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Conhecimentos Gerais (15 questões)

Português (5 questões)

Texto

Pode haver discussões burras sobre inteligência? Sim. 
Elas são mais comuns que discussões profanas sobre 
religião. Recentemente, quem levantou mais uma 
dessas tertúlias estéreis foi James Watson, um dos 
ganhadores do Nobel de medicina em 1962, quando 
afirmou: “A inteligência dos africanos não é a mesma 
que a nossa.” Depois desculpou-se, mas era tarde. Foi 
aposentado compulsoriamente da instituição de pes-
quisa a que pertencia.

Seguiu-se então o falso debate sobre se uma raça é 
mais inteligente do que outra, quando tudo o que se 
queria discutir era se ainda era possível, no mundo 
politicamente correto de hoje, fazer esse tipo de 
comparação. Não é. Até porque não se chega a lugar 
algum. Como e em que direção podem avançar as 
discussões sobre inteligência? As mais ponderadas e 
surpreendentes respostas vêm dos neodarwinistas, os 
sucessores intelectuais de Charles Darwin (1809-1882).

Eles avançam porque superaram a questão de quem é 
mais inteligente para se dedicar a mapear por que as 
inteligências diferem entre si. Os neodarwinistas par-
tem do pressuposto correto de que pode haver maior 
variação entre pessoas de uma mesma raça do que 
entre pessoas de raças diferentes.

Enterrada a comparação entre raças, pode-se tranqüi-
lamente focar em comparar como povos diferentes 
desenvolveram inteligências diferentes. Para os neo-
darwinistas, isso significa estudar como a evolução 
humana trabalhou sobre propriedades físicas e quí-
micas do cérebro humano em cada etapa e em cada 
nicho onde populações se isolaram através de eras. 
Nesse contexto puramente científico, a frase de Watson 
não deveria causar nenhum furor. Mas, como se sabe, 
as discussões sobre inteligência tendem a ser burras.

Adaptado de: Pense bem antes… Veja (São Paulo): n. 45, p. 124, 14 
nov. 2007.

Numere os termos (sublinhados no primeiro pará-1. 
grafo do texto) de acordo com a classificação sintática.

Classificação sintática

SujeitoI. 
Predicado nominalII. 
Objeto diretoIII. 
Complemento nominalIV. 

Termos

( ) de pesquisa
( ) mais uma dessas tertúlias estéreis
( ) a inteligência dos africanos
( ) são mais comuns que discussões profanas 

sobre religião

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência 
 correta de cima para baixo.

( ) I, IV, III, II.a. 
( ) II, III, I, IV.b. 
( ) III, IV, II, I.c. 
( X ) IV, III, I, II.d. 
( ) IV, III, II, I.e. 

Assinale a alternativa 2. correta quanto à regência 
verbal e nominal, segundo a norma culta da Língua 
Portuguesa.

( ) O Nobel é um prêmio que todos os cientistas a. 
aspiram.

( ) O problema – discussão sobre inteligência – b. 
resultou na polêmica que o texto se referiu.

( ) Sabendo que afirmações racistas implicam na c. 
rejeição das pessoas que lhes emitem, alguns 
cientistas se recusam a comparar raças.

( ) Em contextos científicos, prefere-se mais a d. 
estudar as causas do que a fazer discussões 
estéreis.

( X ) Os estudos dos neodarwinistas visam a des-e. 
cobrir por que as inteligências diferem tanto 
entre pessoas da mesma raça.
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Considere as afirmativas abaixo sobre a grafia das 3. 
palavras destacadas na oração:

“Eles avançam porque superaram a questão de quem 
é mais inteligente para se dedicar a mapear por que 
as inteligências diferem entre si.”

O vocábulo I. porque (escrito junto e sem 
acento) é uma conjunção explicativa que liga 
a segunda oração à primeira, expressando 
idéia de explicação.
Em II. por que (escrito separado e sem acento) o 
por é preposição e o que é pronome relativo, 
substituindo a palavra “questão”.
O vocábulo III. por que (escrito separado e sem 
acento) introduz uma oração interrogativa 
indireta que, no exemplo acima, significa: Por 
que as inteligências diferem entre si?

Assinale a alternativa que indique todas as afirmativas 
corretas.

