em Psicologia”, que faz parte da coleção “Temas Básicos de 
Psicologia”, as experiências e inquietações enquanto 
pesquisadora e professora de Psicologia. Assim, o material 
fornece subsídios para uma atuação em ciência e pesquisa 
com o intuito de reconhecê-las e compará-las com outras 
atividades do conhecimento humano. Com base nesse 
assunto, responda às questões 43 e 44. 

 

QUESTÃO 43 
Leia as seguintes afirmativas. 
 
I. Fazer pesquisa é umas das etapas da ciência. 

 
II. A ciência está em constante interação com a 

sociedade, podendo ser determinada pela história 
política e econômica do momento social em que se 
insere. 

 
III. O problema de pesquisa deve ser formulado sob forma 

de pergunta. 
 
Pode-se afirmar que: 
 
(A) somente I está correta. 
(B) somente II está correta. 
(C) somente III está correta. 
(D) I, II e III estão corretas. 
(E) I, II e III estão incorretas. 

 

QUESTÃO 44 
Um grande marco na história da Psicologia como ciência e 
pesquisa foi quando Wilhelm Wundt (1832-1920) 
estabeleceu o primeiro laboratório psicológico do mundo. 
Wundt acreditava que a maneira mais simples de estudar a 
mente era através do estudo direto dos eventos mentais, 
com um método chamado: 
 
(A) introspecção. 
(B) hipnose. 
(C) avaliação funcional. 
(D) diálogo dirigido. 
(E) catarse. 

 

QUESTÃO 45 
O Behaviorismo, a Gestalt e a Psicanálise são considerados 
por inúmeros autores as três mais importantes tendências 
teóricas da Psicologia no século XX. Seguindo cada uma das 
abordagens, assinale a alternativa que descreve 
corretamente os aspectos conceituais relacionados. 
 
(A) O pré-consciente é constituído por conteúdos 

reprimidos que não são acessíveis ao consciente pelas 
ações de censuras internas. 

(B) A Psicanálise, enquanto método de investigação, 
caracteriza-se pelo método introspectivo, que busca o 
significado oculto daquilo que é manifesto por meio de 
ações e palavras ou pelas produções imaginárias. 

(C) A base do Behaviorismo está na formulação do 
conceito de comportamento respondente, ou seja, 
estímulo-reflexo. 

(D) Seguindo as leis do Behaviorismo entre o estímulo 
dado ao indivíduo e sua resposta, há o processo de 
percepção – o que ele percebe e como percebe são 
dados importantes para a compreensão do 
comportamento humano. 

(E) A Gestalt, que tem seu berço nos Estados Unidos, 
dedica-se ao estudo das interações entre o indivíduo e 
o ambiente. 

 



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YmQyZTo2YmRh:TW9uLCAwMSBBcHIgMjAxOSAxNjoxMjoyOCAtMDMwMA==

│CRP-15_PAF300_2B│Cargo: PSICÓLOGO AGENTE FISCAL                                                                       Instituto QUADRIX│CRP-15 – Aplicação: 2016│ 
 

 

 

 
-12- 

QUESTÃO 46 
Bock, Furtado e Teixeira, no livro Psicologias: uma 
introdução ao estudo de Psicologia (2002), abordam em um 
dos capítulos o tema “Psicologia como Profissão”. Sobre o 
assunto, assinale a alternativa incorreta.  
 
(A) A Psicologia, no Brasil, é uma profissão reconhecida 

desde 1958, pela Lei nº 3.278. 
(B) O psicólogo pode, junto com o paciente, desvendar 

razões e compreender dificuldades, caracterizando-se 
assim sua intervenção. 

(C) O psicólogo possui instrumentos adequados para 
auxiliar o indivíduo a compreender, organizar e aplicar 
esse saber, permitindo sua transformação e a mudança 
de sua ação sobre o meio. 

(D) A Psicologia tem seu objeto de estudo marcado pela 
busca da compreensão do funcionamento da 
consciência. 

(E) Psicologia e Psiquiatria se aproximam no que diz 
respeito às intervenções nos processos patológicos da 
subjetividade humana; os psicólogos têm se dedicado 
mais à compreensão das patologias para qualificar seus 
afazeres profissionais. 

