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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 16. 
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É interessante que o despertador receba esse nome. Um objeto que recebe esse título por poder ajustar uma hora 
predeterminada para acordar alguém que dorme. Desmembrando-se esse nome como “desperta dor”, é possível fazer
algumas reflexões. 

Se a função do despertador é acordar alguém que dorme, qual será a de “despertar a dor”? Durante o sono,
podemos entrar em contato com o nosso inconsciente por meio dos nossos sonhos, sejam eles bons ou ruins. 
O inconsciente pode nos mostrar, por meio de uma linguagem própria, soluções para nossos problemas. E, quando 
acordamos, há uma realidade que nos espera, com a qual, muitas vezes, não queremos topar, mas ela não deixará de 
existir por isso. 

Os sonhos nos auxiliam a entrar em contato com nossas dificuldades, com o lado negado, com tabus e com
segredos, além de nos conectar a incômodos que gritam por um olhar que, em alguns momentos, ignoramos. 

Os nossos sonhos nos despertam. Sonhar é importante; grandes verdades podem ser reveladas nessa ocasião. A 
linguagem do inconsciente é peculiar, mas cada um de nós é capaz de desvendá-la se assim desejarmos. Carl Gustav Jung 
dizia que “quem olha para fora, sonha; quem olha para dentro, acorda”. Muitos psicoterapeutas trabalham com a 
linguagem dos sonhos e questionam seus pacientes sobre o assunto. Esse trabalho pode facilitar o processo psicoterápico 
e ampliar o olhar sobre as fragilidades e os obstáculos vivenciados pelos pacientes. 

Todos nós sonhamos. Quem diz que não sonha ou que raramente isto acontece pode estar, na verdade, com
dificuldades de enfrentar as suas adversidades e de lidar com o real. Esse indivíduo teme fazer conexões e pode se boicotar 
ao não fazer contato com seu inconsciente e com as mensagens que são enviadas por ele. 

Assim, quando nós estamos despertados, há espaço para mudanças e, por mais difícil que seja, é possível a
ampliação da consciência diante daquilo que está doído dentro da gente. Se dói, é porque tem alguma função; portanto,
é necessário descobrir para possibilitar-nos uma melhor compreensão do nosso próprio “eu”. 

Os sintomas têm a função de despertar. Há pessoas que só procuram um processo psicoterapêutico após um
sintoma de depressão, ansiedade, distúrbios do sono, distúrbios alimentares, por exemplo. Os sintomas comunicam que 
algo está errado e que precisamos prestar atenção em nossas atitudes, relações, padrões... 

Pode não ser fácil fazer contato com esses conteúdos que o inconsciente apresenta, mas é necessário ter suporte 
para encará-los com maturidade. Quando nos conectamos com nossa realidade e com toda a complexidade que ela nos
apresenta, devemos promover mudanças; por vezes, é preciso o auxílio de um profissional capacitado. Os elementos
trazidos a nossa consciência podem despir nossas máscaras, romper alguns padrões e desconstruir mitos enraizados e de
difícil resolução. 

Seja o despertador ou despertar a dor, a finalidade é similar. Ambos nos acordam para a vida! 

 
Bruna Godoy. Desperta a dor. Internet: <https://www.psicologobh.com.br/desperta-dor> (com adaptações). 

 

Em relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto 

apresentado, julgue os itens de 1 a 16. 

 

1 No texto, é feita uma comparação entre o termo 

despertador e a expressão despertar a dor, 

concluindo-se que ambos se relacionam com um 

despertar para a vida. 

2 Os vocábulos “incômodos” e “obstáculos” são 

acentuados graficamente de acordo com a mesma regra 

de acentuação gráfica. 

3 Sem prejuízo dos sentidos do texto e de sua correção 

gramatical, a forma verbal “Há” (linha 22) poderia ser 

substituída por Existe. 

4 Na linha 20, o conectivo “portanto” introduz uma oração 

que indica a causa da declaração feita em “Se dói, é 

porque tem alguma função”. 

