
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARMO DO 
RIO VERDE - GO

PROCESSO SELETIVO
N° 001/2016

PSICÓLOGO
INSTRUÇÕES:

• Você está recebendo do fiscal um Caderno de Prova com 40 questões numeradas sequen-
cialmente;
• Você receberá, também, a Folha de Respostas, personalizada para transcrever as respostas 
da prova objetiva.

ATENÇÃO

• É proibido folhear o Caderno de Prova antes da autorização; verifique se o mesmo está com-
pleto, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira também se sua prova 
corresponde ao cargo para o qual se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o 
fato imediatamente ao fiscal;
• Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na 
Folha de Respostas. Caso encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as 
devidas providências;
• Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a Folha de Respostas, que 
será o único documento válido para a correção das provas;
• O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato e deverá 
ser feito obrigatoriamente com caneta esferográfica azul ou preta e não poderá ser dobrada, 
amassada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas;
• Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a 
responda corretamente, considerando que para cada questão existe somente uma única alter-
nativa correta;
• A prova terá duração de três horas, esse tempo inclui o de preenchimento correto do gabarito;
• Ao terminar a prova entregue todo o material recebido ao fiscal de sala; fica expressamente 
proibido levar o cadernos de prova; sob pena de desclassificação;
• Você somente poderá deixar a sala de provas após decorridos 60 (sessenta) minutos do seu 
início;
• Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos 
os documentos da sala e assinatura do Termo de Fechamento;
• Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos 
dessa forma até o término da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
• APÓS O TÉRMINO DA PROVA É PROIBIDA A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA 
ESCOLA. USO DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA.
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PORTUGUÊS

1 Quanto ao gênero, podemos afirmar:

I- Há dois gêneros em português.

II- O feminino deriva do radical masculino, 
mediante a substituição ou acréscimo de 
desinências.

III- A forma do feminino pode ser completa-
mente diversa da do masculino, ou seja, 
proveniente de um radical distinto.

A) Somente a afirmação I está correta.

B) Somente a afirmação II está correta.

C) Somente as informações I e II estão corre-
tas.

D) Somente as informações II e III estão cor-
retas.

E) Todas as informações estão corretas.

2 Denominam-se EPICENOS os nomes de ani-
mais que possuem um só gênero gramatical 
para designar um e outro sexo. Assinale a 
questão em que todos os nomes são epicenos: 

A) Elefante, baleia, gente, píton.

B) Borboleta, rouxinol, mosca, águia.

C) Elefante, rouxinol, tigre, verdugo.

D) Cobra, baleia, criatura, crocodilo.

E) Gavião, cachorro, píton, elefante.

3 Assinale as correlações corretas entre os 
substantivos pátrios portugueses e os adje-
tivos gentílicos correspondentes:

A) Alentejo= alentejano, Douro= douriense, 
Beira= beirona.

B) Trás-os-Montes= trasmontano, Ribatejo= 
ribatejano, Minho= minhoto.

C) Trás-os-Montes= transmontano, Alentejo= 
tejano, Algarve= algario.

D) Alentejo= alantejano, Douro= douriense, 
Estremadura= estremenho.

E) Douro= duriense, Trás-os-Montes= trans-
montando, Algarve= algario.

4 Quanto aos pronomes pessoais, possessi-
vos e demonstrativos, é correto afirmar res-
pectivamente:

A) Denotam as pessoas gramaticais, denotam 
o que lhes cabe ou pertence, denotam o 
que delas se aproxima ou se distancia no 
espaço e no tempo.

B) Denotam o que lhes cabe ou pertence, de-
notam as pessoas gramaticais, denotam o 
que delas se aproxima ou se distancia no 
espaço e no tempo.

C) Denotam o que lhes cabe ou pertence, de-
notam o que delas se aproxima ou se dis-
tancia no espaço e no tempo, denotam as 
pessoas gramaticais.

D) Denotam as pessoas gramaticais, denotam 
o que delas se aproxima ou se distancia no 
espaço e no tempo, denotam o que lhes 
cabe ou pertence.

E) Denotam o que delas se aproxima ou se 
distancia no espaço e no tempo, denotam 
o que lhes cabe ou pertence, denotam as 
pessoas gramaticais.

