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Cada um dos itens da prova objetiva está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a 
que cada um deles esteja vinculado, marque, no cartão-resposta, para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue 
o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. 
 

A marcação de acordo com o gabarito valerá + 1,00 (um ponto positivo). A marcação em desacordo com o gabarito 
valerá - 1,00 (um ponto negativo). A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não 
receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use o cartão-resposta, único documento válido para a correção da sua 
prova objetiva. 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 

 

Texto para os itens de 1 a 14. 
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A saúde mental tem ganhado cada vez mais espaço na lista de prioridades de grandes corporações. No Brasil, o
tema, que antes avançava de forma tímida, deu um salto em 2020 com a chegada da pandemia de covid-19, quando 576 
mil pessoas pediram afastamento do trabalho por transtornos mentais e comportamentais. O número revela uma alta de
26% em comparação com o ano de 2019, segundo dados da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério
da Economia.  

Pesquisa da consultoria Willis Towers Watson (WTW) apontou que, de 2015 para 2021, houve um aumento de
33% no interesse das empresas em implantar ações de saúde e bem-estar na rotina de seus colaboradores.  

Em meio ao momento pandêmico, além de criar programas de cuidados com a saúde, as empresas estão
elaborando estratégias para atuar na prevenção de doenças. De 186 empresas que participaram do estudo, 78% planejam,
em três anos, personalizar as estratégias de acordo com a necessidade dos colaboradores em seus diversos momentos da
vida. 

Segundo a diretora de gestão da saúde da WTW, as empresas brasileiras precisam implantar ações que realmente
atendam às necessidades dos funcionários. “As empresas nos EUA, por exemplo, estão com um avanço muito maior que
as brasileiras em questões de saúde mental. As companhias nacionais ainda estão limitadas ao conceito de cumprimento 
legal, com ações pontuais de bem-estar, mas parece que, agora, começaram a desenhar novas estratégias”, diz a
diretora. 

Com o isolamento social e o aumento de empresas aderindo ao modelo de home office, especialistas ressaltam 
também que ficou difícil para algumas pessoas separar os problemas pessoais dos profissionais, pois agora eles ocupam o
mesmo espaço. 

Avaliando questões como essa, uma empresa multinacional que segue, desde março de 2020, em trabalho remoto 
decidiu conceder uma semana de folga remunerada para todos os seus 15 mil funcionários pelo mundo. 

Antes da pandemia, a empresa já oferecia sessões semanais de yoga e mindfulness gratuitas no escritório, além 
de 20 sessões de terapia ao longo do ano. Em julho de 2021, a empresa anunciou que todos os colaboradores trabalhariam
meio período nas sextas-feiras durante os meses de julho e agosto. “Essa jornada mais curta tem o intuito de promover 
uma oportunidade maior de descanso e cuidado pessoal”, diz o diretor de recursos humanos da empresa. 

Além das adaptações feitas em razão da pandemia, a organização criou alternativas voltadas para os
colaboradores que são pais de filhos com até 13 anos de idade. Eles podem optar por mais flexibilidade no horário de
trabalho, redução da carga de trabalho ou tirar uma licença de até 60 dias para ajudar nos cuidados com as crianças. A
licença também vale para funcionários responsáveis pelos cuidados de pais idosos com necessidades especiais. Os dias da 
licença podem ser contínuos ou intermitentes. Para incentivar os cuidados com a saúde mental, a empresa tem
disponibilizado a seus colaboradores acompanhamento de terapeutas de forma ilimitada e com a possibilidade de inclusão 
de membros da família. 

As razões de um desequilíbrio psicológico podem ser várias, como uma saúde física ruim, traumas ou uma crise
financeira. De acordo com o levantamento da WTW, o estresse é apontado como o fator que mais impacta a força de 
trabalho (83%), seguido pela depressão, pela ansiedade (82%) e pelo sedentarismo (69%). O adoecimento mental já afeta 
cerca de 1 bilhão de pessoas, diz a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), braço da Organização Mundial da Saúde (OMS). 
 

