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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
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Falávamos de sonhos. Primeiro, os mais curiosos.
Os que não têm lógica, nem relação com a realidade. Ah,
isto é que não. Neste ponto, a conversa enviesou pela
“interpretose”. No sonho tudo tem a ver com quem sonha.
Aliás, na vida real também. Ou não? Mas a controvérsia
teórica não vem ao caso. Hoje todo mundo sabe o seu lance
de psicologia. Freud e Jung dão pé para qualquer palpiteiro.
Pra botar ordem na conversa, cada um na roda
podia contar um sonho, de preferência que tenha tido
consequência prática. Uma premonição, por exemplo. Você
sonhar com um número, jogar e ganhar. Sonhar que
recebeu um telefonema assim-assim, que resultou numa
viagem maravilhosa. E no dia seguinte vem o telefonema e
a viagem sai. Antecipação, inexplicável sorte, mas que
acontece. Ouvir em sonho um aviso, um conselho, e dar
certo. Coisas da parapsicologia.
Sonhos recorrentes, que acompanham a gente a
vida toda. Alguns, obsessivos, estão presos a reminiscências
antiquíssimas, que mal se vislumbram na vigília. A memória
afetiva nos arma ciladas, desencava peças de arqueologia,
dá vida ao que está morto. Abre um verdadeiro cemitério.
Às vezes, é bom, amável. Outras vezes, é mau, amargo. O
sonho persecutório, por exemplo. Ouvi o enredo de um que
Deus me livre. Verdadeira condenação, coisa do maligno.
O meu, o desta conversa, posso contar. Foi há anos.
O Rio ainda era a capital. Um amigo me pediu para fazer um
pedido ao presidente da Câmara dos Deputados. Pedido
constrangedor, eu dizia que não, que não. Mas o cara
insistia. Me cercava de atenções, me apontava os lugares a
que o presidente iria. Tinha de cor a agenda do homem.
Nada de indecoroso, mas por que eu? Não tinha por que
pedir, me meter num negócio que eu desconhecia.
Estou omitindo algumas circunstâncias que
impediam que me livrasse do importuno. Uma noite fui
dormir com aquela maçada. E então sonhei. Pesadelo?
Coisa nenhuma. O presidente da Câmara tinha embarcado
para a Europa. Ia passar uma longa temporada no exterior.
Compareci ao embarque, conversamos, nos despedimos.
Deu no jornal e eu li. Acordo e me telefona o postulante. O
chato! Conto com pormenores a viagem, o embarque.
Enfim, livre. Só depois vim a me dar conta de que tinha sido
um sonho. Mas que alívio!
Otto Lara Resende. Solução onírica. In: Folha de S. Paulo, São Paulo,
1992. Internet: <cronicabrasileira.org.br> (com adaptações).

____________________________________________________
Considerando as ideias, os sentidos e os aspectos linguísticos
da crônica apresentada, julgue os itens de 1 a 10.
1