( ) Somente I está correta.a. 
( ) Somente I e II estão corretas.b. 
( X ) Somente I e III estão corretas.c. 
( ) Somente II e III estão corretas.d. 
( ) As afirmativas I, II e III estão corretas.e. 

Dada a frase abaixo, assinale a alternativa 4. correta.

“Os neodarwinistas partem do pressuposto correto de 
que pode haver maior variação entre pessoas de uma 
mesma raça do que entre pessoas de raças diferentes.”

A palavra destacada pode ser substituída, sem alterar 
o sentido do texto, por:

( X ) princípioa. 
( ) regulamentob. 
( ) condicionamentoc. 
( ) teoremad. 
( ) ditadoe. 

Assinale a alternativa 5. correta quanto à concor-
dância verbal e nominal em relação aos pronomes de 
tratamento empregados na redação oficial.

( ) Recebei Vossa Magnificência nosso protesto a. 
de consideração.

( X ) Vossa Senhoria não entendeu minha declara-b. 
ção sobre os diferentes tipos de inteligência.

( ) Vossa Excelência tendes sido mal informa-c. 
dos sobre as pesquisas desenvolvidas na 
instituição.

( ) Informo a V. Sa. de que vossas observações d. 
serão levadas em consideração no relatório 
final.

( ) Vossa Eminência sereis oportunamente infor-e. 
mado dos resultados.

Atualidades (5 questões)

Assinale a alternativa que indica o fato histórico 6. 
que pode ser apontado entre as conseqüências da 
Segunda Guerra Mundial.

( X ) A “Guerra Fria”.a. 
( ) A “Guerra do Ópio”.b. 
( ) O surgimento da “Liga das Nações”.c. 
( ) A invasão da Polônia pelas tropas alemãs.d. 
( ) A fundação do partido nacional dos trabalha-e. 

dores alemães (nazista).

Mahatma Gandhi, na luta contra o domínio inglês, 7. 
adotou como estratégia a desobediência, o não paga-
mento de impostos e o boicote aos produtos ingleses.

Gandhi é o grande herói da independência do(a):

( ) Israel.a. 
( ) Butão.b. 
( X ) Índia.c. 
( ) Indonésia.d. 
( ) Afeganistão.e. 



Município de Balneário Camboriú

 Página 5

Em 2 de dezembro de 1945, realizaram-se eleições 8. 
no Brasil. Assinale a alternativa que indica o candidato 
eleito, o primeiro após o longo governo de Getúlio 
Vargas.

( ) Plínio Salgado.a. 
( ) Carlos Lacerda.b. 
( ) Jânio da Silva Quadros.c. 
( ) Brigadeiro Eduardo Gomes.d. 
( X ) General Eurico Gaspar Dutra.e. 

O grito de “Diretas Já” ecoou em um famoso comí-9. 
cio ocorrido em São Paulo em 1985. O objetivo dos 
líderes que participaram deste comício era:

( ) A renúncia do Presidente Jânio Quadros.a. 
( ) A renúncia do Presidente Fernando Collor de b. 

Mello.
( X ) A realização de eleições diretas para presi-c. 

dente da República, uma vez que os presiden-
tes eram eleitos indiretamente.

( ) A deposição do Marechal Humberto de d. 
Alencar Castello Branco e a eleição de um 
novo presidente.

( ) A volta do sistema de eleições para os cargos e. 
do executivo e legislativo, até então escolhi-
dos – de acordo com o critério de antiguidade- 
por uma junta militar.

Assinale a alternativa que completa a frase.10. 

Em 1985, Gorbachev assumiu o poder na URSS com 
o firme objetivo de reformar para recuperar o país. As 
reformas de Gorbachev iniciaram um processo liberali-
zante, cuja conseqüência foi:

( ) O início da Guerra Fria.a. 
( ) A invasão do Afeganistão pelas tropas b. 

soviéticas.
( ) O fortalecimento da União Soviética e do c. 

Pacto de Varsóvia.
( ) A invasão da Mongólia pela URSS para estan-d. 

car o nacionalismo local.
( X ) Os movimentos autonomistas de países que e. 

formavam o bloco soviético e o fim da URSS.

Informática (3 questões)

Assinale a alternativa que contém exclusivamente 11. 
tipos de memória não-voláteis, ou seja, que não pre-
cisam estar energizadas para manter o seu conteúdo 
armazenado.