Internet: <www.cnnbrasil.com.br> (com adaptações).

 _____________________________________________________________________________________________________________  
 

Em relação às ideias do texto, julgue os itens de 1 a 4. 

 

1 De acordo com o texto, que é estruturado em forma 

dissertativa, as empresas brasileiras só começaram 

a se preocupar com a saúde mental de seus 

colaboradores durante a pandemia de covid-19, 

quando milhares de pessoas pediram afastamento 

do trabalho por transtornos mentais e 

comportamentais. 

2 Entende-se da leitura do quarto parágrafo que, 

para as empresas brasileiras avançarem nas 

estratégias de implantação de programas eficientes 

de saúde mental, é necessário que elas abandonem 

o conceito de cumprimento legal. 

3 Infere-se do posicionamento da diretora de gestão da 

saúde da WTW que, no que diz respeito à saúde 

mental dos colaboradores que atuam em uma 

organização, a promoção de ações pontuais de 

bem-estar não são suficientes para atenderem, de 

fato, às necessidades dessas pessoas. 



CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA – 6.a REGIÃO INSTITUTO QUADRIX – APLICAÇÃO: 2022 

 

CRP-SP PST – PROFISSIONAL DE SUPORTE TÉCNICO/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 2 
 

4 Conclui-se da leitura do último parágrafo que, entre 

as causas de desequilíbrio psicológico, o estresse é 

a mais recorrente, sendo também a condição que 

mais afeta as pessoas no trabalho. 

 ____________________________________________________  

Julgue os itens de 5 a 9, relativos a aspectos linguísticos do 

texto. 

 

5 Estariam mantidas a correção gramatical e a coerência 

do texto caso o ponto final empregado após  

“doenças” (linha 9) fosse substituído pelo sinal de  

dois-pontos, feito o devido ajuste de letra inicial 

maiúscula/minúscula no período. 

6 Estariam mantidas a coerência das ideias do texto e sua 

correção gramatical caso a oração “pois agora eles 

ocupam o mesmo espaço” (linhas 18 e 19) fosse assim 

reescrita: que agora ocupam o mesmo espaço. 

7 Na linha 23, a supressão do artigo “os”, que determina 

“colaboradores”, não prejudicaria a correção gramatical, 

mas alteraria o sentido original do texto. 

8 Haveria prejuízo dos sentidos do texto, mas não de sua 

correção gramatical, caso fosse inserida uma  

vírgula imediatamente depois do vocábulo 

“colaboradores” (linha 27). 

9 A oração “Para incentivar os cuidados com a saúde 

mental” (linha 30) expressa, em relação à oração 

subsequente, circunstância de finalidade, podendo a 

preposição “Para” ser substituída, sem prejuízo da 

coerência da ideia expressa no segmento, pela 

expressão Com o intuito de. 

 ____________________________________________________  

Considerando a correção gramatical e a coerência das ideias 

do texto, julgue os itens de 10 a 14, que consistem em 

propostas de substituição para vocábulos e trechos 

destacados do texto. 

 

10 “houve” (linha 6) por houveram 

11 “aderindo” (linha 17) por que aderem 

12 “intermitentes” (linha 30) por intervalados 

13 “seguido pela” (linha 35) por logo em seguida à 

14 “diz” (linha 36) por segundo 

 ____________________________________________________  

Julgue os itens 15 e 16, considerando a correção gramatical 

dos trechos apresentados e a adequação da linguagem à 

correspondência oficial. 

 

15 Hajam vistos os frequentes pedidos de afastamento do 

trabalho por estresse, solicita-se a contratação urgente 

de uma equipe de acompanhamento psicológico para dá 

apoio aos colaboradores desta autarquia, ressaltando a 

importância da providência tomada neste sentido. 