A expressão “os mais curiosos” (linha 1) refere-se a
pessoas que estavam presentes na roda de conversa da
qual participava o cronista.
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No primeiro parágrafo, o narrador sugere que qualquer
pessoa pode valer-se da psicologia para dar sua opinião
a respeito de sonhos.
3 Ao empregar o vocábulo “Você” (linha 10), o cronista
estabelece um diálogo explícito com o leitor do texto.
4 O segundo parágrafo apresenta exemplos daquilo que o
narrador considera como sendo “Coisas da
parapsicologia”, como “sonhar com um número, jogar e
ganhar” e “Ouvir em sonho um aviso, um conselho, e dar
certo”.
5 A crônica se dedica, sobretudo, a detalhar tipos
diferentes de sonho — sonhos sem relação com a
realidade, sonhos com consequência prática e sonhos
recorrentes, por exemplo — e a explicar o que eles
significam.
6 Os três últimos períodos do terceiro parágrafo
exemplificam um sonho que o narrador considera ser, às
vezes, bom e amável e, outras vezes, mau e amargo.
7 O quarto parágrafo marca uma mudança de perspectiva
na crônica, na medida em que, a partir desse ponto, o
narrador deixa de tratar do sonho de outrem e passa a
discorrer sobre suas próprias experiências.
8 O trecho “Foi há anos. O Rio ainda era a capital. Um
amigo me pediu para fazer um pedido ao presidente da
Câmara dos Deputados.” (linhas de 25 a 27) apresenta
uma cena de um sonho que o narrador descreve às
pessoas presentes na roda de conversa.
9 A expressão “Nada de indecoroso” (linha 31) exprime
uma opinião do narrador com relação aos hábitos do
presidente da Câmara dos Deputados.
10 O título da crônica, “Solução onírica”, refere-se ao fato
de que o narrador se livrou do pedido constrangedor de
seu amigo após sonhar que o presidente da Câmara
havia viajado para o exterior.
____________________________________________________
Em relação aos aspectos gramaticais e aos sentidos do texto
apresentado, julgue os itens de 11 a 20.
11 Seria alterado o sentido original do texto caso o trecho
“qualquer palpiteiro” (linha 7) fosse reescrito como um
palpiteiro qualquer, pois, neste caso, o termo qualquer
adquiriria valor pejorativo.
12 O sujeito da locução verbal “tenha tido” (linha 9) é “cada
um na roda” (linha 8).
13 Na linha 22, o período “Às vezes, é bom, amável.”
exprime uma ideia oposta àquela expressa no período
“Outras vezes, é mau, amargo.”, uma vez que os
adjetivos “bom” e “mau” se encontram em uma relação
de antonímia, assim como os adjetivos “amável” e
“amargo” expressam sentidos contrários.
14 O vocábulo “que” (linha 30) funciona sintaticamente
como complemento direto na oração em que ocorre.
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15 As vírgulas empregadas no trecho “Ouvir em sonho um
aviso, um conselho, e dar certo” (linhas 15 e 16) têm a
finalidade de isolar um aposto enumerativo.
16 As formas verbais “vem” (linha 13) e “sai” (linha 14) são
intransitivas no período em que ocorrem.
17 Os termos “enredo” (linha 23) e “conversa” (linha 25)
estão sendo empregados como sinônimos no texto.
18 No texto, os termos “Um amigo” (linha 26),
“o cara” (linha 28) e “o postulante” (linha 39) têm o
mesmo referente.
19 O trecho “Coisa nenhuma” (linha 36) poderia ser
substituído por Nem uma coisa, sem prejuízo dos
sentidos do texto.
20 Se a vírgula empregada no trecho “Sonhos recorrentes,
que acompanham a gente a vida toda” (linhas 17 e 18)
fosse suprimida, o sentido original do texto seria
alterado, pois, nesse caso, a oração adjetiva introduzida
pelo pronome “que” passaria a ter sentido restritivo.
____________________________________________________
Sejam  ܣe  ܤdois conjuntos não vazios. O produto cartesiano de

INSTITUTO QUADRIX – APLICAÇÃO: 2022

28 É correto afirmar que 8 fiscais, trabalhando 8 horas por
dia e 20 dias por mês, conseguiriam cumprir o objetivo;
além disso, se eles fiscalizam, em 1 mês, x% dos
estabelecimentos, então

x
pertence ao conjunto dos
10

números naturais.
29 O produto entre o número de fiscais, o número de horas
trabalhadas por dia, o número de dias trabalhados por
mês e o número de meses de trabalho é inversamente
proporcional à porcentagem dos estabelecimentos
fiscalizados.
30 Caso o número de fiscais seja dobrado e o número de
horas trabalhadas por dia seja diminuído pela metade, o
número de estabelecimentos fiscalizados em um mês
permanecerá igual.

