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Parece que o processo de destruição do pensamento 
individual é uma consequência natural das nossas práticas 
educativas. Quanto mais se é obrigado a ler, menos se pensa. 
Schopenhauer tomou consciência disso e o disse de maneira 
muito simples em alguns textos sobre livros e leitura. O que 
se toma por óbvio e evidente é que o pensamento está 
diretamente ligado ao número de livros lidos. Tanto assim 
que se criaram técnicas de leitura dinâmica que permitem 
que se leia Grande Sertão – Veredas em pouco mais de três 
horas. 

Ler dinamicamente, como se sabe, é essencial para se 
preparar para o vestibular e para fazer os clássicos 
“fichamentos” exigidos pelos professores. Schopenhauer 
pensa o contrário: “É por isso que, no que se refere a nossas 
leituras, a arte de não ler é sumamente importante”. Isso 
contraria tudo o que se tem como verdadeiro, e é preciso 
seguir seu pensamento. Diz ele: “Quando lemos, outra 
pessoa pensa por nós: só repetimos seu processo mental”. 

Quanto a isso, não há dúvidas: se pensamos os nossos 
pensamentos enquanto lemos, na verdade não lemos. Nossa 
atenção não está no texto. Ele continua: “Durante a leitura, 
nossa cabeça é apenas o campo de batalha de pensamentos 
alheios. Quando estes, finalmente, se retiram, o que resta? 
Daí se segue que aquele que lê muito e quase o dia inteiro 
perde, paulatinamente, a capacidade de pensar por conta 
própria”.  

Nietzsche pensava o mesmo e chegou a afirmar que, 
nos seus dias, os eruditos só faziam uma coisa: passar as 
páginas dos livros. E com isso haviam perdido a capacidade 
de pensar por si mesmos. “Na verdade, eles não pensam; eles 
reagem. Vi isso com meus próprios olhos: pessoas  
bem-dotadas que, aos trinta anos, haviam se arruinado de 
tanto ler. De manhã cedo, quando o dia nasce, quando  
tudo está nascendo – ler um livro é simplesmente algo  
depravado”. 

E, no entanto, eu me daria por feliz se as nossas 
escolas ensinassem uma única coisa: o prazer de ler!  
 

Internet: <https:rubemalves.wordpress.com> (com adaptações).  
 

QUESTÃO 1  
  

 

A respeito de aspectos gramaticais e semânticos do trecho 
“Quanto mais se é obrigado a ler, menos se pensa. 
Schopenhauer tomou consciência disso e o disse de maneira 
muito simples em alguns textos sobre livros e leitura” (linhas 
de 3 a 5), assinale a alternativa correta. 
 

(A) Haveria prejuízo gramatical para o texto caso se 
inserisse tanto imediatamente antes de “menos”. 

(B) Caso se queira reduzir a expressão “muito simples” a 
uma única palavra, esta só poderia ser simplíssima. 

(C) O pronome “o” retoma, por coesão, o substantivo 
Schopenhauer. 

(D) O termo “disso” é uma contração da preposição de 
com o pronome isso e remete a todo o período 
imediatamente anterior. 

(E) A preposição “sobre” tem, na frase, o sentido de em 
cima de. 

QUESTÃO 2  
  

 

Considerando as ideias do texto, assinale a alternativa 

correta. 

 

(A) Infere-se do texto que, por se pautarem na 

obrigatoriedade da leitura de grande quantidade de 

livros, as práticas educativas prejudiquem a autonomia 

do pensamento e o prazer da leitura.  

(B) De acordo com o texto, a leitura dinâmica é de grande 

proveito na preparação do candidato a concursos 

públicos, visto que se assenta em reflexões, permitindo 

aprofundamentos na compreensão das obras lidas. 

(C) O texto expõe o pensamento de pensadores e 

professores, que são unânimes na defesa da 

numerosidade de obras lidas para a edificação da 

cultura do indivíduo, ainda que em detrimento da 

qualidade da leitura. 