 

QUESTÃO 47 
A teoria histórico-cultural, mais conhecida no Brasil como 
Escola de Vygotsky, constituiu-se como uma vertente da 
psicologia que se desenvolvia na União Soviética, nas 
décadas iniciais do século XX. Os autores que 
autodenominaram sua corrente de pensamento como 
histórico-cultural tinham razões para isso; partiam do 
pressuposto de que: 
 
(A) a personalidade do homem é composta por três 

sistemas resultantes de sua interação com o ambiente. 
(B) as relações indivíduo-ambiente são controladas pelas 

consequências do cotidiano. 
(C) o homem é um ser de natureza social. 
(D) o homem já traz, ao nascer, um conjunto de aptidões e 

capacidades definidas e determinadas geneticamente. 
(E) o desenvolvimento humano ocorre por meio de 

estágios em que a interação da criança evolui seu 
processo maturacional. 

 

QUESTÃO 48 
A Epistemologia Genética é uma ciência relativamente 
nova, inaugurada pelos trabalhos de Piaget, que tem por 
objetivo revelar os processos pelos quais se constituem os 
diferentes estados do conhecimento. Assim, a conclusão 
desse autor é de que o homem aprende assimilando a 
realidade e acomodando os esquemas e as operações de 
sua mente para novas assimilações. Assim, “a alteração na 
própria estrutura mental, seja na criação de novos 
esquemas ou na modificação de antigos”, refere-se ao 
conceito de: 
 
(A) assimilação. 
(B) acomodação. 
(C) equilibração. 
(D) esquemas secundários. 
(E) zona de desenvolvimento proximal.  

QUESTÃO 49 
O Código de Ética Profissional do Psicólogo oferece 
diretrizes para sua formação, delineando as 
responsabilidades e os deveres do psicólogo, pois toda 
profissão define-se a partir de práticas que buscam atender 
demandas sociais e que garantam a adequada relação de 
cada profissional com seus pares e com a sociedade como 
um todo. Analise, a seguir, as afirmativas sobre as 
responsabilidades desse profissional. 
 
I. É dever assumir responsabilidades profissionais 

somente por atividades para as quais seja capacitado 
pessoal, teórica e tecnicamente. 

 
II. É vedado desviar para serviço particular ou de outra 

instituição, visando a benefício próprio, pessoas ou 
organizações atendidas por instituição com a qual 
mantenha qualquer tipo de vínculo profissional. 

 
III. Ao participar de greves ou paralisações, deverá 

garantir que as atividades de emergência não serão 
interrompidas. 

 
IV. No atendimento à criança não deverá, em hipótese 

alguma, comunicar aos pais ou responsáveis as 
informações obtidas. 

 
V. Ao promover publicamente seus serviços poderá 

utilizar o preço do atendimento como forma de 
propaganda. 

 
Seguindo o Código de Ética Profissional do Psicólogo, está 
correto o que se afirma em: 
 
(A) nenhuma. 
(B) todas. 
(C) uma das afirmativas, somente. 
(D) duas das afirmativas, somente. 
(E) três das afirmativas, somente. 

 

QUESTÃO 50 
Sigilo profissional, em qualquer código de ética, tem por 
finalidade proteger a pessoa atendida. Considere as 
afirmativas sobre a atuação do Psicólogo e assinale a 
incorreta. 
 
(A) Todo psicólogo, em seu exercício profissional, está 

obrigado ao sigilo profissional. 
(B) Cabe ao psicólogo criar as condições adequadas para 

que não haja a violação do sigilo. 
(C) Em se tratando de prontuário que possa interessar a 

uma Equipe Multidisciplinar, devem ser registradas 
apenas as informações necessárias ao cumprimento 
dos objetivos do trabalho. 

(D) Em caso de demissão ou exoneração, o psicólogo não 
poderá repassar informações e materiais de seus 
pacientes ao psicólogo que vier a substituí-lo. 

(E) O usuário deve ser informado da existência do 
prontuário, tendo livre acesso às informações contidas 
a seu respeito. 