5 No texto, a expressão “por isso” (linha 8) tem sentido 

explicativo. 

6 No trecho “que algo está errado e que precisamos 

prestar atenção em nossas atitudes, relações, 

padrões” (linhas 23 e 24), as duas orações introduzidas 

pelo termo “que” exercem a mesma função sintática no 

último período do antepenúltimo parágrafo do texto. 

7 O conectivo “mas” (linha 7) introduz uma oração com 

sentido adversativo. 

8 De acordo com o texto, a função da dor deve sempre ser 

ignorada. 

9 Na linha 22, a forma verbal “têm” está acentuada porque 

concorda com o termo “sintomas”. 

10 O uso do sinal indicativo de crase no vocábulo “a”, em “a 

nossa consciência” (linha 28), é facultativo. 

11 O texto consiste em uma narrativa a respeito do 

inconsciente. 
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12 O segmento “quando acordamos” (linhas 6 e 7) está 

entre vírgulas porque, nesse caso, tal sinal de pontuação 

tem a finalidade de isolar no período uma oração com 

sentido restritivo. 

13 No trecho “cada um de nós é capaz de desvendá-la” (linha 

12), a substituição da forma verbal “é” por somos 

prejudicaria a correção gramatical do texto. 

14 O pronome “ele” (linha 18) retoma “Esse 

indivíduo” (linha 17). 

15 No trecho “há uma realidade que nos espera” (linha 7), 

o pronome “nos” poderia ser deslocado para depois da 

forma verbal “espera” — escrevendo-se espera-nos —, 

sem prejuízo dos sentidos e da correção gramatical do 

texto. 

16 A oração “que o despertador receba esse nome” (linha 

1) exerce a função de sujeito no primeiro período do 

texto. 

 ____________________________________________________  

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 dos conceitos básicos de hardware, software e redes 

de computadores, julgue os itens de 17 a 19. 

 

17 Conceitualmente, o termo hardware se refere a um 

conjunto de instruções que orientam um computador 

sobre o que fazer. 

18 O processador (CPU, na sigla em inglês) é o componente 

de software responsável por controlar e executar as 

instruções presentes na memória RAM. 

19 Uma rede de computadores possui a finalidade de 

compartilhar recursos para usuários, e, em uma rede 

local de computadores, os recursos são compartilhados 

em uma pequena área limitada, como uma sala ou um 

edifício. 

 ____________________________________________________  

Em relação à suíte de aplicativos do Microsoft Office 365 e ao 

aplicativo de correio eletrônico Microsoft Outlook, julgue os 

itens de 20 a 22. 

 

20 No Microsoft Outlook, é possível utilizar o modo de 

exibição Calendário para visualizar e agendar 

compromissos. 

21 No Word 356, só é possível aplicar a função Primeira 

Página Diferente à primeira página do documento. 

22 O recurso de salvamento automático do Microsoft Excel 

365 é incompatível com formatos de arquivos de versões 

anteriores do Excel. 

Julgue os itens 23 e 24, referentes aos browsers (navegadores) de 
Internet Mozilla Firefox e Google Chrome e a noções de vírus, 
worms e pragas virtuais. 
 
23 Spams são e-mails não solicitados com conteúdo 

fraudulento. 
24 No navegador Mozilla Firefox, o atalho usado para reabrir 

uma aba fechada anteriormente é � + � + �, que 

também pode ser utilizado no Google Chrome para a mesma 
finalidade. 

 ____________________________________________________  

Considerando que, de um grupo de vinte pessoas, das quais 
40% são psicólogos, deseje-se formar uma comissão de seis 
pessoas, julgue os itens de 25 a 28. 
 
25 Essa comissão pode ser formada de 38.760 maneiras 

distintas. 
26 Existem 56 maneiras distintas de formar essa comissão 

de modo que todos os seus integrantes sejam 
psicólogos. 