(D) A partir das informações do texto, conclui-se que, 

quanto menos se pensa, mais se é obrigado a ler, sendo 

isso uma consequência natural das práticas educativas 

atuais.    

(E) Afirma-se no texto que aquele que lê muito e quase o 

dia inteiro perde, paulatinamente, a capacidade de 

pensar por conta própria, do mesmo modo que quem 

sempre anda a cavalo acaba esquecendo como se anda 

a pé. 

 

 

QUESTÃO 3  
  

 

Com relação às estruturas linguísticas e aos sentidos do texto, 

assinale a alternativa correta. 

 

(A)  Haveria prejuízo gramatical para o período caso  

fossem substituídos os dois-pontos da linha 28 por  

um travessão, pois este isolaria, incorretamente, uma 

oração que restringe o termo anterior a que se refere. 

(B) Por não interferirem no sentido da frase em que se 

inserem, as vírgulas da linha 11 são facultativas, 

podendo ser corretamente excluídas. 

(C) Na abertura do texto, “Parece” é empregado como 

verbo que tem significação completa e que deixa 

entrever alguma incerteza do autor sobre o enunciado 

a ser apresentado.   

(D) Seria mantida a correção gramatical se fosse 

substituída a forma verbal “haviam” (linha 29) por 

havia. 

(E) A troca de “mesmos” (linha 30) por próprios criaria 

uma impropriedade vocabular no período, com 

modificação do sentido original. 
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QUESTÃO 4  
  

 

Acerca da correção gramatical do texto, dos conteúdos nele apresentados e de sua tipologia textual, assinale a alternativa  

correta. 

 

(A) Uma vez que se presta a fornecer esclarecimentos acerca dos processos de leitura, esse texto é classificado como 

instrucional.  

(B) Nas linhas 8 e 9, haverá prejuízo gramatical para o texto caso se substitua “que permitem que se leia” por permitem que  

leia-se. 

(C) Nas linhas 14 e 15, seria correta a inclusão do acento indicativo de crase no “a” da construção “no que se refere a nossas 

leituras”. 

(D) A construção “Fiz o meu dever” pode equivaler a Fi-lo. Da mesma forma, “Diz ele” (linha 17) corresponde a Di-lo. 

(E) De acordo com a norma-padrão, seria mantida a correção gramatical, na linha 19, caso a forma verbal “há” fosse substituída 

por tem. 

 _____________________________________________________________________________________________________  
 

QUESTÃO 5  
  

 

Assinale a alternativa que apresenta proposta de reescrita 

gramaticalmente correta e coerente para o seguinte trecho 

do texto: “Durante a leitura, nossa cabeça é apenas o campo 

de batalha de pensamentos alheios. Quando estes, 

finalmente, se retiram, o que resta? Daí se segue que aquele 

que lê muito e quase o dia inteiro perde, paulatinamente, a 

capacidade de pensar por conta própria” (linhas de 21 a 26). 

 

(A) Durante a leitura, nossa cabeça é apenas o campo de 

batalha de pensamentos alheios. Quando os campos 

de batalha finalmente, se retiram, resta o que? Daí se 

segue que aquele que lê muito e quase o dia inteiro 

perde, gradualmente, a capacidade de pensar por 

conta própria 

(B) Enquanto se lê, nossa cabeça é apenas o campo de 

batalha de pensamentos de estranhos. Como  

estes, finalmente, se retiram, o que resta? 

Consequentemente, aquele que lê muito e quase o dia 

inteiro perde, paulatinamente, a capacidade de 

pensar por conta própia 

(C) Enquanto se lê, a cabeça da gente é apenas o campo 

de batalha de pensamentos alheios. Como estes, 

finalmente, se retiram, o que resta? Daí se segue que 

aquele que lê muito e o dia inteiro perde, 

paulatinamente, a capacidade de pensar por conta 

própria 

(D) No decurso da leitura, nossa cabeça é somente o 

campo de batalha de pensamentos de outrem. 

