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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 20. 
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Não é de hoje que as pessoas tentam desvendar os mistérios dos sonhos. O psiquiatra Sigmund Freud, por
exemplo, ligava-os aos desejos reprimidos pela consciência. Já o psiquiatra e psicoterapeuta Carl Jung acreditava que eles
eram apenas um produto psíquico, uma forma de comunicação do inconsciente com o “eu”. Hoje, muitos psicólogos
sustentam a hipótese da continuidade, segundo a qual os sonhos seriam um reflexo das atividades cotidianas, capazes de
ajudar as pessoas a processarem suas experiências durante o sono. 

Hoje, há mais de 150 escalas de classificação e análise dos sonhos usadas por psicólogos, sendo a de Hall e Van de
Castle uma das mais aplicadas. Ela funciona assim: primeiro, deve-se elencar os personagens, como um homem triste e 
um gato carinhoso. Então, vê-se o enredo: como os personagens interagem entre si? O homem acaricia o animal? Por fim,
ocorre a análise do processo e do que ele ocasiona. Por exemplo: o homem ficou feliz e calmo ou seguiu chateado? 

O problema é que os psicólogos decodificam os sonhos manualmente, o que pode constituir uma dificuldade na 
hora de encontrar os padrões. Pensando nisso, pesquisadores da Universidade Roma Tre, na Itália, e da filial inglesa da 
Nokia Bell Labs desenvolveram um algoritmo capaz de traçar esses padrões automaticamente. O estudo foi publicado na
revista Royal Society Open Science. 

O algoritmo analisou mais de 24 mil relatórios de sonhos coletados do DreamBank.net, um banco de dados público
montado a partir de estudos sobre o tema. A ferramenta transforma os textos em pequenos segmentos, transformando
parágrafos em frases e frases em palavras. Ela, então, divide as palavras em categorias, como nomes de pessoas e animais, 
vinculando-as a emoções positivas ou negativas. Além disso, ela define se as palavras são amigáveis, agressivas ou sexuais. 

Por fim, o algoritmo usa um sistema já aplicado por psicólogos para calcular pontuações para os sonhos e a 
proporção de pontos positivos e negativos. Os cientistas compararam os resultados do algoritmo com outros obtidos pelos 
terapeutas e observaram que as pontuações batiam em 76% dos casos. Os pesquisadores explicam que o algoritmo pode 
ajudar os profissionais a identificarem sonhos fora do comum, que podem estar relacionados a possíveis problemas de 
saúde mental. 

O algoritmo também analisa como os sonhos se diferenciam de acordo com sexo, idade e condições psiquiátricas.
Um adolescente pode, por exemplo, ter emoções mais negativas ligadas à ansiedade social, enquanto um veterano de
guerra com estresse pós-traumático apresenta maior agressividade. 

O algoritmo não deve substituir o terapeuta, apenas servir como ferramenta para ajudar no diagnóstico.
Os pesquisadores alertam que o sistema pode se confundir com alguns relatos, já que algumas pessoas descrevem seus
sonhos de modo mais detalhado e com mais emoção do que outras. 

A expectativa dos cientistas é que o sistema, um dia, possa ser adaptado para um aplicativo de celular. Dessa 
forma, haveria uma base de dados mais ampla — e as pessoas poderiam entender sua própria psique de forma simplificada.
 

Carolina Fioratti. Cientistas desenvolvem algoritmo capaz de encontrar padrões ocultos em sonhos. In: Superinteressante, 

27 ago. 2020. Internet: <super.abril.com.br> (com adaptações).

 ________________________________________________________________________________________________________  

Considerando as ideias, os sentidos e os aspectos linguísticos 
do texto apresentado, julgue os itens de 1 a 9. 
 
1 O principal objetivo do texto é argumentar a favor do 

uso de um algoritmo desenvolvido por pesquisadores da 
Universidade Roma Tre, o qual é capaz de interpretar 
automaticamente os sonhos, atribuindo-lhes um 
significado específico. 

2 Depreende-se do texto que os sonhos já foram objeto de 
estudo de diferentes especialistas ao longo da história, e 
não somente de psicólogos da atualidade. 