27 Existem 13.860 maneiras distintas de formar essa 
comissão de modo que haja exatamente dois psicólogos 
nela. 

28 A quantidade de maneiras distintas de formar essa 
comissão de modo que haja pelo menos um psicólogo 
nela é igual a 37.804. 
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De acordo com a fórmula de Lorentz, o peso ideal de 

uma pessoa (�), em quilogramas, e a sua altura (ℎ), em 

centímetros, estão relacionados pela equação apresentada a 

seguir, em que � = 4 para homens e � = 2 para mulheres. 

 

� = �ℎ − 100� −
�ℎ − 150�

�
 

 

A partir das informações acima, julgue os itens de 29 a 32. 

 

29 Para mulheres, a fórmula de Lorentz é equivalente a 

� = 0,75ℎ − 62,5. 

30 De acordo com a fórmula de Lorentz, o peso ideal de um 

homem de 1,88 metro de altura é 78,5 quilogramas. 

31 Conforme a fórmula de Lorentz, uma mulher de 1,60 

metro de altura e com peso de 57,5 quilogramas está 

acima de seu peso ideal. 

32 Segundo a fórmula de Lorentz, o peso ideal de um 

homem de 1,50 metro de altura é maior que o peso ideal 

de uma mulher com essa mesma altura. 

 ____________________________________________________  

 

Na Argentina, falar sobre os valores dos diferentes 

dólares (oficial, turístico, solidário, azul, mercado eletrônico 

de pagos — MEP) e sobre risco-país é tão popular quanto o 

futebol, assim como discutir se o atual ministro da economia 

será capaz ou não de lidar com a situação (mais do que nunca 

neste momento, depois que Silvina Batakis assumiu a pasta 

recentemente após a renúncia de Martín Guzmán). 

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

 

Acerca da atual situação política e econômica da Argentina, 

julgue os itens de 33 a 36. 

 

33 A escalada inflacionária na Argentina tem feito a moeda 

local perder o valor e a remarcação de preços ser diária. 

34 A tentativa de assassinato contra a vice-presidente 

Cristina Kirchner foi mais um grave episódio somado à 

crise político-econômica da Argentina. 

35 A crescente crise econômica argentina tem dificultado o 

aumento do consumo, atingindo igualmente toda a 

população das grandes cidades do país. 

36 O atentado contra a vice-presidente da Argentina foi 

decretado pela justiça como um evento isolado, atrelado 

a protesto econômico e executado por apenas um autor, 

que foi preso logo após o acontecido. 

 _____________________________________________________  

A respeito de acontecimentos atuais nos países Irã e 

Afeganistão, julgue os itens de 37 a 40. 

 

37 Uma onda de protestos eclodiu no Irã, tendo como 

estopim a tentativa da população de expandir seus 

direitos mediante discursos contra o governo e a favor 

da liberdade de expressão. 

38 O cerceamento das liberdades sociais pela teocracia 

iraniana é similar ao do totalitarismo de seu aliado 

vizinho, Afeganistão, cujo comando político e econômico 

é tido pelo Talibã. 

39 Depois de ter sido expulso pelos Estados Unidos e ficado 

vinte anos fora do poder, o grupo radical 

fundamentalista islâmico Talibã tomou a capital Cabul, 

derrubou o governo do Afeganistão e voltou ao 

comando desse país. 

40 Um dos países de fuga em busca de recomeço e 

liberdade para a população afegã é o Brasil, já que o 

governo brasileiro publicou portaria para visto 

humanitário para cidadãos afegãos. 
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES 
 

Conforme a Lei n.o 4.119/1962, julgue os itens 41 e 42. 
 
41 Ao portador do diploma de bacharel em psicologia é 

conferido o direito de ensinar psicologia em cursos de 
grau médio, nos termos da legislação em vigor. 

42 É da competência do psicólogo a colaboração em 
assuntos psicológicos ligados a outras ciências. 

 ____________________________________________________  

Quanto às disposições da Lei n.o 5.766/1971, julgue os itens 
de 43 a 48. 
 