( ) Memória ROM; memória a. cache; disco rígido.
( ) Memória RAM; memória ROM; disco rígido.b. 
( ) Memória RAM; disco flexível (disquete); c. 

CD-ROM.
( X ) Memória d. flash; memória ROM; disco flexível 

(disquete).
( ) Memória e. flash; memória cache; CD-ROM.

A respeito dos campos presentes em mensagens 12. 
de e-mail, é correto afirmar:

( ) O campo de assunto (a. subject) de uma men-
sagem de e-mail pode conter no máximo 32 
caracteres.

( X ) O campo ‘CCO’ de uma mensagem de e-mail b. 
indica endereços que receberão cópia da 
mensagem, sem que sejam revelados para os 
demais destinatários da mensagem.

( ) O campo de assunto (c. subject) de uma mensa-
gem de e-mail não pode conter caracteres de 
pontuação.

( ) O campo ‘CC’ de uma mensagem de e-mail d. 
indica endereços que receberão cópia da 
mensagem e das respostas enviadas a esta 
mensagem.

( ) O campo ‘Para’ (‘To’) de uma mensagem e. 
de e-mail pode conter no máximo oito 
destinatários.
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Assinale a alternativa 13. correta.

Suponha que você deseja selecionar toda uma linha 
de texto de um documento do Microsoft Word, e que 
o cursor está posicionado no início da linha. Quais as 
teclas de um teclado padrão ABNT que efetuam essa 
seleção?

Nas alternativas, considere que o sinal ‘+’ indica que as 
teclas serão pressionadas simultaneamente.

( X ) [Shift] + [End].a. 
( ) [Ctrl] + [End].b. 
( ) [Shift] + seta para a direita.c. 
( ) [Ctrl] + seta para a direita.d. 
( ) [Ctrl] + [Shift] + [End]. e. 

Legislação (2 questões)

Nos termos da Constituição Federal de 1988, é 14. 
considerado um direito político:

( ) A moradia.a. 
( ) O trabalho.b. 
( ) A Nacionalidade.c. 
( X ) O alistamento eleitoral.d. 
( ) Direito de resposta, proporcional ao agravo. e. 

De acordo com a Lei municipal 1.069/1991, o 15. 
reingresso no serviço público de funcionário, com res-
sarcimento dos prejuízos resultantes do afastamento, 
em decorrência de decisão administrativa ou judicial, 
denomina-se:

( ) Transferência.a. 
( X ) Reintegração.b. 
( ) Recondução.c. 
( ) Remoção.d. 
( ) Reversão.e. 
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Conhecimentos Específicos (15 questões)

As inter-relações familiares são influenciadas por 16. 
transformações de âmbito social, econômico e cul-
tural, as quais podem alterar arranjos familiares e/ou 
padrões de relacionamento entre pais e filhos. A este 
respeito, assinale a alternativa incorreta.

( ) Com a emergência dea.  novos arranjos de famí-
lia, podem-se alterar as figuras parentais signi-
ficativas para a criança ou o adolescente, bem 
como os papéis dos diferentes personagens 
familiares.

( X ) As transformações no papel paterno, expres-b. 
sando maior participação nos cuidados à 
prole, decorrem exclusivamente da inserção 
maciça e irreversível da mulher no mercado 
de trabalho e de bandeiras dos movimentos 
feministas.

( ) Conceitos como “família recomposta”, “pater-c. 
nagem”, “cuidadores substitutos”, “paternidade 
andrógina” e “adultescência” podem ser con-
siderados expressão de transformações em 
curso nas configurações sociofamiliares.

( ) A Psicologia, desde seus primórdios, teve nas d. 
relações familiares uma fonte significativa de 
estudos, porém, por influência das teorias de 
base psicanalítica, tardou a demonstrar inte-
resse direto pelo pai, centralizando as relações 
familiares na figura da mãe.

( ) O envolvimento dee.  crianças e adolescentes 
nas atividades produtivas, presente em siste-
mas de produção agrícola de fins do século 
XIX, não favorecia o fortalecimento de laços 
entre pais e filhos, nem implicava intimidade e 
expressões de afetividade nestas relações.