16 Informamos que acerca de dois meses, foi 

disponibilizado à todos os colaboradores deste órgão 

uma plataforma, onde podem acessar serviços de 

atendimento on-line de psicologia, bastando  

inscrever-se na lista de interessados constante na 

Secretaria de Recursos Humanos. 

João trabalha há 7 anos no Conselho Regional de 
Psicologia. Ele passou 70% desse tempo na área financeira, 
20% do tempo restante na área de recursos humanos e o 
resto, na área jurídica.  
 
Com base nessa situação hipotética, julgue os itens  
de 17 a 20. 
 
17 João passou mais de 59 meses na área financeira. 
18 João esteve na área de recursos humanos durante 6% do 

tempo em que trabalhou na empresa. 
19 A diferença entre o tempo que João passou na área 

jurídica e o tempo que ele passou na área de recursos 
humanos é maior que 1 ano e 3 meses. 

20 A palavra “financeira” possui 21.600 anagramas em que 
todas as vogais estão juntas. 

 ____________________________________________________  

Considerando que as proposições “A comida favorita de 
Magali é melancia” e “Cascão tem medo de chuva” sejam 
verdadeiras, julgue os itens de 21 a 24. 
 
21 A proposição composta “Se Cascão não tem medo de 

chuva, então a comida favorita de Magali é melancia” é 
falsa. 

22 A proposição composta “Cascão não tem medo de chuva 
se, e somente se, a comida favorita de Magali não é 
melancia” é falsa. 

23 A frase “Mônica é a dona da rua!” é uma proposição. 
24 A negação de “Se Cebolinha tem dislalia, então Zé Lelé é 

primo de Chico Bento” é “Cebolinha tem dislalia e Zé Lelé 
não é primo de Chico Bento”. 
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Nos itens que avaliem conhecimentos de informática, a 

menos que seja explicitamente informado o contrário, 

considere que: todos os programas mencionados estejam em 

configuração-padrão, em português; o mouse esteja 

configurado para pessoas destras; expressões como clicar, 

clique simples e clique duplo refiram-se a cliques com o 

botão esquerdo do mouse; e teclar corresponda à operação 

de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la,  

acionando-a apenas uma vez. Considere também que não 

haja restrições de proteção, de funcionamento e de uso em 

relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e 

equipamentos mencionados. 

 

Acerca da instalação de periféricos, do sistema operacional 

Windows 8 e do editor de texto Microsoft Word 2013, julgue 

os itens de 25 a 28. 

 

25 Na informática, alguns periféricos são padronizados, o 

que facilita a sua montagem; um exemplo disso é o 

processador, que trabalha sempre com a mesma 

voltagem (V) interna. 

26 Consideram-se periféricos somente os dispositivos 

externos ao computador, não existindo periféricos 

internos. 

27 No Windows 8, cada usuário pode definir a disposição 

dos blocos, bem como definir quais aplicativos ficarão 

disponíveis na tela. 

28 No Word 2013, a ferramenta  permite ao usuário 

escolher uma cor e aplicá-la em um texto, de modo a 

gerar um efeito semelhante ao de um marca-texto. 

 ____________________________________________________  

A respeito do programa de navegação Mozilla Firefox, em sua 

versão mais atual, do site de busca Google e dos 

procedimentos de backup, julgue os itens de 29 a 32. 

 

29 Uma das desvantagens do Firefox é o fato de ele só 

permitir o uso de mouse para percorrer as páginas, não 

sendo permitido o uso do teclado para essa finalidade. 

30 O Mozilla Firefox permite que o usuário importe 

favoritos de outros navegadores instalados em seu 

computador. 

31 No site de busca Google, uma pesquisa por conselho 

regional de psicologia apresentará os mesmos 

resultados que uma pesquisa por Conselho Regional 

de Psicologia, pois a pesquisa no Google não 

diferencia letras maiúsculas e minúsculas. 