3 No primeiro parágrafo do texto, a hipótese da 
continuidade é contraposta à tese defendida por 
Sigmund Freud e Carl Jung, psiquiatras que sustentavam 
a ideia de que os sonhos seriam uma espécie de produto 
psíquico que se comunica com o “eu” de forma 
inconsciente. 

4 O segundo parágrafo descreve o funcionamento do 
algoritmo referido no texto, o qual analisa os sonhos 
conforme as seguintes etapas: identificação dos 
personagens; descrição do enredo; e análise do processo 
e do que ele ocasiona. 

5 Ao transformar textos do banco de dados 
DreamBank.net em segmentos menores, dividir as 
palavras em categorias e vinculá-las a emoções positivas 
ou negativas, entre outras ações, a ferramenta referida 
no quarto parágrafo pode auxiliar os profissionais na 
identificação de sonhos incomuns. 

6 De acordo com o texto, o sistema a que se refere o 
quinto parágrafo foi desenvolvido pelos estudiosos que 
publicaram seu trabalho na revista Royal Society Open 

Science, com a finalidade única de facilitar o cálculo de 
pontuações para os sonhos e da proporção de pontos 
positivos e negativos. 
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7 Infere-se do texto que os sonhos podem variar conforme 
certas características biológicas e psiquiátricas dos 
indivíduos. 

8 Os pesquisadores mencionados no texto reconhecem 

que o algoritmo usado para encontrar padrões em 
sonhos ainda não é capaz de fazer, sozinho, diagnósticos 
da condição psíquica de pacientes a partir de seus 
relatos, mas têm a expectativa de que, algum dia, essa 
ferramenta dispense a atuação de profissionais como 
terapeutas e psicólogos. 

9 Depreende-se do texto que o sistema citado no último 
parágrafo ainda não foi disponibilizado pelos cientistas 
ao público na forma de aplicativo de celular. 

 ____________________________________________________  

Acerca dos aspectos gramaticais e dos sentidos do texto 
apresentado, julgue os itens de 10 a 20. 

 
10 O termo “Já”, na linha 2, expressa um valor temporal, 

referindo-se ao tempo passado, e pode, por essa razão, 
ser substituído por Então, sem prejuízo da coerência e 
dos sentidos do texto. 

11 No trecho “Por exemplo: o homem ficou feliz e calmo ou 

seguiu chateado?” (linha 9), os termos “feliz”, “calmo” e 
“chateado” exercem todos a mesma função sintática: 
predicativo do sujeito. 

12 Sem prejuízo da correção gramatical e dos sentidos do 
texto, o trecho “o que” (linha 10) poderia ser substituído 
por e isso. 

13 A vírgula presente na linha 23 está sendo empregada 
para separar termos que desempenham a mesma 
função sintática. 

14 No trecho “um banco de dados público” (linha 14),  
o adjetivo “público” poderia ser deslocado para logo 
após o substantivo “banco” — escrevendo-se um banco 

público de dados —, sem prejuízo da correção 
gramatical e da coerência do texto. 

15 A forma pronominal as, em “vinculando-as” (linha 17), 
retoma o vocábulo “pessoas” (linha 16). 

16 Na linha 2, o termo “eles” refere-se a “desejos 
reprimidos pela consciência”. 

17 O vocábulo “há” (linha 6) poderia ser substituído por 
têm, sem prejuízo da correção gramatical e dos sentidos 
do texto. 

18 Na linha 21, o sujeito da forma verbal “podem” está 
elíptico e se refere a “sonhos”. 

19 Sem alteração dos sentidos do texto e das relações 

sintáticas originalmente estabelecidas, a forma 
pronominal se poderia ser acrescentada à forma no 
gerúndio “Pensando” (linha 11) — Pensando-se. 

20 Seriam mantidas a correção gramatical e a coerência do 
texto caso o último período do último parágrafo fosse 
reescrito da seguinte maneira: Assim, haveria uma base 

de dados mais ampla, e as pessoas poderiam 

compreender sua própria psique de forma simplificada. 
 ____________________________________________________  

De acordo com a astrologia chinesa, 2022 é ano do Tigre, 
o qual ocorre de 12 em 12 anos. Considerando essa 
informação, julgue os itens 21 e 22. 