 ܣpor  ܤé definido como ݔ({ = ܤ × ܣ, }ܤ ∈ ݕ ݁ ܣ ∈ ݔ ∣ )ݕ.
Considerando essas informações, julgue os itens de 21 a 23.
21 Se { = ܣ0,1}, então ({ = ܣ × ܣ0,0), (0,1), (1,0), (1,1)}.
22 Se  ܤ × ܣtem 2.022 elementos e  ܣtem 337 elementos,
então B tem 6 elementos.
23 Se  ܤ × ܣtem 2.022 elementos, então  ܤ ∪ ܣpode ter,
no máximo, 2.022 elementos.
____________________________________________________
Julgue os itens 24 e 25, quanto a sistemas de medidas e
volumes.
24 Se a aresta de um cubo é dobrada, o seu volume também
é dobrado.
25 Se o volume de um cubo é igual a 1,331 litro, então a sua
aresta mede 11 centímetros.
____________________________________________________
Uma equipe de 6 fiscais, trabalhando 6 horas por dia
e 20 dias por mês, consegue fazer a fiscalização de 20% dos
estabelecimentos de uma cidade em 4 meses de trabalho.
Considerando que o objetivo dessa equipe seja fazer a
fiscalização de 100% dos estabelecimentos em, no máximo,
1 ano de trabalho e que todos os fiscais trabalhem
exatamente no mesmo ritmo, julgue os itens de 26 a 30.
26 Se a equipe continuar a mesma, seu objetivo não será
cumprido, pois ela demorará mais de 20 meses para
fiscalizar 100% dos estabelecimentos.
27 Se o número de fiscais fosse aumentado para 10 fiscais
e o número de dias trabalhados por mês fosse reduzido
a 12 dias por mês, então 30% dos estabelecimentos
seriam fiscalizados em 6 meses.
CRP18-MT

ASSESSOR(A) TÉCNICO(A) – COMISSÃO DE ÉTICA (COE)

2

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 18.a REGIÃO

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,
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A respeito dos conceitos de redes de computadores, do
programa de navegação Mozilla Firefox, em sua versão mais
atual, e do sítio de busca e pesquisa Bing, julgue os itens
de 36 a 40.

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.

36 Independentemente

da

topologia

utilizada,

um

problema no patch pannel pode gerar lentidão da rede
ou até mesmo sua interrupção definitiva.
37 Uma das funções do sistema operacional de rede,
componente da rede de computadores, é garantir que

Julgue os itens de 31 a 35, referentes aos conceitos de

um usuário acesse apenas os arquivos que tenham sido

hardware e de software, ao Microsoft Excel 2013 e ao sistema

liberados para uso.

operacional Windows 10.

38 Uma das ferramentas do Firefox disponíveis para os

31 As funções executadas pela memória do computador
incluem o armazenamento das instruções referentes a
um programa que esteja sendo processado.
32 Segmentação é a técnica que permite a troca de dados
entre disco e memória virtual, de forma que cada um
fique com uma parte do programa ou dos dados.

usuários é o

,

acessado por meio do menu Mais ferramentas. Trata-se
de um recurso relacionado à acessibilidade, e sua
principal função é permitir ao usuário que ele crie uma
sequência numérica para acessar determinado site.

33 Como o Excel 2013 é um programa de planilhas, ou seja,
formado por linhas e colunas, ele não permite a exibição
do conteúdo da célula em ângulos diferentes, como, por
exemplo, na diagonal.

39 No Firefox, caso o usuário clique um link para baixar um
arquivo e ainda não haja nenhuma ação de download

34 Não há requisitos mínimos de hardware para instalar o

definida, poderá aparecer um diálogo que perguntará se

Windows 10, uma vez que ele é um sistema operacional

o usuário deseja salvar o arquivo ou abri-lo com um

leve e compatível com todos os computadores
pessoais (PCs).
35 A forma mais segura de que o usuário do Windows 10
dispõe para proteger seu computador é criar um PIN, o
qual é composto por oito dígitos alfanuméricos e possui
um mecanismo para recuperação, com base em uma
dica de senha, caso o usuário esqueça o PIN.
CRP18-MT

aplicativo específico.
40 O histórico de pesquisa do Bing, além de mostrar o que
o usuário pesquisou e quando ele realizou determinada
pesquisa, poderá, para melhorar os resultados de
pesquisa, basear-se nos resultados que o usuário clicou.
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES
Relativamente à ética e à função pública, julgue os itens
41 e 42.

49 As associações legalmente constituídas quanto a
interesses difusos são legitimadas para figurarem como

41 Os princípios éticos e os valores de probidade que
norteiam a conduta dos servidores públicos incidem
somente em sua vida profissional.

interessadas nos processos administrativos.
50 Quando os interessados possuírem domicílio incerto e
não sabido, a intimação dos atos do processo

42 A comissão de ética possui uma natureza meramente
punitiva, competindo-lhe a apuração das faltas
disciplinares e a aplicação das respectivas penalidades.
____________________________________________________

administrativo será realizada mediante publicação
oficial.
____________________________________________________

De acordo com as disposições da Lei n.o 8.429/1992, julgue os

Segundo as disposições do Decreto n.o 7.724/2012, julgue os

itens de 43 a 47.

itens de 51 a 53.