32 O backup automático é uma excelente estratégia tanto 

para o usuário de computador pessoal (PC) quanto para 

o profissional da área de tecnologia da informação (TI) 

de empresas, pois, uma vez programado o backup 

automático, não será necessário que o usuário execute 

nenhuma outra ação nem que monitore a execução do 

backup, já que se trata de um processo totalmente 

seguro. 

 ____________________________________________________  

Os dias atuais mostram um mundo em contínua 

transformação. Relativamente a características marcantes do 

mundo atual, julgue os itens de 33 a 40. 

 

33 Está em marcha uma verdadeira revolução tecnológica 

que causa impacto na vida das pessoas e na capacidade 

de produção.  

34 Apesar de se viver em uma época de profundas 

mudanças, é correto afirmar que os valores, as atitudes 

e os comportamentos das pessoas permanecem iguais 

aos que havia no passado. 

35 A rede mundial de computadores é uma prova explícita 

dos avanços científicos e tecnológicos dos tempos 

atuais.  

36 A invasão da Ucrânia pela Rússia gerou milhares de 

perdas humanas, mas não afetou a economia mundial.  

37 A existência de milhões de refugiados pelo mundo afora 

em 2022 é um dos grandes temas da vida mundial. 

38 A Acnur é a agência da Organização das Nações  

Unidas (ONU) voltada para amparar refugiados em 

condições vulneráveis no mundo. 

39 Por pressão dos países ricos, a OMS, agência da ONU, foi 

afastada do combate à pandemia do novo coronavírus. 

40 Embora globalizada, a atual economia não se desenvolve 

porque encontra barreiras e fronteiras fechadas, o que 

reduz o comércio mundial. 
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES 
 

Quanto às disposições da Lei n.o 8.429/1992, julgue os itens  
de 41 a 46. 
 
41 Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade 

que conhecer dos fatos representará ao Ministério 
Público competente, para as providências necessárias. 

42 O sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao 
erário ou que se enriquecer ilicitamente estarão sujeitos 
apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da 
herança ou do patrimônio transferido. 

43 A posse e o exercício de agente público ficam 
condicionados à apresentação de declaração de imposto 
de renda e proventos de qualquer natureza, que tenha 
sido apresentada à Secretaria Especial da Receita 
Federal do Brasil, a fim de ser arquivada no serviço de 
pessoal competente. 

44 Apenas delegados de polícia poderão representar à 
autoridade administrativa competente para que seja 
instaurada investigação destinada a apurar a prática de 
ato de improbidade. 

45 As disposições da Lei n.o 8.429/1992 aplicam-se apenas 
aos agentes públicos. 

46 A ação judicial para aplicação de sanções pela prática de 
atos de improbidade administrativa é imprescritível. 

 ____________________________________________________  

Acerca do procedimento administrativo disciplinar, julgue os 
itens de 47 a 54. 
 
47 No processo administrativo disciplinar, incide o princípio 

da disciplina reguladora difusa. 
48 A apuração é o objeto precípuo do processo 

administrativo disciplinar. 
49 A sindicância é um processo administrativo que se 

reveste de caráter inquisitório. 
50 A sindicância é um processo administrativo de natureza 

essencialmente litigiosa. 
51 Na sindicância, o princípio da ampla defesa e do 

contraditório deve ter aplicação ampla e irrestrita. 
52 A sindicância é caracterizada como um procedimento 

preparatório, porque objetiva a instauração de um 
processo principal, quando for o caso. 

53 A instauração é a fase do processo administrativo 
disciplinar na qual são produzidas as provas que deverão 
subsidiar o julgamento da autoridade competente. 

54 Os procedimentos administrativos disciplinares de rito 
sumário destinam-se à apuração de casos complexos 
que demandem extensa instrução. 

 ____________________________________________________  

A respeito dos atos administrativos, julgue os itens  
de 55 a 62. 
 
55 Pelo critério objetivo, considera-se como ato 

administrativo somente o praticado no exercício 
concreto da função administrativa, seja ele editado 
pelos órgãos administrativos ou pelos órgãos judiciais e 
legislativos. 