Quando esses pensamentos, finalmente, são 

afastados, o que resta? Por conseguinte, aquele que 

lê muito e quase o dia inteiro perde, pouco a pouco, a 

capacidade de pensar por conta própria 

(E) Enquanto se lê, nossa cabeça é apenas o campo de 

batalha de pensamentos alheios. Quando estes, 

finalmente, se retiram, o que resta? Daí se segue que 

aquele que lê muito e quase o dia inteiro perde, 

rapidamente, a capacidade de pensar por conta 

própia 

QUESTÃO 6  
  

 

À noite, no jardim, uma maçã teria caído não em sua 

cabeça, mas entre ele e a Lua. Ao ver a cena, Newton teria se 

questionado se a força que puxava a maçã para baixo era a 

mesma que fazia a Lua girar em torno da Terra.  

 

Internet: <http://super.abril.com.br>. 

 

Quando se fala em dinâmica de corpos, a imagem que 

vem à cabeça é a clássica e mitológica de Isaac Newton, lendo 

seu livro sob uma macieira. Repentinamente, uma maçã cai 

sobre a sua cabeça. Segundo consta, este foi o primeiro passo 

para o entendimento da gravidade, que atraía a maçã.  

 

Internet: <http://www.sofisica.com.br>. 

 

Considerando-se as estruturas sintáticas e os aspectos 

semânticos da língua portuguesa nos fragmentos de texto 

acima, é correto afirmar que, 

 

(A) no primeiro fragmento, as duas vírgula que isolam “no 

jardim” foram empregadas para separar termo de 

caráter explicativo. 

(B) no primeiro fragmento, é facultativo o emprego 

repetido do “se” em “teria se questionado se a força”, 

visto que a primeira ocorrência pode ser excluída, sem 

prejuízo gramatical para o texto. 

(C) no  segundo fragmento, caso se colocasse o “se” depois 

de “fala”, seria mantida a correção gramatical do texto, 

pois a colocação é, no caso, opcional. 

(D) no segundo fragmento, o uso do acento indicativo de 

crase em “vem à cabeça” deve-se à regência do 

substantivo “imagem” e à presença do artigo feminino, 

determinando “cabeça”. 

(E) em ambos os fragmentos de texto, a referência à queda 

da maçã sobre a cabeça de Newton é tratada como um 

fato sem comprovação histórica. 
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A história de que Newton descobriu a gravidade 

quando uma maçã caiu em sua cabeça é antiga. Um dos 

primeiros a contá-la foi o filósofo Voltaire, que escreveu 

sobre Newton e o tornou famoso entre os franceses. Voltaire 

afirmou ter ouvido a história de uma sobrinha do físico. Já o 

biógrafo William Stukeley disse ter ouvido do próprio. 

Segundo eles, o fato teria ocorrido em 1665, quando Newton 

estava na casa da mãe, protegendo-se da peste das cidades. 

À noite, no jardim, uma maçã teria caído não em sua cabeça, 

mas entre ele e a Lua. Ao ver a cena, Newton teria se 

questionado se a força que puxava a maçã para baixo era a 

mesma que fazia a Lua girar em torno da Terra. Verdade ou 

não, o fato é que o físico ainda demoraria duas décadas para 

fazer essa descoberta. 

Até o século XX, Newton era conhecido como um cara 

racional. Após sua morte, escritores trataram de ressaltar 

seus feitos e sua obra-prima, os Princípios Matemáticos  

da Filosofia Natural. Nesse livro, ele mostrou, 

matematicamente, que um corpo parado ou em movimento 

tende a ficar assim se não houver outra força na jogada. Com 

a Lei da Gravitação Universal, Newton provou que todos os 

corpos do Universo, seja a Lua ou uma maçã, obedecem à 

mesma força de atração.  

 
Leandro. Isaac Newton Narloch: fé e física. In: Superinteressante.  

Internet: <http://super.abril.com.br> (com adaptações). 

 

 

QUESTÃO 7  
  

 

No que se refere às estruturas do texto e aos conteúdos nele 

apresentados, assinale a alternativa correta. 

 

(A) O adjetivo “próprio” (linha 6) refere-se ao filósofo 

Voltaire. 