A aplicação da Psicologia à Educação antecede 17. 
à regulamentação da profissão de Psicólogo, no con-
texto brasileiro. A respeito dessa área de intervenção 
da Psicologia, é correto afirmar que:

( X ) A atuação do psicólogo junto a escolas tem a. 
se caracterizado, historicamente, por uma 
perspectiva preventivo-curativa, em que os 
conhecimentos da Psicologia fundamentam 
diagnóstico e intervenção em dificuldades de 
aprendizagem.

( ) Há diferentes perspectivas de atuação junto b. 
às instituições escolares, porém todas conce-
bem o papel do psicólogo como um técnico 
que, atuando em conjunto com outros espe-
cialistas da educação, contribui para a maximi-
zação do processo ensino-aprendizagem.

( ) A atuação do psicólogo junto a escolas, na c. 
perspectiva social crítica, focaliza-se, do ponto 
de vista metodológico, na identificação de 
distúrbios de personalidade, conduta ou 
aprendizagem.

( ) A atuação do psicólogo escolar, na perspec-d. 
tiva de um Técnico da Educação, contempla 
as dimensões política, pessoal, afetiva, social 
e histórica dos atores envolvidos no processo 
educacional.

( ) A atuação do psicólogo escolar, independente e. 
da perspectiva que a pauta, focaliza-se em 
processos de mudança e na necessidade de 
desenvolvimento da autonomia e do redi-
mensionamento das relações sociais que se 
estabelecem no contexto educacional.
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A respeito das concepções do cognitivista George 20. 
Kelly, assinale a alternativa incorreta:

( ) Sem os construtos pessoais, para Kelly, o a. 
mundo pareceria ao ser humano uma homo-
geneidade indiferenciada e sem sentido.

( ) Na sua perspectiva, o ser humano progre-b. 
diu, ao longo dos séculos, não em função de 
necessidades básicas, mas de sua permanente 
tentativa de controlar o fluxo de eventos no 
qual está imerso.

( ) O conceito chave da teoria Kellyana são os c. 
construtos pessoais – moldes, padrões ou 
gabaritos por meio dos quais o ser humano 
percebe e atribui sentido ao mundo em que 
vive.

( X ) Como os construtos – mecanismos utili-d. 
zados pelo ser humano para significar o 
mundo – são pessoais, estes sistemas de 
construção não podem ser comunicados e 
compartilhados.

( ) Em geral, segundo Kelly, a pessoa pode e. 
melhorar sua construção aumentando seu 
repertório de construtos e/ou alterando-os 
para aperfeiçoar o ajuste e/ou subordinan-
do-os a construtos superordenados ou siste-
mas de construção.

Sobre a Psicanálise freudiana, assinale a alterna-21. 
tiva correta:

( ) Freud foi o estudioso pioneiro em vislumbrar a. 
a idéia da origem sexual das neuroses, um dos 
pilares da Psicanálise.

( ) Freud concebeu a transferência como um dos b. 
traços característicos indispensáveis e perma-
nentes do verdadeiro processo psicanalítico.

( X ) Freud, nos primórdios de seus estudos, foi c. 
grandemente influenciado por Charcot e suas 
investigações e intervenções sobre desordens 
mentais, particularmente a histeria, com a 
técnica da hipnose.

( ) Freud e Charcot, trabalhando em conjunto, d. 
aperfeiçoaram o denominado método da con-
versa, que ficou consagrado posteriormente 
como método da associação livre.

( ) Para Freud, os recalques referem-se a con-e. 
teúdos que foram simplesmente esque-
cidos e que por este motivo tornaram-se 
inconscientes.

Sobre entrevista psicológica, assinale a alternativa 18. 
correta.

( ) Embora a comunicação entrevistador-entre-a. 
vistado constitua elemento importante, inte-
ressa ao primeiro apenas a palavra, ou seja, o 
discurso emitido durante o procedimento.

( ) São elementos presentes em procedimentos b. 
de entrevista as hipóteses e a observação, mas 
não a investigação.

( X ) São fenômenos passíveis de ocorrer, durante c. 
este procedimento, transferência, contratrans-
ferência, ansiedade e insights.

( ) As técnicas de entrevista aplicadas indepen-d. 
dem da teoria de personalidade adotada pelo 
profissional entrevistador.

( ) O enquadramento da entrevista inclui ele-e. 
mentos como o papel do entrevistador e o 
seu tempo de duração, não contemplando 
outros como os objetivos ou o local do 
procedimento.