43 Na ação por improbidade administrativa, o pedido de
indisponibilidade de bens dos réus deverá ser realizado

51 As informações relativas aos programas financiados pelo
fundo de amparo ao trabalhador (FAT) só poderão ser

exclusivamente em caráter antecedente.
44 Não configurará ato de improbidade administrativa a
mera indicação política por parte dos detentores de
mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo
com finalidade ilícita por parte do agente.
45 Para efeitos de contagem do prazo da sanção de
suspensão dos direitos políticos, o intervalo de tempo
entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da
sentença condenatória será computado.

divulgadas mediante requerimento fundamentado das
partes interessadas.
52 As informações referentes às licitações em andamento
serão classificadas como sigilosas até a conclusão do
processo licitatório.
53 As informações que puderem colocar em risco a
segurança do presidente da República, do vice-presidente

46 Considere-se que um servidor público, integrante dos
quadros do Poder Executivo Federal, tenha-se negado a
apresentar sua declaração de imposto de renda no prazo
fixado pela Administração, sob o argumento de que não
teria tal obrigação. Nessa situação, o servidor poderá ser
punido com a pena de demissão.
47 Para caracterização do ato de improbidade administrativa,

e de seus cônjuges e filhos serão classificadas no grau
reservado e ficarão sob sigilo até o término do mandato
em exercício ou do último mandato, em caso de reeleição.
____________________________________________________
Com base no Decreto n.o 9.830/2019, julgue os itens 54 e 55.

o agente público deverá, necessariamente, ser detentor de
54 A decisão que impuser sanção ao agente público

mandato eletivo.
____________________________________________________
Conforme as disposições da Lei n.o 9.784/1999, julgue os itens
de 48 a 50.

administrados

deverão

fazer-se

obrigatoriamente, por advogado.
CRP18-MT

55 Na hipótese de decisão que declare a invalidade de atos
ou contratos, a Administração buscará a mitigação dos

48 Para atuarem como parte nos processos administrativos,
os

independerá da análise do nexo de causalidade.

representar,

ônus ou das perdas dos administrados ou da
Administração

Pública

que

sejam

anormais

ou

excessivos em função das peculiaridades do caso.
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62 O vírus da varíola dos macacos se espalhou mais rápido
que o coronavírus, tendo conseguido atingir, nos
primeiros seis meses deste ano, a totalidade de países
do planeta.
63 A vacinação da população brasileira contra a varíola dos
macacos provavelmente ocorrerá de forma mais rápida
Internet: <https://g1.globo.com>.

Acerca dos acontecimentos atuais no Sri Lanka, julgue os
itens de 56 a 70.
56 Em decorrência da pior crise econômica já registrada no
Sri Lanka, a casa do presidente do país foi invadida, sem
aviso prévio, tendo sido o presidente ameaçado e
deposto pelos manifestantes no momento da invasão.
57 Após o tumulto gerado pela renúncia do presidente e do
primeiro-ministro, o parlamento do Sri Lanka foi
obrigado a aceitar que um dos líderes da manifestação
se tornasse o novo presidente do país.
58 O partido que elegeu o presidente obrigado a renunciar
foi criado na última década, venceu as eleições
presidenciais de 2019 e teve maioria das cadeiras nas
eleições parlamentares de 2020.
59 A crise econômica no Sri Lanka fez o país declarar
moratória de uma dívida externa de US$ 51 bilhões, ao
mesmo tempo em que aguarda um plano de resgate do
Fundo Monetário Internacional (FMI).
60 Os problemas sociais já existentes no Sri Lanka foram
agravados pela má gestão governamental e pela
pandemia de covid-19, a ponto de a população mais
pobre não conseguir atender suas necessidades básicas
de alimentação, devido à alta de preços causada pela
inflação.
____________________________________________________
A varíola dos macacos é uma zoonose silvestre, ou
seja, um vírus que infecta macacos, mas que,
incidentalmente, pode contaminar humanos. O uso de
máscaras, o distanciamento e a higienização das mãos são
formas de evitar o contágio. A Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) reforçou a adoção dessas medidas, frisando
que elas também servem para proteger contra a covid-19.
Internet: <https://g1.globo.com> (com adaptações).