43 O Conselho Federal de Psicologia será constituído de 

doze membros efetivos e doze suplentes, brasileiros, 
eleitos pela maioria de votos, em escrutínio secreto, em 
assembleias gerais realizadas nos Conselhos Regionais 
de Psicologia. 

44 O mandato dos membros do Conselho Federal de 
Psicologia será de três anos, sendo vedada reeleição. 

45 O Conselho Federal de Psicologia deverá reunir-se pelo 
menos uma vez mensalmente, só podendo deliberar 
com a presença da maioria absoluta de seus membros. 

46 Além de outras atribuições, caberá ao presidente do 
Conselho Federal de Psicologia convocar, ordinária e 
extraordinariamente, a Assembleia dos Delegados 
Regionais. 

47 A aprovação do valor das anuidades e das demais 
contribuições a serem pagas pelos psicólogos é 
prerrogativa dos Conselhos Regionais de Psicologia. 

48 Em cada ano na primeira reunião, cada Conselho 
Regional de Psicologia elegerá seu presidente e seu vice-
presidente, cujas atribuições serão fixadas no respectivo 
regimento. 

 ____________________________________________________  

À luz da Resolução do Conselho Regional de Psicologia da 
9.a Região (CRP-09) n.o 5/2016, que dispõe sobre o Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários do CRP-09, julgue os itens 
e 49 a 51. 
 
49 A verba destinada à progressão dos servidores 

independe de previsão orçamentária anual. 
50 Os empregados do quadro efetivo do CRP-09 e os não 

efetivos poderão ser designados para o exercício de 
função gratificada. 

51 O emprego público em comissão é privativo do pessoal 
do quadro efetivo do CRP-09 e se destina às funções de 
direção, chefia e assessoramento. 

 ____________________________________________________  

De acordo com o Regimento Interno do CRP-09, julgue os 
itens de 52 a 55. 
 
52 O CRP-09 é constituído por nove conselheiros efetivos e 

igual número de suplentes, todos de nacionalidade 
brasileira. 

53 Em caso de perda de mandato ou renúncia de membro 
ocupante de cargo da diretoria, far-se-á nova eleição 
para preenchimento da vacância, pelo plenário do 
conselho, na primeira reunião seguinte. 

54 O pedido de licença ou renúncia de conselheiro do CRP-
09 deverá ser comunicado, por escrito, ao presidente do 
Conselho Federal de Psicologia, que decidirá sobre o seu 
deferimento. 

55 Compete ao plenário do CRP-09 autorizar a instalação e 

a desativação de subseções. 

Com base na Lei n.o 8.429/1992, julgue os itens de 56 a 58. 
 
56 As provas produzidas no âmbito dos órgãos de controle 

e as correspondentes decisões deverão ser consideradas 
na formação da convicção do juiz, sem prejuízo da 
análise acerca do dolo na conduta do agente. 

57 Qualquer ação ou omissão que culmine em violação aos 
princípios da Administração Pública caracterizará ato de 
improbidade administrativa. 

58 Da decisão que converter a ação de improbidade em 
ação civil pública caberá agravo de instrumento. 

 ____________________________________________________  

À luz da Lei n.o 9.784/1999, julgue os itens de 59 a 63. 
 
59 A lei que estabelece normas básicas sobre o processo 

administrativo aplica-se apenas no âmbito da 
Administração Pública Direta Federal. 

60 Nos processos administrativos, será observada, entre 
outros critérios, a objetividade no atendimento do 
interesse público, sendo possível a promoção pessoal de 
autoridades. 

61 O ato de delegação de competência será irrevogável. 
62 O direito da Administração Pública de anular os atos 

administrativos de que decorram efeitos favoráveis para 
os destinatários decai em cinco anos, contados da data 
em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. 

63 O recurso administrativo tramitará, no máximo, por três 
instâncias administrativas, salvo disposição legal em 
sentido diverso. 

 ____________________________________________________  

Julgue os itens de 64 a 67, segundo as disposições da 
Lei n.o 12.527/2011 e do Decreto n.o 7.724/2012. 
 