56 O ato administrativo pode ser definido como a 
declaração do Estado, ou de quem o represente, que 
produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da 
lei, sob regime jurídico de direito público, e que está 
sujeita a controle pelo Poder Judiciário. 

57 A presunção de legitimidade é um atributo dos atos 

administrativos que impede questionamentos a respeito 

de sua conformidade com a lei. 

58 Imperatividade é o atributo pelo qual os atos 

administrativos se impõem a terceiros, 

independentemente de sua concordância. 

59 A imperatividade é um atributo inerente a todo ato 

administrativo. 

60 A autoexecutoriedade consiste em um atributo pelo qual 

o ato administrativo pode ser posto em execução pela 

própria Administração Pública, sem necessidade de 

intervenção do Poder Judiciário. 

61 Atos de gestão são atos praticados pela Administração 

com todas as prerrogativas e todos os privilégios de 

autoridade, sendo impostos unilateral e coercitivamente 

ao particular, independentemente de autorização 

judicial, e regidos por um direito especial exorbitante do 

direito comum, porque os particulares não podem 

praticar atos semelhantes, a não ser por delegação do 

poder público. 

62 O ato que não está apto a produzir efeitos jurídicos, 

porque não completou o seu ciclo de formação, 

denomina-se ato pendente. 

 ____________________________________________________  

No que se refere às constituições, ao seu conceito e às suas 

classificações, julgue os itens de 63 a 70. 

 

63 No sentido substancial, constituição é o conjunto de 

normas que instituem e fixam as competências dos 

principais órgãos do Estado, mas sem estabelecer como 

eles serão dirigidos nem por quem serão dirigidos. 

64 Uma constituição, em sentido formal, é um documento 

escrito e solene que positiva as normas jurídicas 

superiores da comunidade do Estado, elaboradas por 

um processo constituinte específico. 

65 As constituições escritas se dão a conhecimento em um 

documento único, que sistematiza o direito 

constitucional da comunidade política. 

66 As constituições não escritas não se encontram em um 

documento único e solene, sendo compostas apenas 

pelos costumes de seu povo. 

67 As constituições-garantia tendem a concentrar a sua 

atenção normativa nos aspectos de estrutura do poder, 

cercando as atividades políticas das condições 

necessárias para o seu correto desempenho. 

68 Denomina-se constituição outorgada aquela em que 

tenha havido participação do povo em seu processo de 

elaboração. 

69 As constituições nominais são as que logram ser 

lealmente cumpridas por todos os interessados, 

limitando, efetivamente, o poder. 

70 A Constituição brasileira de 1988 é do tipo rígido, e a sua 

rigidez se eleva à condição de princípio constitucional. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Quanto à cultura organizacional, julgue os itens de 71 a 80. 

 

71 A cultura é o conjunto de valores, crenças, atitudes, 

premissas, interpretações, hábitos, costumes, práticas, 

conhecimentos e comportamentos partilhados por um 

grupo de pessoas que mantém sua coesão. 

72 A cultura corporativa não exerce impacto significativo 

sobre o desempenho econômico de longo prazo de uma 

empresa. 

73 A cultura organizacional independe do alinhamento com 

outros aspectos das decisões e das ações da 

organização. 

74 A ideologia que existe no íntimo de uma empresa 

cumpre papel central na determinação de seu 

desempenho. 

75 Na cultura organizacional, são considerados aspectos de 

difícil percepção: as políticas e as diretrizes; os métodos 

e os procedimentos; os objetivos; a estrutura 

organizacional; e a tecnologia adotada. 

76 A cultura organizacional pode ser vista como a maneira 

costumeira ou tradicional de pensar e fazer as coisas, 

sendo compartilhada, em grande extensão, por todos os 

membros da organização. 

77 Na cultura organizacional, os valores compartilhados são 

as crenças inconscientes, as percepções, os sentimentos 

e as pressuposições dominantes em que os membros da 

organização acreditam. 