 
21 O ano de 1914 foi ano do Tigre. 
22 O ano de 4422 será ano do Tigre. 

Com relação a princípios de contagem e probabilidade e a 
arranjos e permutações, julgue os itens de 23 a 25. 
 
23 O número de anagramas da palavra “MATO” está para o 

número de anagramas da palavra “GROSSO” assim  
como 2 está para 15. 

24 O número de desarranjos (permutações em que 
nenhuma letra permanece em sua posição original) da 
palavra “MATO” é igual a 10. 

25 O número de anagramas da palavra “GROSSO” que 
começam ou terminam com a letra O é igual a 120. 

 ____________________________________________________  

Manuel é dono de uma loja especializada em cópias 
e pretende comprar uma nova impressora para instalar no 
local. O volume livre da loja é igual a 1,73 m3. 
 
Com base nessa situação hipotética, julgue os itens  
de 26 a 28. 
 
26 O volume livre da loja é igual a 1.730.000 cm3. 
27 Se o volume livre da loja corresponde a 2% de seu 

volume total, então o volume total da loja é igual a 
87.500 litros. 

28 Se todas as opções de impressoras disponíveis para 
compra são retangulares, com base quadrada de lado 
igual a 1 metro, então a altura máxima que a nova 
impressora poderá ter, de modo que seu volume não 
exceda o volume livre da loja, é igual a 17,3 cm. 

 ____________________________________________________  

Determinada empresa fatura R$ 360.000 por mês 
com vendas e R$ 17.500 por semana com investimentos.  
O gasto mensal dessa empresa com o pagamento de 
funcionários é igual a 15% do seu ganho mensal com vendas, 
e seu gasto mensal com o resto das despesas (não incluído o 
valor pago para funcionários) é igual a R$ 50.000. 
 
Considerando essa situação hipotética e supondo que os 
lucros e gastos da empresa sejam exatamente os mesmos em 
todos os meses, julgue os itens 29 e 30. 
 
29 Em 24 semanas, o lucro líquido dessa empresa é superior 

a 1 milhão de reais. 
30 Considerando-se que 1 mês corresponda a 4 semanas, 

uma equação que modela o lucro líquido em termos do 
número de meses decorridos é L = 8,2 × 106 × n, em que L é 
dado em reais (R$) e 5n é o número de meses 
decorridos. 
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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. 

 

No que diz respeito aos conceitos básicos e aos modos de 

utilização de tecnologias, ao Microsoft Word 2013 e ao 

sistema operacional Windows 10, julgue os itens de 31 a 35. 

 

31 O Datacenter é uma estrutura de Tecnologia da 

Informação (TI) destinada ao fornecimento de 

equipamentos de informática de alto poder de 

processamento aos departamentos de uma empresa; 

entretanto, ele somente fornece recursos de hardware, 

como, por exemplo, a disponibilização de servidores 

para o uso de armazenamento de dados. 

32 Na computação, denomina-se byte a unidade básica de 

tratamento de informação, sendo composta por 16 bits 

não contíguos. 

33 No Word 2013, a cor da página é padronizada na cor 

branca, não podendo, portanto, ser alterada. 

34 Uma das opções oferecidas ao usuário pelo menu 

Iniciar —  — do Windows 10 é a possibilidade de 

o usuário escolher quais pastas serão exibidas em Iniciar; 

essas pastas, geralmente, são links para o Explorador de 

Arquivos e para as Configurações. 

35 A Lixeira representa uma das partes que compõem a 

área de trabalho do Windows 10. 

 ____________________________________________________  

Quanto aos conceitos de redes de computadores, aos 

conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos e 

programas e às características de vírus, julgue os itens 

de 36 a 40. 

 

36 Uma das vantagens do uso das redes é o 

compartilhamento de programas, ou seja, o fato de os 

computadores poderem acessar programas que ficam 

instalados fisicamente no disco rígido de outros 

computadores. 

37 Os hubs e os switches são os equipamentos mais 

importantes e mais utilizados para a interligação de 

computadores em rede; os hubs são conhecidos 

também como comutadores, ao passo que os switches 

são conhecidos como concentradores. 

38 No Windows 10, o assistente digital Cortana pode ser 

controlado tanto por meio da voz do usuário quanto 

pelo teclado. 