que a vacinação contra a covid-19, porque o Brasil já
possui um estoque de imunizantes contra a varíola dos
macacos.
64 Os casos graves de infecção da varíola dos macacos
concentram-se nos continentes asiático e americano.
65 O anúncio oficial do nível de alerta máximo acerca da
varíola dos macacos está calcado na preocupação com a
disseminação da doença e na ideia de que os países
devem agir de forma conjunta para combater a doença.
____________________________________________________
Quanto a aspectos do mundo atual, julgue os itens de 66 a 70.
66 A pressão devido ao acúmulo de crises fez o
primeiro-ministro

da

Inglaterra,

Boris

Johnson,

renunciar ao cargo, ação que era pedida por ministros,
por secretários, por assessores e pela maioria do povo.
67 O verão tem causado preocupação na Europa, devido a
uma onda de calor com temperaturas muito altas que
vem provocando incêndios, devastação e mortes.
68 O uso do véu por mulheres deixou de ser obrigatório no
Irã, de modo que, no país, não é mais considerado um
ato de desobediência civil o fato de uma mulher sair em
público sem usar o véu islâmico.
69 No contexto da invasão do território ucraniano pela
Rússia, além das vidas perdidas e das cidades destruídas,
há uma grande preocupação com a exportação de grãos,
já que a Ucrânia figura como um dos maiores
exportadores de trigo, milho e óleo de girassol do
mundo.
70 A preocupação com as mudanças climáticas fez o
presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciar um

Em relação à varíola dos macacos, julgue os itens de 61 a 65.
61 Após a pandemia de covid-19, a Organização Mundial de
Saúde declarou que a varíola dos macacos se tornou a
nova emergência de saúde global.
CRP18-MT

pacote bilionário de financiamento para alocar e
expandir o controle de enchentes, reforçar serviços
públicos, reformar prédios e ajudar as famílias a pagar os
custos de aquecimento e refrigeração.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
No que diz respeito aos tipos de organização, a estruturas
organizacionais e à departamentalização, julgue os itens
de 71 a 74.
71 São características da organização funcional a
descentralização das decisões e a autoridade dividida.
72 A organização funcional tem como desvantagem a
tendência ao exagero na função de comando e de chefia.
73 Na departamentalização funcional, todas as atividades
requeridas para suprir um produto ou um serviço,
mesmo que sejam dissimilares, deverão ser agrupadas
no mesmo departamento.
74 Na departamentalização geográfica, como cada divisão
opera em um território como se fosse uma companhia
independente, cada gerente divisional pode tomar
decisões adequadas e adaptadas às diferenças
territoriais.
____________________________________________________
Acerca dos organogramas e fluxogramas, julgue os
itens 75 e 76.
75 O organograma linear apresenta cada atividade de
determinada área, identificando quem é responsável
pelas etapas do procedimento.
76 No fluxograma, a figura a seguir representa uma decisão.

____________________________________________________
Quanto às noções de planejamento, organização, direção e
controle, julgue os itens 77 e 78.
77 O planejamento é a função administrativa que
determina antecipadamente quais são os objetivos a
serem atingidos e como se deve alcançá-los.
78 A organização é a função administrativa que se refere às
relações interpessoais dos administradores apenas nos
níveis inferiores da organização.
____________________________________________________
Considerando as noções de relações humanas e relações
interpessoais, julgue os itens 79 e 80.
79 Segundo a teoria de dois fatores de Herzberg, os fatores
higiênicos, quando não atendidos, provocam a
insatisfação e, quando atendidos, provocam a
satisfação.
80 De acordo com a teoria X de McGregor, a própria
natureza das pessoas as leva a resistir às mudanças, pois
procuram sua segurança e pretendem não assumir riscos
que as ponham em perigo.
____________________________________________________
Julgue os itens 81 e 82, referentes às noções de administração
de pessoas e administração de materiais.
81 Na armazenagem por acomodabilidade, os materiais
com maior frequência de entrada e saída do
almoxarifado são armazenados próximos à sua entrada
ou saída.
CRP18-MT