Sobre a Psicologia Social, assinale a alternativa 19. 
incorreta:

( ) A denominada Psicologia Marxista, expres-a. 
sando o materialismo histórico dialético, 
influenciou de modo decisivo esta área no 
contexto brasileiro.

( ) No Brasil, a crise dessa área, no final dos anos b. 
1970 do século passado, contemplava anseios 
de transformação social, haja vista que o país 
se encontrava, em termos políticos, mergu-
lhado em uma ditadura militar.

( ) Constitui uma de suas preocupações cen-c. 
trais a busca da compreensão dos fenôme-
nos sociais, devidamente contextualizados, 
analisando o dinamismo psicológico que 
expressam.

( ) A área abriga diferentes perspectivas de com-d. 
preensão da realidade, como as de ênfase 
culturalista, e outras, ainda, que reduzem 
as explicações do coletivo e do social a leis 
individuais.

( X ) Em termos históricos, o descontentamento e. 
que ganhou corpo entre os profissionais no 
Brasil e na América Latina, por volta do final 
da década de 1970 do século passado, deri-
vou da importação desenfreada e acrítica de 
teorias do contexto europeu.
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Princípios técnicos e éticos norteadores do exer-23. 
cício profissional orientam que os psicólogos, na con-
dução de processos de atendimento psicoterapêutico, 
contemplem:

( ) a. Rapport, enquadramento, processo psicodiag-
nóstico, definição do tempo de duração do 
tratamento, previsão de resultados e registro 
documental das sessões.

( ) Enquadramento, definição de técnicas a b. 
serem utilizadas, explicitação da abordagem 
teórico/metodológica de trabalho e deli-
mitação precisa do tempo de duração do 
atendimento.

( ) c. Rapport, acolhimento da queixa, delimitação 
de hipóteses diagnósticas e do tempo de 
duração do tratamento, registro documental 
das sessões.

( X ) d. Rapport, acolhimento da queixa, enquadra-
mento, investigação psicodiagnóstica, explici-
tação da abordagem teórico/metodológica de 
trabalho e fornecimento de atestado de saúde 
se/quando solicitado.

( ) e. Rapport, processo psicodiagnóstico, delimi-
tação de hipóteses diagnósticas, definição de 
técnicas a serem utilizadas, previsão de resul-
tados e registro documental das sessões.

Analise as afirmações sobre concepções de 22. 
desenvolvimento da personalidade humana apresen-
tadas abaixo:

Expoente da chamada Psicologia Humanista, I. 
Carl Ranson Rogers (1902-1987) ficou conhe-
cido pela Abordagem Centrada na Pessoa. A 
maior parte de sua contribuição à Psicologia 
derivou de seus trabalhos no meio acadêmico, 
e só bem mais tarde passou a dedicar-se à 
clínica, atendendo pacientes esquizofrênicos 
e hospitalares.
Segundo a teoria de Melaine Klein (1882-II. 
1960), o eu só adquire valor com sua perda 
real, com seu recalcamento radical, para que 
advenha o sujeito, por meio do supereu, con-
ceito que não se reduz apenas às instâncias 
coercitiva e moral, conforme concebeu Freud 
ao abordar o superego.
Karen Horney (1885-1952) sustentou que o III. 
desenvolvimento da personalidade resulta da 
interação de forças biológicas e psicossociais 
que são singulares para cada pessoa, não 
sendo a repressão e a sublimação de impulsos 
biológicos os determinantes primários desse 
desenvolvimento.
Wilhelm Reich (1897-1957) sustenta uma IV. 
abordagem que fundamenta práticas profis-
sionais em Psicologia, principalmente com 
propósitos psicoterapêuticos. Dentre suas 
idéias, está a vinculação do treinamento 
doméstico rigoroso e prematuro, bem como a 
proibição da masturbação infantil, à produção 
da neurose.
Carl G. Jung (1875-1961) concebe que, no sen-V. 
tido da realização total do ser, a personalidade 
humana é um ideal inatingível.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

( ) Apenas a I, III e V estão corretas.a. 
( ) Apenas a II, IV e V estão corretas.b. 
( ) Apenas a I, II, III e V estão corretas.c. 
( ) Apenas a I, III, IV e V estão corretas.d. 
( X ) Apenas a II, III, IV e V estão corretas.e. 
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A respeito das contribuições de Rogers para a 26. 
Psicologia, é correto afirmar que:

( ) Processos psicoterapêuticos de base roge-a. 
riana procuram facilitar ao indivíduo a sua 
própria interpretação do aqui e agora, explo-
rando, para tanto, seus sentimentos em rela-
ção à vida, à morte, ao sexo e a outros impul-
sos naturais ou culturalmente desenvolvidos.