39 Caso um usuário selecione um arquivo e, em seguida, 

clique , no Explorador de Arquivos do 

Windows 10, serão exibidas diversas informações a 

respeito desse arquivo — entre elas, a quantidade de 

acessos ao arquivo, ou seja, o número de usuários que o 

abriram. 

40 Em uma rede local, um vírus pode prejudicar a conexão 

com a Internet. 
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES 
 

No que concerne à ética e ao exercício da função pública, 

julgue os itens de 41 a 43. 

 

41 A função pública deverá ser desempenhada com base 

nos princípios éticos e morais, os quais deverão estar, 

necessariamente, expressos em lei e nos regulamentos 

editados pelos órgãos da Administração Pública. 

42 Ainda que haja colisão entre o interesse da 

Administração Pública e o interesse público, o agente 

público não poderá relativizar sua conduta. 

43 É facultado ao servidor público utilizar-se de seu cargo 

para obter, em decorrência de sua atividade funcional, 

favorecimento pessoal em repartições com as quais 

mantenha relação direta ou indireta. 

 ____________________________________________________  

À luz do disposto na Lei n.o 8.429/1992, julgue os itens  

de 44 a 47. 

 

44 O agente público deverá apresentar, semestralmente e 

na data em que deixar o exercício do cargo ou da função, 

a declaração de imposto de renda que tenha sido 

entregue à Secretaria Especial da Receita Federal do 

Brasil, a fim de que tal declaração seja arquivada no 

serviço de pessoal competente. 

45 Qualquer pessoa poderá representar à autoridade 

administrativa competente para que seja instaurada 

investigação destinada a apurar a prática de ato de 

improbidade. 

46 Os agentes públicos integrantes das entidades da 

administração indireta não se sujeitam ao regime da Lei 

de Improbidade Administrativa, ainda que seus atos 

violem a integridade do patrimônio público e social 

dessas entidades. 

47 As sanções previstas na Lei de Improbidade 

Administrativa incidirão, exclusivamente, nos agentes 

públicos que gozem de vínculo permanente com a 

Administração Pública. 

Segundo o que dispõe a Lei n.o 9.784/1999, julgue os itens 

de 48 a 50. 

 

48 Os princípios da ampla defesa e do contraditório serão 

assegurados a todos os litigantes que figurarem como 

parte nos processos administrativos. 

49 O comparecimento do administrado supre eventuais 

nulidades ocasionadas pela inobservância das 

prescrições legais relativas às intimações. 

50 Desde que haja a devida justificativa e seja conveniente 

para a Administração Pública, o agente público poderá 

delegar a edição de atos de caráter normativo a um 

órgão que lhe seja subordinado. 

 ____________________________________________________  

Conforme a Lei n.o 12.527/2011, julgue os itens de 51 a 53. 

 

51 O prazo máximo de restrição de acesso à informação 

sigilosa classificada como reservada será de cinco anos. 

52 A manipulação de informações, atribuindo-lhe sigilo 

com o fito de encobrir atos que possam beneficiar a si ou 

a terceiros, constitui conduta ilícita que enseja 

responsabilidade do agente público. 

53 A Lei de Acesso à Informação confere ao cidadão a 

prerrogativa de obter, perante os órgãos públicos, 

informações relativas à administração do patrimônio 

público. 

 ____________________________________________________  

Com base no Decreto n.o 9.830/2019, julgue os itens 54 e 55. 

 

54 O termo de ajustamento de gestão poderá ser celebrado 

ainda que a conduta do agente público tenha decorrido 

de erro grosseiro e tenha causado prejuízo ao erário. 

55 As autoridades públicas atuarão com vistas a aumentar 

a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive 

por meio de normas complementares, orientações 

normativas, súmulas, enunciados e respostas a 

consultas. 
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Acerca da guerra na Ucrânia e de seus desdobramentos, 

julgue os itens de 56 a 63. 

 

56 A inteligência americana da CIA confirmou que o 

presidente Vladimir Putin tem problemas de saúde 

decorrentes do surgimento de um câncer, o que teria 

relação com os constantes e intensos ataques da Rússia 

à Ucrânia. 

57 Após os primeiros ataques na Ucrânia, países como 

Belarus, Venezuela, Nicarágua e Síria manifestaram 

apoio à invasão russa. 