5 Assinale a alternativa em que o pronome de-
monstrativo está em sua função anafórica:

A) Não sei o que fazer com isto.

B) O mal foi este: minha menina não sai de 
casa.

C) Acontecia coisas lindas naquele lugar.

D) Bons dias, meu comandante.

E) As meninas bebiam seus chás.

6 O pronome relativo pode:

A) Chamar a atenção para aquilo que disse-
mos ou que vamos dizer e para designar 
um hábito.

B) Aludir, a termos já mencionados, com pro-
nome relativo aquele ou este.

C) Apresentar forma variável e invariável.

D) Substituir um verbo.

E) Apresentar a forma a gente ou nós.

7 Entre os pronomes interrogativos que empre-
gamos para formular uma pergunta direta ou 
indireta, assinale os pronomes interrogativos 
que estão estreitamente ligados aos prono-
mes indefinidos:

A) Que, quem, qual, quantos.

B) Onde, aonde, me, lhe.

C) Quando, onde, aonde, tendo.

D) Estes, esses, aqueles, aquelas.

E) Tudo, toda, todos, todas.

8 Quanto ao tempo verbal é correto afirmar:

A) Tempo é a variação que indica a atitude 



da pessoa que fala em relação ao fato que 
enuncia.

B) Como em outras palavras o verbo não ad-
mite a variação singular e plural.

C) Os três tempos naturais são o presente, o 
pretérito e o futuro.

D) O presente é divisível, mas o pretérito e o 
futuro não se subdividem.

E) Os tempos verbais são chamados como 
subjuntivo, indicativo e imperativo.

9 Em qual oração a seguir a voz do verbo ex-
prime-se na forma passiva:

A) Pedro foi ferido por João.

B) João machucou o Pedro.

C) Não sinto o cheiro das flores.

D) João tentou subir os degraus.

E) As flores repeliam a todos daqui.

10 Quanto a flexão do verbo, podemos afirmar:

A) O verbo pode ser regular e irregular so-
mente.

B) Os regulares não se flexionam.

C) Os verbos irregulares são aqueles que apre-
sentam um tipo comum para seguir como 
modelo. Exemplo o verbo cantar, ver e sorrir.

D) Os verbos regulares flexionam-se de acor-
do com o paradigma, modelo que repre-
senta o tipo comum da conjugação.

E) São verbos regulares os que se afastam do 
paradigma de sua conjugação, como dar e 
estar.

MATEMÁTICA

11 Através da simplificação de radicais, utilizan-
do a fatoração, podemos dizer que  
é igual a:

A) 75

B) 35

C) 85

D) 55

E) 65

12 Considere a expressão . A 
forma mais reduzida dessa expressão será:

A) 3√2

B) 3√3

C) 2√3

D) 2√2
E) 3√2 + 2√3

13 A reta r passa pelos pontos (1, 2) e (3, 5). 
Qual é a equação dessa reta?

A) -3x + 2y + 1 = 0

B) 3x – 2y + 1 = 0

C) – 3x – 2y + 1 = 0

D) 3x + 2y + 1 = 0

E) 3x + 2y – 1 = 0

14 Considere a equação x2 – 5x = 0. Qual a so-
lução nos reais para x?

A) x = 0 ou x = - 5

B) x = 0

C) x = 0 ou x = 5

D) x = 5

E) Não há solução nos reais para x

15 O gráfico a seguir refere-se a uma função do 
segundo grau f:R→R. Analisando o gráfico, o 
domínio e a imagem da função são respecti-
vamente:

A) Domínio: [1, 3] e Imagem: [-1, 5]

B) Domínio: R e Imagem: [-1, 5]

C) Domínio: R e Imagem: R

D) Domínio: [0, 4] e Imagem: [-1, 5]

E) Domínio: R e Imagem: [-1, + )

16 Considere a função  Sabendo 
que seu domínio são todos os reais, qual é o 
gráfico que representa essa função:

A) Parábola côncava para cima

B) Reta decrescente

C) Parábola côncava para baixo

D) Reta constante 



E) Reta crescente

17 O conjunto verdade no campo dos reais de 
determinada inequação é estabelecido como 
S = {x ∈ R | -2 < x < -1 ou x > 1}. Nessas 
condições qual inequação satisfaz essa so-
lução?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