64 As informações relativas a condutas que impliquem 

violação dos direitos humanos praticadas por agentes 
públicos deverão ser objeto de restrição de acesso por 
período não superior a cinco anos. 

65 Os órgãos e as entidades públicas respondem 
diretamente pelos danos causados em decorrência da 
divulgação não autorizada ou da utilização indevida de 
informações sigilosas ou pessoais, cabendo a apuração 
de responsabilidade funcional nos casos de dolo ou de 
culpa, assegurado o respectivo direito de regresso. 

66 As informações relativas à execução orçamentária da 
Administração Pública serão disponibilizadas mediante 
requerimento fundamentado do interessado. 

67 A competência para classificação da informação no grau 
reservado poderá ser delegada pelo dirigente máximo da 
entidade a agente público que exerça função de direção, 
de comando ou de chefia. 

 ____________________________________________________  

Considerando o teor do Decreto n.o 9.830/2019, julgue os itens 
de 68 a 70. 
 
68 Nos processos administrativos, a autoridade pública não 

poderá exigir compensação por benefícios 
indevidamente fruídos pelo particular. 

69 Na hipótese de ocorrência de dano ao erário provocado 
por agentes públicos mediante dolo ou erro grosseiro, 
não poderá ser celebrado termo de ajustamento de 
gestão. 

70 O nexo de causalidade constitui elemento a ser 
considerado na decisão que impuser sanção ao agente 
público. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Acerca da constituição do Estado, dos seus elementos, da sua 

organização e dos seus princípios, julgue os itens de 71 a 73. 

 

71 O Estado é uma organização dotada de personalidade 

jurídica e composta pelo povo, pelo território e pela 

soberania, com natureza de pessoa jurídica de direito 

público interno e estrutura organizada e administrada 

por pessoas que ocupam cargos, empregos e funções. 

72 Além dos princípios previstos constitucionalmente, 

todas as esferas de governo e os poderes da 

Administração Pública devem observar princípios 

infraconstitucionais de natureza ética relacionados à 

função pública, tais como a probidade, a motivação e a 

solidariedade social. 

73 O chefe do Poder Executivo federal pode delegar, com 

relação de hierarquia, parte de suas atribuições 

privativas para os ministros de Estado, para o 

procurador-geral da República ou para o advogado-geral 

da União, existindo uma relação de subordinação 

entre aquele e estes, que não possuem plena 

discricionariedade na prática dos atos administrativos 

que lhes forem delegados. 

 ____________________________________________________  

A respeito dos agentes públicos e dos serviços públicos, 

julgue os itens de 74 a 76, à luz da Constituição Federal de 

1988 (CF) e da legislação pertinente. 

 

74 São espécies de agentes públicos somente os agentes 

políticos, que são os titulares dos cargos estruturais da 

organização política do País, os funcionários públicos, 

que são os aprovados em concurso público e titulares de 

emprego, e os que exercem funções públicas especiais, 

como os bombeiros. 

75 A permissão de serviços públicos precedidos de obra 

pública consiste em um contrato administrativo por 

meio do qual o poder público delega a outrem a 

execução de um serviço público, assegurando-lhe a 

remuneração mediante pagamento de tarifa pelo 

usuário do serviço. 

76 O poder público pode prestar serviços públicos 

diretamente, por meio de sua Administração Pública 

Direta ou Indireta, ou indiretamente, a partir das 

concessões ou das permissões à iniciativa privada. 

A continuidade da prestação do serviço público impõe a 

regularidade, com observância das normas vigentes e, 

no caso das concessionárias, das condições do contrato 

de concessão. 

No que se refere aos poderes administrativos, julgue os itens 

de 77 a 79. 

 

77 São conferidas aos agentes públicos, no exercício das 

suas atribuições, algumas prerrogativas denominadas de 

poderes administrativos; por outro lado, impõem-se a 

eles determinados deveres. Assim, as prerrogativas 

públicas, ao mesmo tempo em que constituem poderes 

para o administrador público, impõem-lhe o seu 

exercício e lhe vedam a inércia, o que se denomina 

poder-dever de agir. 