58 A China defende a paz no que se refere à invasão russa 

na Ucrânia, tendo tecido duros comentários ao 

presidente Vladimir Putin a respeito dos ataques a civis 

em cidades ucranianas. 

59 A expansão da Organização do Tratado do Atlântico 

Norte (Otan) pelo Leste europeu e a possibilidade de a 

Ucrânia aderir a essa aliança militar figuram como 

fatores da invasão do território ucraniano pelas tropas 

russas. 

60 Nos primeiros dias de guerra, os ataques se 

concentraram nas províncias separatistas do Leste, na 

região denominada Donbas. 

61 O primeiro acordo assinado entre Ucrânia e Rússia desde 

o início da guerra responde pela exportação de grãos por 

meio do mar Negro; mesmo assim, após o referido 

acordo, houve registros de ataques de mísseis russos em 

um porto ucraniano. 

62 O Papa Francisco, que visitou Kiev, capital ucraniana, 

anunciou que também pretende visitar Moscou para 

tentar pôr fim à guerra na Ucrânia. 

63 Países como Belarus, Coreia do Norte e Síria votaram 

contra a resolução aprovada na Assembleia Geral da 

ONU, que condena a Rússia pela invasão à Ucrânia. 

Julgue os itens de 64 a 70, referentes a aspectos do mundo 

atual. 

 

64 A comissão que vem conduzindo uma investigação de 

quase um ano sobre o ataque ao Capitólio concluiu que 

não houve envolvimento nem influência do  

ex-presidente Donald Trump na invasão de civis de 

extrema-direita ao Capitólio. 

65 O fluxo de migrantes da África para a Europa continua 

intenso pelo Mediterrâneo, e o número de imigrantes e 

requerentes de asilo que desembarcaram na Itália nos 

primeiros seis meses deste ano cresceu em comparação 

com o mesmo período do ano anterior. 

66 No Afeganistão, a tomada de poder pelo Talibã imprimiu 

uma nova política educacional, com revisão das 

disciplinas ministradas, mas, por falta de estrutura física 

nas universidades do país, ainda é permitido que as 

mulheres estudem próximas aos homens em um mesmo 

ambiente. 

67 Ataques aéreos russos continuam a atingir o território 

sírio, pela ajuda que Vladimir Putin vem dando ao seu 

aliado, o presidente Bashar al-Assad, contra os rebeldes 

que lutam para derrubar o governo sírio. 

68 A guerra em curso no Iêmen opõe forças no Oriente 

Médio: de um lado, encontram-se Irã e Arábia Saudita, 

que se aliaram contra o governo sunita, que está no 

outro lado da disputa. 

69 Em 2021, o então presidente do Haiti entregou um 

arquivo aos Estados Unidos, no qual estava detalhado o 

grau de envolvimento de políticos e empresários do país 

latino-americano no tráfico de drogas, o que gerou uma 

guerra civil no Haiti. 

70 Grupos da jihad islâmica extremista ainda são 

encontrados na África, onde há a tentativa de controle 

regional em diferentes países do continente. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

No que diz respeito às organizações e às suas estruturas, 

julgue os itens de 71 a 80. 

71 A organização formal é constituída de interações e 

relacionamentos sociais entre as pessoas, surgindo a 

partir das relações de amizade ou dos antagonismos 

entre os indivíduos. 

72 A organização informal limita-se ao horário de trabalho, 

não se estendendo a períodos de lazer ou de tempo livre 

das pessoas. 

73 A organização pode ser entendida como uma unidade ou 

uma entidade social em que as pessoas interagem entre 

si para alcançar objetivos comuns. 

74 A agilidade pode ser entendida como uma vantagem da 

centralização, uma vez que a organização responde mais 

rapidamente aos clientes e às condições locais. 

75 A organização formal é a baseada em uma divisão 

racional do trabalho e na diferenciação e na integração 

de seus órgãos. 

76 Em razão das economias de escala, uma função 

descentralizada pode ser administrada com menos 

recursos que uma função centralizada. 

77 A organização pode ser entendida como qualquer 

empreendimento humano criado e moldado 

intencionalmente para atingir determinados objetivos. 