(B) De acordo com o texto, escritos de Voltaire 

celebrizaram Newton mundialmente. 

(C) O texto menciona três personagens importantes da 

história mundial: Newton; Voltaire; e William Stukeley. 

(D) O texto afirma que Isaac Newton foi atingido pela peste 

negra, uma pandemia tão devastadora que chegou a 

dizimar um terço da população mundial. 

(E) O substantivo “físico” (linha 5) remete, por coesão 

lexical, a “Newton” (linha 4). 

 

 

QUESTÃO 8  
  

 

No texto, sem alteração de sentido, seria sintaticamente 

correto substituir 

 

(A) “de que” (linha 1) por da qual 

(B) “quando” (linha 2) por porque 

(C) “em sua cabeça” (linha 2) por na cabeça dele 

(D) “Ao ver” (linha 10) por Ao vir 

(E) “o fato é que” (linha 13) por o fato é de que 

QUESTÃO 9  
  

 

Acerca das estruturas linguísticas do texto, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) Na linha 6, os sentidos do texto estariam preservados 

caso se substituísse “ter ouvido” por ouvir. 

(B) O assunto abordado no texto e o veículo utilizado para 

sua divulgação exigiram do autor a adoção de uma 

linguagem predominantemente formal, embora se 

encontrem, de forma esparsa, exemplos de 

construções em linguagem mais descontraída, própria 

da informalidade linguística. 

(C) Caso fosse substituído o termo “a mesma” (linhas 11 e 

12) por o mesmo, seriam mantidos a correção 

gramatical e os sentidos do texto, uma vez que o 

mesmo poderia ser interpretado como o mesmo fato 

ou o mesmo acaso. 

(D) Mantêm-se a correção gramatical e os sentidos 

originais do texto se a forma verbal “houver” (linha 20) 

for substituída por tiver, uma vez que será mantido  

o sujeito: “um corpo parado ou em movimento”  

(linha 19). 

(E) De acordo com a norma-padrão, estaria correta a 

exclusão do acento indicativo de crase no “à” (linha 22) 

que antecede “mesma força de atração” (linha 23). 

 

 

QUESTÃO 10  
  

 

Com relação à correspondência oficial, assinale a alternativa 

correta de acordo com o Manual de Redação da Presidência 

da República. 

 

(A) A simplicidade da linguagem é acatada nas 

comunicações que partem dos órgãos públicos 

federais, desde que não represente pobreza de 

expressão. 

(B) Dada a grande extensão do território brasileiro, são 

bem-aceitos os regionalismos vocabulares nos atos e 

expedientes oficiais. 

(C) Uma das caraterísticas do texto oficial é ser coeso, ou 

seja, ser capaz de transmitir um máximo de 

informações com um mínimo de palavras.  

(D) Um novo tema social propõe-se ao reconhecimento 

da demanda não satisfeita, mediante os mecanismos 

da participação e o coenvolvimento ativo dos 

operadores é um exemplo de texto claro e adequado 

para constar de um documento oficial.  

(E) O jargão burocrático deve ter amplo emprego nos atos 

e expedientes oficiais porque favorece a compreensão 

das mensagens pelo maior número possível de 

pessoas.  
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QUESTÃO 11  
  

 

De acordo com o que dispõe o Código de ética profissional do 
servidor público civil do Poder Executivo Federal, assinale 
alternativa correta. 
 

(A)  A moralidade da Administração Pública não se limita à 
distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida 
da ideia de que o fim é sempre o bem comum.  

(B) O servidor público jamais poderá desprezar o elemento 
ético de sua conduta. Assim, terá de decidir somente 
entre o legal e o ilegal. 

(C) A função pública deve ser tida como exercício 
profissional e, portanto, não se integra na vida 
particular de cada servidor público. 

(D) A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência 
dos princípios morais não têm significância para o 
serviço público, o qual deverá observar apenas a estrita 
legalidade. 

(E) Fatos e atos verificados na vida privada do servidor 
público não poderão acrescer ou diminuir seu bom 
conceito na vida funcional. 