78 O poder discricionário concede ao agente público um 

espaço para que ele possa exercer um juízo de valor 

relativo à oportunidade, e não à conveniência, para não 

incorrer em arbitrariedade, sendo, portanto, 

desnecessária a motivação da conduta ou da prática do 

ato. 

79 O poder de polícia representa limitações ou condições 

ao exercício do direito à liberdade ou à propriedade, 

para a preservação dos interesses da coletividade, sendo 

um dos seus principais atributos a autoexecutoriedade. 

Ou seja, o poder de polícia se materializa na atividade da 

Administração Pública, que, limitando ou disciplinando 

direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou 

a abstenção de fato, em razão do interesse público. 

 ____________________________________________________  

Com relação ao controle administrativo e à responsabilização 

da administração conforme a CF, a legislação pertinente, a 

doutrina e a jurisprudência, julgue os itens de 80 a 82. 

 

80 O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será 

exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, 

que, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a 

constitucionalidade dos atos administrativos do poder 

público e das leis inerentes à Administração Pública. 

81 O controle judicial das atividades administrativas 

somente poderá ser realizado se houver a provocação 

do interessado, e somente quanto aos aspectos de 

legalidade, não podendo controlar a atividade 

discricionária que é fundada na conveniência e na 

oportunidade. 

82 Na realização de obra pública pelo próprio Estado, se, 

por fato natural ou imprevisível, for causado dano a 

terceiro, não haverá responsabilidade civil do Estado 

caso tenham sido observados todos os limites e os 

deveres pertinentes ao dever de diligência. Nesse 

sentido, certos eventos danosos, tais como tempestades 

e terremotos, são fatos capazes de gerar a exclusão da 

responsabilidade civil do Estado. 
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Considerando a legislação em vigor que rege as licitações, 

julgue os itens de 83 a 85. 

 

83 A Lei n.o 14.133/2021 implantou um novo regime geral 

de contratação pública, modernizando o processo e 

tornando a contratação eletrônica a regra para os 

procedimentos de contratação, além de ter extinguido a 

modalidade pregão, pois o valor estimado de 

licitação deixou de ser um fator que define a 

modalidade de licitação. 

84 Uma das inovações trazidas pela Lei n.o 14.133/2021 é a 

possibilidade de dispensa de licitação para a contratação 

de serviços de manutenção de veículos automotores 

cujo valor seja menor que cem mil reais, sendo 

equiparado o serviço de manutenção veicular ao serviço 

de engenharia. 

85 A Lei n.o 14.133/2021 autoriza a dispensa de licitação 

para a contratação de serviços e de produtos necessários 

ao atendimento de situação emergencial ou calamitosa 

pelo prazo máximo de um ano, contado da data de 

ocorrência da emergência ou da calamidade, cabendo a 

prorrogação dos respectivos contratos pelo prazo 

máximo de seis meses. 

 ____________________________________________________  

Acerca do comportamento organizacional, julgue os itens  

de 86 a 95. 

 

86 A motivação é o que define a missão e dá origem aos 

objetivos da organização. 

87 A liderança é o conjunto de hábitos e crenças que  

foram estabelecidos por normas, valores, atitudes e 

expectativas. 

88 A cultura organizacional representa as normas informais 

e não escritas que orientam o comportamento dos 

membros de uma organização. 

89 A cultura organizacional mostra aspectos formais e 

facilmente perceptíveis, como as políticas e diretrizes, os 

métodos e procedimentos, os objetivos, a estrutura 

organizacional e a tecnologia adotada pela organização. 

90 Os valores compartilhados são os valores relevantes, 

que se tornam importantes para as pessoas e que 

definem as razões pelas quais elas fazem o que fazem. 

91 A ênfase nos resultados do negócio sem se considerar o 

lado humano da empresa reforça a cultura de 

compromisso. 

92 A preocupação da cúpula da organização em ter o 

absoluto controle dos resultados do negócio reforça a 

cultura de compromisso. 