78 O desenho departamental refere-se à especialização 

vertical da organização e ao seu desdobramento em 

unidades organizacionais. 

79 A organização formal é aquela planejada, isto é, a que 

está oficialmente no papel, sendo aprovada pela direção 

e comunicada a todos os participantes, por meio de 

manuais de organização. 

80 A organização informal emerge espontânea e 

naturalmente entre as pessoas que ocupam posições na 

organização formal, a partir dos relacionamentos 

interpessoais como ocupantes de cargos. 

 ____________________________________________________  

Em relação à ética e à responsabilidade social, julgue os itens 

de 81 a 85. 

81 Egoísmo, individualismo, alheamento e falta de 

comprometimento indicam total quebra de padrões 

éticos, seja na esfera individual, seja na esfera social. 

82 A ética pode ser entendida como um conhecimento que 

oferece ao homem um critério para eleger a melhor 

conduta, considerando o interesse de toda a 

comunidade humana. 

83 A ética é influenciada por fatores sociais e históricos, 

havendo diferença entre os conceitos éticos de um 

grupo para outro. 

84 A experiência humana cotidiana, responsável pela 

construção do hábito e do costume, é fonte das normas 

éticas. 

85 A ética é especulativa e busca responder às perguntas 

que lhes são postas, sem pretensão de fornecer uma 

resposta definitiva. 

 ____________________________________________________ 

À luz das disposições da Lei n.o 4.119/1962 e do  

Decreto n.o 53.464/1964, julgue os itens de 86 a 90. 

86 Ao portador do diploma de licenciado em psicologia é 

conferido o direito de lecionar psicologia, atendidas as 

devidas exigências legais. 

87 A orientação psicopedagógica constitui função privativa 

do psicólogo. 

88 As faculdades de filosofia podem instituir cursos de 

graduação de bacharelado e licenciatura em psicologia e 

de psicólogo. 

89 O diploma de psicólogo, por si só, não confere ao 

profissional a função de realizar perícias e emitir 

pareceres sobre matéria de psicologia. 

90 A profissão de psicólogo é privativa dos possuidores de 

diploma de psicólogo expedido no Brasil por faculdade 

de filosofia oficial ou reconhecida. 

 ____________________________________________________ 

A respeito das autarquias, julgue os itens de 91 a 93. 

91 As autarquias são pessoas jurídicas de direito público. 

92 As autarquias destinam-se à execução de atividades 

típicas do Estado e, consequentemente, integram a 

administração direta. 

93 As autarquias são diretamente subordinadas ao chefe do 

Poder Executivo. 
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Com base no que dispõe a Lei n.o 5.766/1971, julgue os itens 

de 94 a 104. 

 

94 O Conselho Federal de Psicologia (CFP) será constituído 

de nove membros efetivos e nove suplentes, brasileiros, 

eleitos por maioria de votos, em escrutínio secreto, na 

assembleia dos delegados regionais. 

95 O mandato dos membros do CFP será de quatro anos, 

vedada a reeleição. 

96 O conselheiro que faltar, durante o ano, sem licença 

prévia do conselho, a cinco reuniões, perderá o 

mandato. 

97 Os regimentos internos dos Conselhos Regionais serão 

elaborados e aprovados pelo CFP. 

98 Constitui atribuição do CFP servir de órgão consultivo em 

matéria de psicologia. 

99 O CFP poderá propor ao poder competente alterações 

da legislação relativa ao exercício da profissão de 

psicólogo. 

100 Sob quaisquer hipóteses, é vedado ao CFP promover 

intervenção nos Conselhos Regionais. 

101 Os Conselhos Regionais elaborarão sua proposta 

orçamentária anual sem a necessidade de aprovação 

do CFP. 

102 Se o Conselho Regional indeferir o pedido de inscrição 

para o exercício da profissão de psicólogo, o candidato 

terá direito de recorrer ao CFP. 

103 O orçamento anual do CFP será aprovado mediante voto 

favorável de, pelo menos, dois terços dos membros 

presentes na assembleia dos delegados regionais. 

104 O presidente do Conselho Regional possui competência 

privativa para propor ao CFP modificações na tabela de 

taxas, anuidades e multas. 