82 O recrutamento consiste na obtenção e no uso da
informação a respeito de candidatos selecionados
externamente para escolher qual deles deverá receber a
oferta de emprego.
____________________________________________________
A respeito da ética e da responsabilidade social, julgue os
itens de 83 a 85.
83 Enquanto a moral fundamenta-se na obediência a
normas, costumes ou mandamentos culturais,
hierárquicos ou religiosos, a ética busca fundamentar o
modo de viver pelo pensamento humano.
84 A responsabilidade social corporativa refere-se ao fato
de a empresa ter um compromisso com o seu
desenvolvimento econômico promissor e ético, devendo
gerar uma melhor qualidade de vida para a sociedade e
a comunidade local em que está inserida.
85 Na chamada estratégia ESG, a letra “E” da sigla é
referente às relações da empresa com seus
colaboradores e stakeholders.
____________________________________________________
Com base nas disposições do Regimento Interno do
CRP18/MT, julgue os itens de 86 a 95.
86 O CRP18/MT é uma autarquia federal, sem autonomia
administrativa e financeira, que funciona como órgão
representativo da psicologia e do exercício da profissão
de psicólogo.
87 O CRP18/MT tem por finalidade orientar, disciplinar e
fiscalizar o exercício da profissão de psicólogo no
território sob sua jurisdição, zelar pela fiel observância
dos princípios ético-profissionais e contribuir para o
desenvolvimento da psicologia enquanto ciência e
profissão.
88 É lícita a acumulação de mandado de conselheiro efetivo
ou suplente do CRP18/MT com o de conselheiro do
Conselho Federal de Psicologia.
89 O plenário é o órgão deliberativo do CRP18/MT, sendo
constituído pelo conjunto dos conselheiros.
90 O plenário reunir-se-á ordinariamente pelo menos uma
vez por mês, com a presença mínima de dois terços dos
conselheiros em exercício.
91 As reuniões plenárias do CRP18/MT serão
obrigatoriamente públicas, sendo sempre abertas à
participação de terceiros, que terão apenas direito de
voz.
92 Nas reuniões do plenário do CRP18/MT, os membros
que não se sentirem aptos a votar poderão deixar de
fazê-lo.
93 Compete à diretoria, respeitadas as atribuições de cada
um dos seus membros, organizar e dirigir os trabalhos
do conselho e de sua secretaria, estabelecendo o seu
quadro de servidores e fixando-lhes os vencimentos e as
atribuições.
94 O CRP18/MT contará, em caráter permanente, com a
comissão de orientação e ética, a comissão de
orientação e fiscalização e a comissão de tomadas de
contas.
95 A comissão de tomada de contas é um órgão assessor do
CRP18/MT, de caráter consultivo e fiscal.
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De acordo com as disposições da Resolução CFP n.o 11/2019,
que instituiu o Código de Processamento Disciplinar, julgue
os itens de 96 a 105.
96 No âmbito dos Conselhos Regionais de Psicologia, cabe
à respectiva comissão de ética ou, quando tiver sido
instituída, à comissão de instrução, na qualidade de
comissão processante, apurar as infrações disciplinares
e realizar os atos instrutórios necessários com vistas a
seu julgamento pelo Conselho.
97 Nos processos destinados à apuração de infrações
disciplinares praticadas por psicólogos, as partes
deverão atuar pessoalmente, sendo vedada a
constituição de procurador.
98 Compete ao Conselho Regional de Psicologia da
jurisdição onde ocorreu o fato apreciar e julgar as
infrações éticas e ordinárias cometidas por psicólogo,
independentemente de ele possuir ou não inscrição
principal ou secundária no referido Conselho, bem como
as infrações funcionais praticadas por seus conselheiros
regionais.
99 É vedado à comissão de ética que possuir jurisdição em
mais de um estado constituir comissão de instrução
permanente para, substituindo-a, desempenhar suas
atribuições nas respectivas seções.
100 Os conselhos de psicologia adotarão, como regra, salvo
justificativa expressa, o uso de meio físico na tramitação
de seus processos, na comunicação de seus atos e na
transmissão de peças processuais.
101 Nos processos investigativos e disciplinares, toda a
instrução processual correrá publicamente, com o
intuito de se preservar a verdade.
102 Notificação é o ato inicial pelo qual se dá conhecimento
ao investigado da existência de processo investigativo
em seu desfavor, conferindo-lhe a oportunidade de
prestar informações.
103 Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos
atos e termos do processo, para que faça ou deixe de
fazer alguma coisa.
104 Será considerado revel o psicólogo processado que,
citado, não apresentar defesa no prazo para tanto ou se
opuser ao recebimento da citação.