78 Artefatos são os valores relevantes que se tornam 

importantes para as pessoas e que definem as razões 

pelas quais elas fazem o que fazem. 

79 A cultura organizacional define a missão e provoca o 

nascimento e o estabelecimento dos objetivos da 

organização. 

80 A cultura organizacional é o conjunto de hábitos e 

crenças que foram estabelecidos por normas, valores, 

atitudes e expectativas e que são compartilhados por 

todos os membros da organização. 

 ____________________________________________________  

Acerca das noções de administração de recursos materiais, 

julgue os itens de 81 a 90. 

 

81 O sistema Variadex é uma combinação de letras e 

números que permite um número de itens em estoque 

superior ao permitido pelo sistema alfabético. 

82 É desnecessária a centralização das compras em um 

setor de compras sob direção e responsabilidade de um 

especialista, com rotinas de procedimentos bem claras e 

definidas. 

83 Um sistema logístico integrado, que começa no 

planejamento das necessidades de matéria e termina 

com a colocação do produto acabado para o cliente final, 

deve ser desenvolvido dentro de uma realidade de 

disposição dos recursos financeiros. 

84 O relatório de checagem é uma descrição dos materiais 

recebidos: suas quantidades, seu fornecedor, o número 

do pedido de compra, o grau e as condições dos 

materiais, assim como outras informações consideradas 

oportunas. 

85 É característica básica para a elaboração de uma política 

de administração de matérias a criação de um sistema 

interno de conferência, de forma que todas as 

operações envolvidas na compra e no consumo de 

materiais sejam verificadas por qualquer pessoa. 

86 Constitui característica básica para a elaboração de uma 

política de administração de matérias a emissão 

esporádica de relatórios de materiais comprados, 

entregues e salvos, de itens obsoletos, de devoluções a 

fornecedores e do registro de toda e qualquer 

informação que se faça necessária. 

87 A normalização ocupa-se da maneira como devem ser 

utilizados os materiais em suas diversas finalidades. 

88 A simplificação e a especificação do material 

possibilitam melhor entendimento entre o consumidor 

e o fornecedor. 

89 O sistema decimal é o mais utilizado pelas empresas, 

devido à sua simplicidade e às possibilidades de itens em 

estoque e informações imensuráveis. 

90 O ponto central na política de estoques é o custo de 

reposição. 

 ____________________________________________________  

Em relação às noções de arquivologia, julgue os itens  

de 91 a 100. 

 

91 O método alfabético procura combinar as letras do 

alfabeto de forma a auxiliar a memória na busca da 

informação no material de arquivo. 

92 O método específico, pertencente ao método alfabético, 

apresenta dificuldade na classificação, pois demanda a 

definição de uma palavra-chave para cada assunto a ser 

arquivado. 

93 O método unitermo consiste em atribuir a cada 

documento ou grupo de documentos um número em 

ordem crescente, de acordo com sua entrada. 

94 A classificação reservada é dada aos assuntos que não 

devem ser do conhecimento do público em geral.
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95 No método numérico enciclopédico, prevalece a 

classificação pelos assuntos básicos ou temas que 

admitem diversas decomposições. 

96 No método alfanumérico, deve-se observar, além da 

ordem numérica, a data de produção do documento. 

97 O método número é indireto, visto que exige a 

preparação e a consulta anterior a um índice ou arquivo 

de fichas para se encontrar o número atribuído ao 

assunto em questão. 

98 O método genérico consiste em dar cores a um grupo de 

letras para buscar a informação do material de arquivo. 

99 O método alfabético baseia-se na classificação e na 

ordem alfabética rigorosas. 

100 O método unitermo pode ser subdivido em específico, 

geográfico, mnemônico e Variadex. 

 ____________________________________________________  

Considerando as disposições da Lei n.o 14.133/2021, julgue os 

itens de 101 a 110. 