18 No vestibular de inverno participaram 48.000 
candidatos, porém foram aprovados somente 
22.500 candidatos. Nessas condições pode-
-se afirmar que a razão entre o número de 
pessoas aprovadas em relação ao número de 
candidatos que participaram do vestibular é 
equivalente a:

A) 3/2

B) 7/22

C) 15/32

D) 19/42

E) 21/53

19 A empresa Líder fez um empréstimo a uma 
taxa de 4% ao mês pelo período de 6 meses. 
Ao término do período, o total dos juros re-
ferentes a operação foi de R$ R$ 50.000,00. 
Quanto a empresa Líder emprestou conside-
rando-se que a taxa de juros foi aplicada a 
juros simples?

A) R$ 205.444,44

B) R$ 208.333,30

C) R$ 207.777,70

D) R$ 206.666,60

E) R$ 201.990,25

20 Quando fatoramos uma expressão algébrica, 
encontramos uma forma simplificada dessa 
expressão. Nesse contexto, ao fatorar uma 
expressão algébrica temos como resultado 

(2a + 3x)2. Identifique a expressão algébrica 
que representa esse resultado:

A) 4a2 + 12ax + 9x3

B) 4a3 + 12ax + 9x2

C) 4a2 + 12ax + 9x2

D) 4a2 + 8ax + 9x2

E) 4a2 + 12ax + 3x2

CONHECIMENTOS GERAIS

21 O estado de Goiás faz parte do planalto cen-
tral, sendo constituído por terras planas cuja 
a altitude varia entre 200 e 1200 metros. A 
vegetação predominante é:

A) Cerrado

B) Caatinga

C) Mata Atlântica

D) Manguezais

E) Pantanal

22 O Pará começou a ser colonizado pelos por-
tugueses. Do Forte do Presépio, na baia de 
Guajará, em frente à ilha de Marajó, nasce a 
cidade de:

A) Curitiba

B) Campo grande

C) Goiânia  

D) Fortaleza 

E) Belém

23 A qual estado pertence as cidades de Gra-
mado e Canela, famosas pelas decorações 
que realizam nas festas natalinas?

A) Paraná

B) Santa-Catarina

C) Rio Grande do Sul

D) Rio de Janeiro

E) São Paulo

24 Qual é o estado mais populoso e rico do Bra-
sil:  

A) Rio de Janeiro

B) Mato Grosso

C) São Paulo

D) Espirito Santo

E) Paraná



25 Com a globalização e o avanço tecnológico, 
é evidente que as distâncias “diminuíram” no 
sentido de que é muito mais fácil para eu me 
comunicar com um familiar que mora em outro 
país hoje do que o era há 10 anos. Com o 
objetivo de facilitar a comunicação entre 
pessoas do mundo inteiro, foram criadas as 
chamadas “redes sociais”. Dos nomes cita- 
dos abaixo, qual NÃO é considerado uma 
rede social?

A) Facebook

B) Twitter 

C) Instagran

D) Tumblr

E) Wikipédia 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO - 
PSICÓLOGO

26 De modo geral, os indivíduos deprimidos têm 
remanescentes eventos negativos, especial-
mente perdas significativas nos seis meses 
antecedentes ao início da doença: morte na fa-
mília, fim de um relacionamento, demissão do 
trabalho, etc. De 15 a 20% dos adultos sofrem 
níveis significativos de sintomas depressivos, e 
pelo menos 12% fazem de uma depressão gra-
ve o suficiente para pedirem tratamento em al-
gum período de suas vidas. Identifique alguns 
sintomas e marque V para verdadeiro e F para 
falso na alternativa correta. 