105 Os atos processuais somente poderão ser declarados
nulos por iniciativa do interessado.
____________________________________________________
No que se refere à Resolução CFP n.o 3/2022 e às condições
para concessão e registro de psicólogo especialista, julgue os
itens de 106 a 115.
106 Cada Conselho Regional de Psicologia deverá constituir
uma comissão de análise para concessão de registro de
psicólogo especialista, composta por, no mínimo, cinco
membros efetivos e dois suplentes, cuja atribuição será
analisar, em caráter consultivo, o requerimento de
registro de psicólogo especialista e a respectiva
documentação.
107 O processo de registro de psicólogo especialista será
iniciado no Conselho Federal de Psicologia.
108 O registro de psicólogo especialista somente será
possível mediante aprovação em prova de especialista
promovida pelo Conselho Federal de Psicologia.
109 O registro de psicólogo especialista atesta a experiência
profissional na área de especialidade reconhecida pelo
Conselho Federal de Psicologia e não constitui condição
obrigatória para o exercício profissional.
CRP18-MT
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110 O Conselho Federal de Psicologia e os Conselhos
Regionais
de
Psicologia
estabelecerão,
preferencialmente, meio digitalizado e padronizado
para
recebimento
e
acompanhamento
dos
procedimentos administrativos relativos ao registro de
psicólogo especialista.
111 A psicologia escolar e educacional é a área de atuação
profissional da psicologia referente à educação e ao
processo de ensino-aprendizagem em todas as
modalidades do sistema educacional e nos processos
formativos em espaços de educação não formal.
112 O psicólogo especialista em psicologia escolar e
educacional promove, por meio de atividades
específicas, o desenvolvimento cognitivo e afetivo de
discentes, considerando as relações interpessoais no
âmbito da instituição de ensino, da família e da
comunidade.
113 A psicologia organizacional e do trabalho é a área de
atuação profissional da psicologia referente à análise de
fenômenos psicológicos concernentes às organizações,
ao desenvolvimento organizacional, à gestão de
pessoas, à prevenção e promoção da saúde e à relação
do ser humano com o trabalho.
114 A psicologia clínica é a área de atuação profissional da
psicologia referente ao atendimento de indivíduos com
a finalidade de identificar e diagnosticar distúrbios
neurológicos.
115 O psicólogo especialista em psicomotricidade faz
anamnese detalhada a respeito de informações
biográficas e de experiências, formativas e constitutivas,
de pessoas atendidas, de acordo com seu contexto
familiar, social, histórico, cultural e político.
____________________________________________________
Com base na Consolidação das Resoluções do Conselho
Federal de Psicologia, julgue os itens de 116 a 120.
116 A data da eleição, da posse e do término do mandato das
diretorias dos Conselhos Regionais de Psicologia
corresponderá ao ano-calendário, ocorrendo sempre no
dia 1.o de janeiro de cada ano.
117 O requerimento de inscrição de pessoa física nos
Conselhos Regionais de Psicologia deverá ser instruído,
obrigatoriamente, com diploma de psicólogo,
devidamente registrado, sendo vedada sua substituição
por certidão de colação de grau do respectivo curso.
118 O exercício da profissão fora da área de jurisdição do
Conselho Regional de Psicologia em que o profissional
tem inscrição principal também o obriga à inscrição
secundária no Conselho competente.
119 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, três meses por ano, deverão
comunicar ao Conselho Regional de Psicologia da
jurisdição as atividades que realizarão cujo exercício seja
atribuído por lei ao psicólogo.
120 A pessoa jurídica que presta serviços de psicologia a
terceiros ou em razão de sua atividade principal está
obrigada a registrar-se no Conselho Regional de
Psicologia em cuja jurisdição exerça suas atividades.
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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.

_____________________________________________________________________________________________________
Redija um texto dissertativo acerca do tema a seguir.

Normas do exercício profissional da psicologia em relação à violência de gênero
Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:
a) atuação do psicólogo no combate à violência de gênero;
b) papel do psicólogo na criação de redes de apoio às vítimas de violência de gênero; e
c) deveres do psicólogo em relação à possibilidade de quebra de sigilo profissional em casos relacionados à violência de
gênero.
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