93 A cultura democrática e participativa reforça a cultura de 

obediência. 

94 As pressuposições básicas são as crenças inconscientes, 

as percepções, os sentimentos e as pressuposições 

dominantes em que os membros da organização 

acreditam. 

95 A cultura corporativa pode ter um impacto significativo 

sobre o desempenho econômico de longo prazo de uma 

empresa. 

A respeito da liderança, julgue os itens de 96 a 105. 

 

96 A autoridade é o potencial de influência de uma pessoa 

sobre a outra. 

97 A liderança é um tipo de influência entre pessoas. 

98 A autoridade é exercida pelo processo da comunicação 

humana. 

99 Na liderança liberal, as diretrizes são debatidas e 

decididas pelo grupo, que é estimulado e assistido pelo 

líder. 

100 A persuasão consiste em fazer prevalecer determinado 

entendimento sobre o de outra pessoa, sem forçá-la, 

usando-se conselhos e argumentos. 

101 Na liderança democrática, a participação do líder no 

debate é limitada. 

102 A coação consiste em forçar ou constranger alguém 

mediante pressão, coerção ou compulsão. 

103 A sugestão diz respeito a colocar ou apresentar um 

plano, uma ideia ou uma proposta a uma pessoa ou a um 

grupo, para que seja considerado(a), ponderado(a) ou 

executado(a). 

104 A emulação consiste em procurar imitar, com vigor, 

alguém, para igualar-se a essa pessoa, ultrapassá-la ou, 

pelo menos, ficar quase igual a ela. 

105 Na liderança democrática, o líder determina a tarefa 

específica que cada um deverá executar, bem como o 

respectivo companheiro de trabalho. 

 ____________________________________________________  

Com base na Resolução n.o 3/2007, julgue os itens de 106 a 

109, a respeito da caracterização da profissão de psicólogo e 

do exercício profissional. 

 

106 A orientação psicopedagógica é o processo por meio do 

qual, por intermédio de métodos e técnicas psicológicas, 

é analisado e estudado o comportamento de pessoas, de 

grupos, de instituições e de comunidades, na sua 

estrutura e no seu funcionamento, identificando-se as 

variáveis nele envolvidas. 

107 Para o exercício da profissão fora da área de jurisdição 

do Conselho Regional de Psicologia em que o 

profissional tem inscrição principal, não se faz necessária 

a inscrição secundária se tais atividades se 

desenvolverem em tempo inferior a noventa dias, em 

cada região, sendo consideradas de natureza eventual. 

108 Em toda publicidade veiculada por psicólogo, deverão 

constar, obrigatoriamente: o nome completo do 

profissional; a palavra “psicólogo”; a sigla do Conselho 

Regional de Psicologia onde o profissional esteja inscrito; 

e o número de sua inscrição. Nessas publicidades, 

pode-se, ainda, utilizar-se de diagnóstico psicológico, 

análise de caso, aconselhamento ou orientação 

psicológica, divulgando-se aspectos de seu trabalho que 

possibilitem o acesso a leigos de instrumentos e técnicas 

de uso privativo da categoria. 
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109 A realização dos exames psicológicos em candidatos à 

obtenção da carteira nacional de habilitação de 

motorista é de competência privativa e responsabilidade 

pessoal de psicólogos que atendam às exigências 

administrativas dos órgãos públicos responsáveis pelo 

trânsito, sendo indispensável que o psicólogo esteja 

cadastrado no Conselho Regional de Psicologia. 

 ____________________________________________________  

Considerando a Resolução n.o 13/2019, julgue os itens 

110 e 111. 

 

110 A pessoa jurídica de serviços de atenção em regime 

residencial de caráter transitório e(ou) as clínicas e 

outras instituições de atendimento às pessoas em 

situação de uso de substâncias psicoativas que realizam 

serviços de acolhimento, internação e similares devem, 

ao solicitarem sua inscrição, indicar, no mínimo, três 

psicólogos responsáveis cadastrados no Conselho 

Regional de Psicologia. 