 

QUESTÃO 12  
  

 

Segundo o Código de ética profissional do servidor público 
civil do Poder Executivo Federal, é dever fundamental do 
servidor público 
 

(A) atender a todas as pressões de superiores hierárquicos, 
contratantes, interessados e outros que visem obter 
quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas. 

(B) ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a 
integridade de seu caráter e escolhendo sempre, 
quando estiver diante de duas opções, a melhor e a 
mais vantajosa para o servidor. 

(C) ocultar de seus superiores todo e qualquer ato ou fato 
contrário ao interesse público. 

(D) zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências 
específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. 

(E) dificultar a fiscalização de todos os atos ou serviços por 
quem de direito. 

 

QUESTÃO 13  
  

 

No que tange às diferenças entre a ética e a moral, assinale a 
alternativa correta. 
 

(A) A ética é influenciada por fatores sociais e históricos, 
havendo diferenças entre os conceitos éticos de um 
grupo para outro, enquanto a moral se pauta pela 
universalidade.  

(B) A ética, verificada na ação reiterada no tempo e no 
espaço, é tida como particular. A moral, de cunho 
filosófico, é tida como universal. 

(C) Enquanto a ética tem cunho filosófico e está contida na 
reflexão, a moral está contida na ação. 

(D) Enquanto a moral, como disciplina filosófica, é 
especulativa, a ética, seu objeto de estudo, é 
normativa. 

(E) Moral é o conhecimento que oferta ao homem critérios 
para a eleição da melhor conduta, tendo em conta o 
interesse de toda a comunidade humana. 

QUESTÃO 14  
  

 
No exercício de cargo ou função, não é considerado como um 
comportamento ético do servidor público 
 
(A) prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus 

superiores, velando atentamente por seu 
cumprimento e, assim, evitando a conduta negligente. 

(B) deixar qualquer pessoa à espera de solução que 
compita ao setor em que exerça suas funções, 
permitindo a formação de longas filas ou qualquer 
outra espécie de atraso na prestação do serviço. 

(C) atuar com cortesia, boa vontade, urbanidade e 
cuidado. 

(D) ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a 
integridade de seu caráter e escolhendo sempre, 
quando estiver diante de duas opções, a melhor e a 
mais vantajosa para o bem comum. 

(E) ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de 
representar contra qualquer comprometimento 
indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. 

 

QUESTÃO 15  
  

 
O exercício da cidadania dá-se com o gozo de direitos e o 
desempenho de deveres. Considerando essa informação, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Não há qualquer relação entre ética e cidadania, uma 

vez que a ética se encontra no plano filosófico, 
enquanto a cidadania se encontra no plano normativo. 

(B) O exercício da cidadania deve pautar-se por contornos 
éticos, materializando-se na escolha da melhor 
conduta, tendo em vista o bem comum. 

(C) É considerada como ética a conduta do cidadão que 
sonegue o pagamento de impostos, alegando 
corrupção por parte do governo. 

(D) A relação entre ética e cidadania é bastante próxima, 
pois a cidadania costuma ser uma forma de guiar a 
ética. 

(E) Só pode ser considerado como cidadão aquele que 
cumpre com seus deveres éticos. 

 

QUESTÃO 16  
  

 
Quanto aos princípios e valores éticos que regem o serviço 
público, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O bem comum justifica ações antiéticas, desde que o 

fim alcançado seja proveitoso à sociedade. 
(B) A Administração Pública é norteada pelos princípios  

da legalidade, da pessoalidade, da moralidade, da 
publicidade, da eficiência e da conveniência. 

(C) A hierarquia implica que os servidores devam obedecer 
aos comandos de seus superiores, independentemente 
de reflexões sobre questões éticas e legais. 

(D) A crítica e a reflexão não têm qualquer relação com o 
desenvolvimento moral da sociedade. 