 ____________________________________________________  

Considerando o Regimento Interno do CRP18/MT, julgue os 

itens de 105 a 110. 

 

105 É incompatível a acumulação do mandato de conselheiro 

efetivo ou suplente do Conselho Regional de Psicologia 

da 18.a Região (CRP18) com o de outro Conselho 

Regional de Psicologia ou do CFP. 

106 O plenário e as comissões integram a estrutura do 

CRP18. 

107 Compete à assembleia geral apreciar o pedido de 

renúncia dos membros do conselho. 

108 A comissão de tomada de contas é um órgão de caráter 

deliberativo. 

109 O afastamento de membros da diretoria por mais de 

180 dias, consecutivos ou intercalados, implicará a perda 

do cargo. 

110 As deliberações serão tomadas por maioria simples de 

voto, salvo nos casos em que a legislação dispuser em 

outro sentido. 

 ____________________________________________________  

No que se refere às relações humanas e às equipes de 

trabalho, julgue os itens de 111 a 120. 

 

111 O grupo possui as seguintes características: esforço 

coletivo; responsabilidade compartilhada pelos 

resultados; e objetivos de trabalho compartilhados. 

112 O desempenho de um grupo é a soma das contribuições 

individuais de seus membros, não havendo sinergia 

entre os membros. 

113 Grupos de interesse são grupos de trabalho básicos e 

tradicionais, determinados por relações formais de 

autoridade e mostrados no organograma da 

organização. 

114 No estágio de normalização, a estrutura do grupo é 

totalmente funcional e aceita e representa a condição de 

um grupo maduro, que superou com sucesso as fases 

anteriores de sua formação. 

115 O grau de coesão significa um conjunto de padrões 

comportamentais esperados e atribuídos a alguém que 

ocupa determinada posição em uma unidade social. 

116 Grupos informais são alianças não estruturadas 

formalmente, nem determinadas pela organização. 

117 Um grupo formado para completar uma tarefa 

específica é denominado grupo de tarefa ou grupo de 

projetos especiais. 

118 As equipes possuem as seguintes características: 

independência; habilidades aleatórias e variadas; e 

compartilhamento de informações. 

119 Nos grupos, o objetivo de trabalho é individual, ao passo 

que, nas equipes, há objetivos de trabalho 

compartilhados. 

120 Grupo por afinidade ou amizade é aquele que se 

apresenta relativamente permanente e reúne 

integrantes do mesmo nível da organização.
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PROVA DISCURSIVA 
 Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida,

transcreva o texto para a respectiva folha de texto definitivo da prova discursiva, no local apropriado, pois não serão avaliados
fragmentos de texto escritos em locais indevidos.

 Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de 30 linhas será desconsiderado. Também será
desconsiderado o texto que não for escrito na folha de texto definitivo.

 O texto deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Em caso de rasura, passe um
traço sobre o conteúdo a ser desconsiderado e prossiga o registro na sequência. Não será permitido o uso de corretivo.

 O espaço destinado à transcrição de texto da folha de texto definitivo não poderá ser assinado, rubricado nem conter
nenhuma palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova. Será admitida a assinatura apenas
no campo apropriado.

 A folha de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova discursiva. A folha para rascunho neste
caderno é de preenchimento facultativo e não servirá para avaliação.

_____________________________________________________________________________________________________  

A tecnologia faz parte do ser humano desde os seus primórdios, pois foi a partir dela que o 
mundo evoluiu para chegarmos à modernidade dos dias atuais. Cada vez mais, descobrimos a 
importância da evolução em inúmeras áreas da vida humana, como na informática, na engenharia ou 
na medicina. Por outro lado, podemos perceber que, mesmo sendo responsáveis por essa constante 
evolução, ainda não controlamos nossos próprios sentimentos diante disso. 

Marina Silveira Prado. Internet: <revistasaudenews.com.br> (com adaptações). 

Considerando que o texto acima tenha caráter exclusivamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do tema a seguir. 

Influência da tecnologia no comportamento humano e nas interações sociais

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos: 

a) impactos positivos do desenvolvimento tecnológico na vida humana e nas relações interpessoais;
b) efeitos nocivos da tecnologia sobre o comportamento dos indivíduos; e
c) relação entre tecnologia e saúde mental.