111 Para a solicitação e o deferimento de cadastramento das 

pessoas jurídicas de serviços de atenção em regime 

residencial de caráter transitório e(ou) clínicas e outras 

instituições de atendimento às pessoas em situação de 

uso de substâncias psicoativas, é necessário, entre 

outras exigências, apresentar projeto terapêutico 

institucional, ou documento equivalente, explicitando os 

objetivos gerais e específicos do acompanhamento, bem 

como uma metodologia de trabalho que preze pela 

autonomia e pela reinserção social dos usuários. 

 ____________________________________________________  

Segundo a Resolução n.o 16/2019, que dispõe sobre o registro 

e o cadastro de pessoas jurídicas, julgue os itens de 112 a 114. 

 

112 A pessoa jurídica que presta serviços de psicologia em 

razão de sua atividade principal não está obrigada a 

registrar-se no Conselho Regional de Psicologia em cuja 

jurisdição for exercer suas atividades, sendo isso 

obrigatório somente para as empresas individuais de 

responsabilidade limitada (EIRELI). 

113 É vedado o cadastramento de pessoa jurídica de 

competência de uma área profissional com a qual o 

psicólogo não possa constituir equipe para cumprir com 

seu objetivo principal, incluindo-se as pessoas jurídicas 

que ofereçam serviços com base em ideias de cunho 

moral, filosófico ou de crença religiosa, em virtude de 

sua natureza ou para atender a seus objetivos. 

114 Se um psicólogo descumprir as disposições de resolução 

de natureza administrativa, bem como as previstas em 

lei que regulamenta o exercício profissional, isso será 

considerado infração disciplinar sujeita ao processo 

disciplinar ordinário. 

Acerca da avaliação psicossocial e das resoluções aplicáveis, 

julgue os itens de 115 a 117. 

 

115 A avaliação psicossocial conduzida por psicólogo, com 

atenção à normatização e à regulamentação emitidas 

pela Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia 

ou por órgão correlato, corresponde a um conjunto 

sistemático de procedimentos aplicados à compreensão 

e à intervenção em fenômenos psíquicos em suas 

interfaces com os processos biológicos e socioculturais, 

especialmente aqueles relativos aos aspectos intra e 

interpessoais. 

116 Para a realização de avaliação psicossocial, o psicólogo 

deverá utilizar-se de ambiente privativo, adequado em 

termos acústicos, de climatização, iluminação e 

ventilação e livre de interferências que possam 

prejudicar o processo. 

117 O processo de avaliação psicossocial deve considerar a 

investigação de alguns aspectos relevantes, como as 

características da atividade laboral, do ambiente e das 

condições necessárias para seu desenvolvimento, 

incluindo-se as atividades realizadas de forma remota, 

tomando por referência os documentos nacionais e 

internacionais que dispõem sobre funcionalidade e 

doenças. 

 ____________________________________________________  

Quanto à normatização da inscrição dos psicólogos 

estrangeiros pelo Conselho Federal de Psicologia, julgue os 

itens de 118 a 120. 

 

118 Para registrar-se nos Conselhos Regionais de Psicologia 

e usufruir dos mesmos direitos dos psicólogos brasileiros 

quanto ao exercício profissional, o psicólogo estrangeiro 

não necessita de visto permanente. 

119 O psicólogo estrangeiro, para obter registro junto aos 

Conselhos Regionais de Psicologia, deve comprovar o 

conhecimento e a compreensão da língua portuguesa 

mediante a realização de um teste padronizado de 

português, desenvolvido pelo Ministério da Educação e 

denominado Certificado de Proficiência em Língua 

Portuguesa para Estrangeiros. 

120 Quando o psicólogo estiver a serviço do governo 

brasileiro, além da documentação exigida para inscrição 

profissional junto aos respectivos Conselhos Regionais 

de Psicologia, será necessária a apresentação do 

contrato de trabalho ou de documento específico para 

comprovação. 