(E) A imparcialidade e a igualdade garantem a expressão 
dos princípios da moralidade e da impessoalidade. 
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QUESTÃO 17  
  

 

Caio é servidor público federal e a função para a qual 

foi designado consiste em atendimento ao público. Tendo 

constatado que o atendimento ficava prejudicado em razão 

do uso de aparelhos celulares, Caio colocou uma placa na sala 

de espera, com a seguinte frase: “Favor manter o telefone 

desligado durante o atendimento”. Um certo dia, o telefone 

do usuário tocou durante o atendimento e Caio, em 

represália, arremessou o telefone para fora da sala e disse ao 

usuário que nunca mais voltasse ali.  

 

Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa 

correta. 

 

(A) Caio, ao procurar melhorar a qualidade de 

atendimento ao público, colocando a placa na sala de 

espera, agiu em conformidade com o Código de ética 

profissional do servidor público civil do Poder Executivo 

Federal. 

(B) Caio não agiu em conformidade com o Código de ética 

profissional do servidor público civil do Poder Executivo 

Federal ao colocar a placa na sala de espera, pois o 

servidor não deve interferir no processo de 

comunicação e contato com o público.  

(C) Caio agiu de maneira ética ao arremessar o telefone 

para fora da sala de atendimento, pois o usuário já 

havia sido comunicado de que deveria desligar o 

aparelho. 

(D) De acordo com o Código de ética profissional do 

servidor público civil do Poder Executivo Federal, Caio 

poderia se recusar a atender aquele usuário, pois essa 

decisão cabe somente ao servidor.  

(E) Caio agiu de maneira cortês com o usuário, não 

havendo qualquer descumprimento de preceitos 

éticos. 

 

 

QUESTÃO 18  
  

 

Com relação à moral e à ética, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A moral regula os comportamentos humanos 

adequados para toda a sociedade, independentemente 

de tempo e espaço. 

(B) A ética prescinde de reflexão ou ponderação, se 

relacionando apenas com o conceito de livre-arbítrio. 

(C) A experiência humana cotidiana é capaz de construir 

hábitos e costumes, sem criar normas morais. 

(D) Quando o servidor se desvia da conduta ética, atenta 

contra si e contra toda a sociedade por ser antes de 

tudo um cidadão. 

(E) Por se tratarem de opostos no que tange aos anseios 

sociais, a ética individual e a esperada pelos órgãos 

públicos são absolutamente distintas.  

QUESTÃO 19  
  

 

No que se refere às comissões de ética previstas no Código de 

ética profissional do servidor público civil do Poder Executivo 

Federal, assinale a alternativa correta. 

 

(A) As comissões de ética têm competência para julgar e 

punir infrações administrativas cometidas por 

servidores públicos, sendo vedado qualquer tipo de 

orientação ou aconselhamento.  

(B) À comissão de ética incumbe fornecer, aos organismos 

encarregados da execução do quadro de carreira dos 

servidores, os registros sobre sua conduta ética. Esses 

registros servem apenas para efeitos disciplinares, não 

podendo instruir ou fundamentar promoções do 

servidor público. 

(C) Em todos os órgãos e entidades da Administração 

Pública Federal direta, indireta, autárquica e 

fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que 

exerça atribuições delegadas pelo Poder Público, 

deverá ser criada uma comissão de ética. 

(D) Apenas os órgãos e as entidades da Administração 

Pública direta poderão criar comissões de ética, 

encarregadas de julgar atitudes antiéticas praticadas 

por servidores.  

(E) A pena aplicável ao servidor público pela comissão de 

ética é a de suspensão e sua fundamentação constará 

do respectivo parecer, assinado por todos os seus 

integrantes, com ciência do faltoso. 

 

 

QUESTÃO 20  
  

 

Em um órgão da Administração Pública Federal, João, 

servidor público, determinou a seu subordinado, Mário, 

também servidor daquele órgão, que não emitisse a certidão 

negativa requerida por Joaquim, seu desafeto.  

 

Com base nesse caso hipotético e nas noções de ética e 

moral, assinale a alternativa correta. 

 

 

(A) Como a vida pública se integra à vida profissional, foi 

correta a atitude de João, uma vez que Joaquim é seu 

desafeto. 