I- Sintomas físicos

II- Motivação

III- Sintomas fisiológicos

IV- Estatísticos

V- Afetivos

A) F, F, V, V, F

B) V, V, F, V, F

C) V, F, V, F, V

D) F, V, V, F, V

E) V, F, F, F, V

27 A terapia comportamental cognitiva como um 
conjunto de procedimentos clínicos de inter-
venção ............................ frente a transtornos 
psicológicos e/ou psiquiátricos em muito con-
tribui para o tratamento de transtornos de hu-
mor (afetivos) unipolares: a ............................ 
Isoladamente, a terapia comportamental e a 
terapia cognitiva, ao mesmo tempo em que 
se desenvolviam proporcionaram, cada uma, 

.......................................................frente ao 
tratamento dos transtornos depressivos sem 
sintomatologia ............................., onde as-
pectos funcionais da depressão ou regulado-
res eram destacados. Complete as lacunas.

A) Depressão, psicótica, nova perspectiva, te-
rapêutica.

B) Psicótica, depressão, terapêutica, nova 
perspectiva.

C) Novas perspectivas, depressão, terapêuti-
ca e psicótica.

D) Terapêutica, depressão, nova perspectiva, 
psicótica.

E) Nova perspectiva, terapêutica, depressão, 
psicótica.

28 “Uma variedade de estratégias cognitivas 
e comportamentais são utilizadas na tera-
pia cognitiva”. As técnicas visam delinear e 
testar as concepções errôneas específicas 
e pressuposições mal-adaptativas do indiví-
duo. Esta abordagem consiste em experiên-
cias de aprendizagem altamente especificas 
projetadas para ensinar ao paciente as se-
guintes operações. Assinale a alternativa IN-
CORRETA:

A) Monitorar seus pensamentos automáticos 
negativos (cognições).

B) Reconhecer as conexões entre cognição, 
afeto e comportamento.

C) Substituir estas cognições tendenciosas 
por interpretações mais orientadas à rea-
lidade.

D) Aprender a identificar e alterar as crenças 
disfuncionais que o predispõe a distorcer 
suas experiências.

E) Examinar as tendências a favor e contra 
seu pensamento convencional distorcido.

29 No behaviorismo radical as relações com o 
ambiente externo que devem ser buscadas 
as explicações pelo comportamento, que 
seria o produto de seleção, que explicam os 
amplos repertórios característicos da espé-
cie humana. Foi desenvolvido não como uma 
área de pesquisa experimental, mas como 
um argumento de reflexão sobre o compor-
tamento humano. Assinale a alternativa cor-
reta:

A) Na seleção natural ou filogênese, o condi-
cionamento operante ou ontogênese e evo-
lução das contingencias sociais do compor-
tamento. 



B) Evolução das contingências sociais do 
comportamento, seleção natural ou filogê-
nese e condicionamento de habilidades so-
ciais.

C) Seleção natural ou filogênese, condiciona-
mento operante ou ontogênese e reforço 
aprendido.

D) Condicionamento de habilidades sociais, 
reforço aprendido e condicionamento ope-
rante ou ontogênese.

E) Condicionamento operante ou filogênese, 
seleção natural ou ontogênese e contin-
gências sociais de comportamento.

30 A teoria de Skinner segue o princípio de que 
a ocorrência de um estímulo, chamado de 
discriminativo, aumenta a probabilidade de 
ocorrência de uma resposta e após a respos-
ta segue-se um estímulo reforçador, poden-
do ser um reforço positivo ou negativo, que 
estimule o comportamento, ou uma punição 
que iniba a ocorrência do comportamento 
posteriormente em situações semelhantes. 
Assinale a alternativa correta sobre qual é a 
teoria do condicionamento de Skinner:

A) Condicionamento clássico

B) Condicionamento natural

C) Condicionamento linear

D) Condicionamento privado

E) Condicionamento operante

31 A terapia comportamental está interessada 
em analisar como os eventos ambientais (os 
estímulos) determinam as ações do organis-
mo (as respostas). A relação de dependência 
entre estes eventos, ou seja, a resposta e as 
consequências reforçadoras são chamadas 
de contingência de reforçamento. A identifi-
cação destas relações entre eventos ambien-
tais e as ações do organismo é chamada de:

A) Condicionamento operante

B) Condicionamento disfuncional

C) Reforçamento de esquiva

D) Análise funcional

E) Dessensibilização

32 A terapia cognitiva comportamental para o 
tratamento de transtorno bipolar, é uma psi-
cose bastante séria, conhecida por sintomas 
de oscilações de humor, requer sessões in-
dividuais, ao longo de um período de apro-
ximadamente 6 meses. É sempre útil pro-

gramar algumas sessões de reforço, após o 
período de tratamento ativo, a fim de facilitar 
a generalização. Qual é o mínimo aproxima-
do de sessões no total da terapia?