( ) Segundo Rogers, as mudanças na personali-b. 
dade, decorrentes de processos psicoterapêu-
ticos, ocorrem em virtude das teorias e/ou das 
técnicas utilizadas nestes processos.

( X ) Os primórdios de seu trabalho desenvolve-c. 
ram-se junto a crianças e adolescentes caren-
tes, sendo posteriores as atividades das quais 
resultaram as noções de terapia centrada no 
cliente.

( ) Constitui conceito central de sua aborda-d. 
gem a chamada compreensão empática, ou 
empatia, significando a habilidade do psico-
terapeuta de adentrar no mundo interno e 
nas significações pessoais do cliente como se 
fossem suas, fundindo-se as funções egóicas 
em prol deste último.

( ) A abordagem rogeriana orienta que o psi-e. 
cólogo apenas ouça o cliente, sem formular 
hipóteses nem buscar interpretações acerca 
dos conteúdos trazidos por este.

A compreensão do indivíduo a partir de sua rela-24. 
ção com a cultura e a sociedade, constitui propósito 
da Psicologia, sobretudo para determinadas aborda-
gens. A este respeito, é incorreto afirmar que:

( ) Os papéis sociais e as instituições humanas se a. 
originam de inter-relações, envolvendo artefa-
tos e códigos de conduta.

( X ) A teoria histórico-cultural desconsidera a filo-b. 
gênese dos processos psicológicos, uma vez 
que é nas inter-relações sociais que os com-
portamentos são gerados.

( ) A busca pela compreensão do imbricamento c. 
indivíduo-cultura-sociedade pressupõe 
que o homem se constitui em um contexto 
sociocultural.

( ) A cultura constitui um conjunto de práticas d. 
coletivas e normativas, envolvendo expectati-
vas e formas de agir em conjunto, as quais são 
apropriadas pelo sujeito.

( ) Nas interações do indivíduo com a cultura e a e. 
sociedade, são fundamentais processos como 
a linguagem e a cognição.

No que se refere à Abordagem S-R, assinale a 25. 
alternativa incorreta.

( X ) Na relação R-S, “R” é a resposta decorrente a. 
de “S”, o estímulo reforçador, sendo este 
o esquema básico do condicionamento 
respondente.

( ) Embora um dos expoentes mais conhecidos b. 
da história dessa abordagem seja Watson, 
o nome de Skinner é que se associou, 
posteriomente, à analise experimental do 
comportamento.

( ) Concebe o homem como produto de proces-c. 
sos de aprendizagem gerados pelas associa-
ções estabelecidas entre estímulos recebidos 
e respostas ou manifestações comportamen-
tais emitidas.

( ) Constituem conceitos da abordagem: com-d. 
portamento reflexo, condicionamento respon-
dente, condicionamento operante, reforço, 
generalização e discriminação.

( ) O condicionamento do comportamento e. 
operante fundamenta-se na Lei do Efeito, 
de Thorndike, segundo a qual um ato 
pode ser alterado na sua força pelas suas 
conseqüências.
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Quanto a processos de psicodiagnóstico e técnicas 28. 
utilizadas neste processos, é incorreto afirmar que:

( ) Um dos principais objetivos da entrevista a. 
inicial é a clarificação dos motivos manifesto e 
latente da consulta.

( ) A aplicação de um ou mais testes psicológicos b. 
deve ser precedida de um adequado rapport, 
bem como da formulação mínima de hipóte-
ses diagnósticas.

( ) Em psicodiagnóstico infantil constitui procedi-c. 
mento clássico a hora de jogo diagnóstica, for-
necendo elementos tanto intelectivos quanto 
relacionais ao profissional.

( X ) As entrevistas de caráter psicodiagnóstico d. 
devem ser semidirigidas, como forma de iden-
tificação da coerência ou discrepância entre o 
verbalizado e o captado por meio da lingua-
gem não verbal.