 

101 Um dos objetivos do processo licitatório é evitar 

contratações com sobrepreço ou com preços 

manifestamente inexequíveis e superfaturamento na 

execução dos contratos. 

102 No processo licitatório, o desatendimento de exigências 

meramente formais, ainda que não comprometa a 

aferição da qualificação do licitante ou a compreensão 

do conteúdo de sua proposta, importará seu imediato 

afastamento da licitação. 

103 Os atos praticados no processo licitatório são públicos, 

sendo vedado o sigilo em toda e qualquer licitação. 

104 Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa 

estão proibidos de participar de licitações. 

105 O pregão, a concorrência, o concurso, o leilão e o diálogo 

competitivo são modalidades de licitação. 

106 O leilão deverá, necessariamente, ser cometido a 

leiloeiro oficial. 

107 Nas licitações de âmbito internacional, o edital deverá 

ajustar-se às diretrizes da política monetária e do 

comércio exterior e atender às exigências dos órgãos 

competentes. 

108 O julgamento é a fase da licitação em que se verifica o 

conjunto de informações e documentos necessários e 

suficientes para se demonstrar a capacidade do licitante 

de realizar o objeto da licitação. 

109 Na hipótese de contratação direta indevida ocorrida 

com dolo, fraude ou erro grosseiro, o contratado e o 

agente público responsável responderão solidariamente 

pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras 

sanções legais cabíveis. 

110 A Administração poderá solicitar à iniciativa privada, 

mediante procedimento aberto de manifestação de 

interesse a ser iniciado com a publicação de edital de 

chamamento público, a propositura e a realização de 

estudos, investigações, levantamentos e projetos de 

soluções inovadoras que contribuam com questões de 

relevância pública, na forma de regulamento. 

 ____________________________________________________  

Com base nas disposições da Resolução CFP n.o 3/2022, 

julgue os itens de 111 a 115. 

 

111 Cada Conselho Regional de Psicologia deverá constituir 

uma Comissão de Análise para Concessão de Registro de 

Psicóloga Especialista, composta por, no mínimo, cinco 

membros efetivos e quatro suplentes, cuja atribuição 

será analisar, em caráter consultivo, o requerimento de 

registro de psicóloga especialista e a respectiva 

documentação. 

112 Os membros da Comissão de Análise para Concessão de 

Registro de Psicóloga Especialista deverão estar 

regularmente inscritos em Conselho Regional de 

Psicologia há, pelo menos, cinco anos. 

113 O processo de registro de psicólogo especialista será 

iniciado no Conselho Regional de Psicologia de inscrição 

principal do psicólogo requerente. 

114 O Conselho Regional de Psicologia deferirá ou indeferirá 

o registro de psicólogo especialista, mediante decisão 

plenária, em até quinze dias, contados da data de 

protocolo de requerimento. 

115 O registro de psicólogo especialista atesta a experiência 

profissional na área de especialidade reconhecida pelo 

Conselho Federal de Psicologia e constitui condição 

obrigatória para o exercício profissional. 

 ____________________________________________________  

À luz das disposições da Lei n.o 5.766/1971, julgue os itens de 

116 a 120. 

 

116 O Conselho Federal de Psicologia é o órgão supremo dos 

Conselhos Regionais, com jurisdição em todo o território 

nacional e sede no Distrito Federal. 

117 O Conselho Federal de Psicologia será constituído por 

quinze membros efetivos e doze suplentes, brasileiros, 

eleitos por maioria de votos, em escrutínio secreto, na 

Assembleia dos Delegados Regionais. 

118 Os membros dos Conselhos Regionais de Psicologia, 

efetivos e suplentes, serão brasileiros, eleitos pelos 

profissionais inscritos na respectiva área de ação, em 

escrutínio público. 

119 Todo profissional de Psicologia, para exercício da 

profissão, deverá inscrever-se no Conselho Regional de 

sua área de ação. 

120 Compete ao Conselho Federal de Psicologia funcionar 

como tribunal superior de ética profissional. 