A) Normalmente de 15 a 50 sessões

B) Normalmente de 12 a 20 sessões

C) Normalmente de 30 a 60 sessões

D) Normalmente de 05 a08 sessões

E) Normalmente de 02 a 12 sessões

33 O processo de avaliação cognitivo compor-
tamental é a porta de acesso do desenvol-
vimento do tratamento psicoterápico. A ava-
liação cognitiva comportamental proporciona 
um nível de estrutura básico para o entendi-
mento do paciente. Durante o processo de 
avaliação o terapeuta levanta hipóteses que 
norteiam o tratamento. Como também se de-
fine esse processo de avaliação? Assinale a 
alternativa correta:

A) Conceituação, distorção ou estatístico

B) Conceituação, formulação ou enquadre

C) Enquadre, estatístico ou distorção

D) Formulação, enquadre e estatístico

E) Distorção, estatístico e enquadre

34 É um sentimento demasiado de medo e aver-
são por algo ou por alguém. Frequentemente 
é tratada como uma patologia, considerada 
uma doença psicológica e que causa o medo 
mórbido, a repulsa e a angústia intensa de 
algo específico, um lugar, uma condição, um 
sentimento, é a definição de:

A) Perversão

B) Neurose

C) Depressão

D) Psicose

E) Fobia

35 O ser humano vivenciando as experiências 
da vida social e cultural, possui um “objeto 
da psicologia” que reflete a síntese singular 
e individual que o indivíduo vai estabelecen-
do mediante vai se desenvolvendo ao mundo 
das ideias, significados e emoções que vão 
se construindo internamente pelo indivíduo a 
partir das relações sociais, das vivências e 
de sua construção biológica. Assinale a alter-
nativa que corresponde ao objeto da psico-
logia:



A) Circularidade

B) Exterioridade

C) Objetividade

D) Representatividade

E) Subjetividade

36 Quando um indivíduo sente um excitamen-
to e pede para ser saciado, buscando solu-
ções para satisfazer aquela necessidade, ou 
ao contrário, se ele deixa de lado o que não 
é seu ou que não considera como sendo de 
vital importância e interessante, se pode ci-
tar que o funcionamento é sadio, sendo que 
está fazendo tudo o que pode, conforme o 
que o meio lhe disponibiliza, a isso damos o 
nome de “ajustamento criativo” que foi utili-
zado para descrever a natureza do contato 
que o indivíduo reage na fronteira do campo 
organismo/ambiente, tendo em vista à sua 
auto regulação sob condições diversificadas. 
É vivido e dinâmico, não passivo. De acordo 
com o texto assinale a alternativa correta em 
que conceitua o “criativo”:

A) Refere-se ao ajustamento que resulta do 
sistema de contatos intencionais que o in-
divíduo mantém com seu ambiente, que o 
diferencia dos sistemas de ajustamentos 
conservativos desenvolvidos no organis-
mo, que constitui a maioria das funções re-
guladoras da homeostase fisiológica.

B) Refere-se à parte essencial para os proces-
sos de discriminação e diferenciação, que 
proporcionam ao indivíduo fazer escolhas 
saudáveis. Entender experiências vividas, 
bem como conceitos morais e ideias que 
permitem ao indivíduo identificar o que é 
seu e o que é do outro, podendo captar o 
que lhe serve e jogar fora o que lhe é tóxico.

C) É criativo na medida em que se trata da 
adaptação de algo que já existe e de 
transformar o ambiente, de acordo com 
que ele se transforma e é transformado.

D) O criativo é aplicado tanto para exprimir 
o caráter temporal do sistema self e nas 
vivências de contato nele definidas tanto 
para designar um estilo ou promover a con-
centração.

E) Assim como a mastigação é uma destrui-
ção do conteúdo ingerido, no processo or-
ganísmico do metabolismo mental, o criati-
vo funciona de forma similar, fazendo que 
não haja um corpo estranho no organismo 
do indivíduo.