( ) A entrevista devolutiva, embora não se res-e. 
trinja a esta finalidade, oportuniza a integra-
ção de elementos dissociados entre o mani-
festo e o latente.

Conforme Código de Ética profissional do 29. 
Psicólogo, aprovado pela Resolução CPF 010/05, é 
vedado aos psicólogos:

( ) Fornecer, a quem de direito, na prestação de a. 
serviços psicológicos, informações concernen-
tes ao trabalho a ser realizado e ao seu obje-
tivo profissional.

( X ) Prestar serviços ou vincular o título de psicó-b. 
logo a serviços de atendimento psicológico 
cujos procedimentos, técnicas e meios não 
estejam regulamentados ou reconhecidos 
pela profissão.

( ) Assumir responsabilidades profissionais c. 
somente por atividades para as quais esteja 
capacitado pessoal, teórica e tecnicamente.

( ) Prestar serviços psicológicos de qualidade, em d. 
condições de trabalho dignas e apropriadas à 
natureza desses serviços, utilizando princípios, 
conhecimentos e técnicas reconhecidamente 
fundamentados na ciência psicológica, na 
ética e na legislação profissional.

( ) Prestar serviços profissionais em situações de e. 
calamidade pública ou de emergência, sem 
visar benefício pessoal.

Sobre o período do ciclo vital designado como 27. 
adolescência, assinale a alternativa correta.

( ) O prolongado tempo de formação exigido no a. 
modelo de sociedade moderna para que os 
indivíduos possam se inserir no mundo do tra-
balho não pode ser tomado como elemento 
de compreensão deste período.

( ) É clássico, na Psicologia do Desenvolvimento, o b. 
atrelamento deste período com a erupção e/ou 
a instalação de uma crise de identidade, a qual 
é derivada de conflitos entre comportamentos 
infantis instalados e condutas adultas que pas-
sam a ser exigidas pelo mundo externo.

( ) Sociedades primitivas, nas quais este período c. 
costuma ser longo, comumente marcam a sua 
finalização com rituais de iniciação, diferencia-
dos de acordo com o sexo e/ou com os papéis 
sociais destinados aos indivíduos.

( ) O limite cronológico superior deste período, d. 
do ponto de vista fisiológico, pode ser deter-
minado de modo associado à ocorrência 
de fenômenos sociais como independência 
financeira, escolha de parceiros e/ou de ativi-
dades profissionais, etc.

( X ) Algumas concepções teóricas em Psicologia e. 
questionam o conceito de adolescência, ou 
até o negam, por considerar que não se trata 
de uma fase natural do desenvolvimento 
humano, e sim de uma criação histórica que 
se desenvolve nas relações sociais.
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Considere as seguintes afirmativas Falsas ( F ) ou 30. 
Verdadeiras ( V ), tendo por base o Código de Ética 
profissional do Psicólogo:

( ) Ao fixar a remuneração pelo seu trabalho, o 
psicólogo estipulará o valor de acordo com 
as características da atividade e o comunicará 
ao usuário ou beneficiário antes do início do 
trabalho a ser realizado.

( ) O psicólogo, quando participar de greves ou 
paralisações, garantirá que haja prévia comu-
nicação da paralisação aos usuários ou benefi-
ciários dos serviços atingidos pela mesma.

( ) O psicólogo não poderá intervir em nenhuma 
hipótese na prestação de serviços psicológi-
cos que estejam sendo efetuados por outro 
profissional.

( ) No atendimento à criança, ao adolescente ou 
ao interdito, deve ser comunicado aos respon-
sáveis o estritamente essencial para se promo-
verem medidas em seu benefício.

( ) Em caso de demissão ou exoneração, o psicó-
logo deverá repassar todo o material armaze-
nado em seu arquivo confidencial ao usuário.

( ) As transgressões dos preceitos do Código 
de ética profissional constituem infração 
disciplinar sujeitas às penalidades de adver-
tência, multa, censura pública, suspensão do 
exercício profissional e cassação do exercício 
profissional.

Assinale alternativa que indica a seqüência correta, de 
cima para baixo.

( X ) V – V – F – V – F – V.a. 
( ) F – V – F – F – F – Vb. 
( ) V – F – V – V – F – Vc. 
( ) F – F – V – F – F – Vd. 
( ) V – V – V – F – F – Fe. 
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