37 A terminologia citada tem como tema a to-
mada de consciência global no momento 
presente, atenção ao conjunto de percepção 
pessoal, corporal e emocional, interior e am-
biental, consciência de si e consciência per-
ceptiva. Significa ter conhecimento ou per-
cepção de algo. Assinale a alternativa que 
corresponde a esta terminologia: 

A) Auto apoio, apoio ambiental e maturação

B) Assimilação

C) Aqui e agora

D) Ajustamento criativo

E) Awareness

38 A Psicoterapia de Base Dialógica é como 
uma abordagem sentida, no qual em um con-
texto relacional, a singularidade do indivíduo 
é valorizada enfatizando uma relação direta 
e mútua. O vínculo dialógico é uma conduta 
em relação à existência humana em geral, 
como um modo de ser, um processamento 
que nunca está acabado. O objetivo é a res-
tauração do diálogo. Assinale V ou F (verda-
deira ou falsa) nas alternativas abaixo:

I- (   ) O indivíduo é visto como um todo, o 
terapeuta tenta entender a pessoa na sua 
totalidade em diferentes estágios da psico-
terapia.

II- (  ) O diálogo abrange duas posturas 
polares: o EU – TU e o EU – ISSO, estas 
são as duas atitudes primárias que um 
ser humano pode assumir em relação aos 
outros.

III- ( ) Os hifens do termo EU – TU e EU – ISSO 
são profundamente simbólicos, significam 
que a orientação com que alguém se apro-
xima dos outros é sempre relacional e se 
reflete de volta para o próprio indivíduo.

IV- ( ) Pode-se dizer que é um modo de ser, 
definindo-se como uma abordagem, uma 
atitude ou postura em relação a existência 
humana e um processo de psicoterapia que 
se caracteriza por propostas únicas para si-
tuações únicas.

V- ( ) No inconsciente coletivo encontram-se 
todos os arquétipos. Eles representam to-
das as situações tipificadas da nossa vida 
e são ativados dependendo das situações 
que vivemos. 

A) V, V, V, V, F

B) V, V, F, F, V

C) F, F, F, V, V



D) F, F, V, F, V

E) V, F, V, F, F

39 Relacione as alternativas abaixo com o mo-
delo das abordagens terapêuticas interpreta-
das a seguir:

I- GESTALT-TERAPIA

II- COGNITIVO-COMPORTAMENTAL

III- JUNGUIANA

IV- PSICODRAMA

V- HIPNOSE

( ) Terapia personalizada. Nesse modelo a 
interação e a interpretação que fazemos do 
mundo são únicas. É feita sob medida para 
cada indivíduo.

(  ) Investiga as crenças negativas que as 
pessoas possuem sobre si mesmas, ajudan-
do o indivíduo a corrigi-las, usando questio-
namentos.

( ) Esse modelo é indicado para indivíduos 
com traços ou transtornos de personalidade 
que causam prejuízos em suas relações pes-
soais.

(  ) Modelo de terapia focada no “aqui e 
agora”, sem muitas interpretações sobre o 
passado. Trabalha com as experiências de 
corpo, sentimento, sensações, emoções, 
pensamentos, sonhos e fantasias.

(  ) Modelo que dramatiza os papéis que o 
indivíduo desempenha em seu dia a dia. Pa-
péis como pai, mãe, filho.

A) V, II, IV, III, I

B) III, I, II, IV, V

C) V, II, III, I, IV

D) V, II, I, III, IV

E) I, II, V, III, IV

40 Foram citados dois movimentos dissidentes 
na corrente psicanalítica, Adler e Jung. Assi-
nale V para verdadeira e F para falsa e assi-
nale a alternativa correta:

I- (  ) O aporte de conceitos originais.

II- (  ) Salienta a importância do self e suas 
funções.

III- (  ) Rejeita a teoria sexual da neurose.

IV- (  ) O homem é um símbolo de poder e os 
esforços para atingir esse objetivo luta com 
veracidade.

V- (  ) Enfatiza a influência do problema Inter 
parental nas crianças.

A) F, F, V, V, F

B) F, V, V, V, V

C) V, V, F, F, V

D) F, V, F, V, F

E) V, F, V, F, V