(B) Em razão do princípio da hierarquia no serviço público, 

Mário deve cumprir a determinação de João e não 

emitir a certidão solicitada por Joaquim. 

(C) Em razão da falta de ética de Joaquim, Mário não tem 

obrigação de atender à solicitação para emissão de 

certidão negativa. 

(D) Mário, sendo subordinado a João, deve sempre 

atender às determinações deste, sem qualquer 

questionamento, cabendo somente à comissão de 

ética avaliar a moralidade da conduta. 

(E) Mário não deve ceder à pressão de seu superior 

hierárquico, pois sua determinação está eivada de 

imoralidade. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 21  
  

 
O Conselho Federal de Psicologia (CFP), em sua “Nota técnica 
sobre processo transexualizador e demais formas de 
assistência às pessoas trans”, orienta que o(a) 
 
(A) psicólogo não deverá valer-se de pesquisas e estudos 

culturais na área de gênero e sexualidade. 
(B) trabalho do psicólogo deve ser restrito ou centralizado 

no procedimento cirúrgico de transgenitalização. 
(C) acompanhamento psicológico requerido pelo 

Ministério da Saúde, quando necessário, deve  
basear-se no acolhimento e(ou) na escuta e(ou) na 
avaliação psicológica ao longo de todo o processo 
transexualizador. 

(D) assinatura do termo pelo usuário exime o profissional 
ou o serviço de responsabilidade em relação à sua 
prática. 

(E) assistência psicológica deve se orientar por um modelo 
patologizado ou corretivo da transexualidade e de 
outras vivências trans. 

 

QUESTÃO 22  
  

 
Assinale a alternativa correta à luz da Resolução CFP  
n.º 18/2008 e da Resolução CFP n.º 2/2009, que dispõem 
acerca do trabalho do psicólogo na avaliação psicológica para 
concessão de registro e(ou) porte de arma de fogo. 
 
(A) A realização das avaliações psicológicas para concessão 

de registro e(ou) porte de arma de fogo é de 
competência privativa e responsabilidade pessoal de 
psicólogos que atendam às exigências administrativas 
dos órgãos públicos responsáveis. 

(B) Para atuar na área de avaliação psicológica para a 
concessão de registro e(ou) porte de arma de fogo, o 
psicólogo deverá estar inscrito no Conselho Regional 
de Psicologia (CRP) de sua região, não sendo necessário 
ser credenciado pela Polícia Federal. 

(C) Não é dever do psicólogo observar toda a legislação 
profissional. 

(D) O material técnico utilizado e o(s) resultado(s) 
obtido(s) deverão ficar sob a guarda da Polícia Federal 
pelo período mínimo de cinco anos. 

(E) Nos casos de avaliação psicológica para concessão de 
registro e(ou) porte de arma de fogo, não é de 
responsabilidade do psicólogo garantir a entrevista 
devolutiva ao candidato. 

 

QUESTÃO 23  
  

 
O Manual de elaboração de documentos escritos produzidos 
pelo psicólogo, Resolução CFP n.º 7/2003, dispõe sobre 
 
(A) direitos dos psicólogos. 
(B) referendo. 
(C) guarda de documentos. 
(D) cobertura dos eventos de doença. 
(E) proteção à família. 

QUESTÃO 24  
  

 

A apresentação descritiva acerca de situações e(ou) 

condições psicológicas e suas determinações históricas, 

sociais, políticas e culturais, pesquisadas no processo de 

avaliação psicológica, consiste no(na) 

 

(A) declaração. 

(B) atestado psicológico. 

(C) parecer psicológico. 

(D) estrutura. 

(E) relatório ou laudo psicológico. 

 

 

QUESTÃO 25  
  

 

Conforme a Resolução CFP n.º 7/2003, assinale a alternativa 

que apresenta um dos itens do parecer psicológico. 

 

(A) descrição da demanda 

(B) exposição de motivos 

(C) procedimento 

(D) finalidade do documento 

(E) informações sobre as condições do atendimento 

 

 

QUESTÃO 26  
  

 

Para fins de notificação, encontra-se, na Portaria MS  

n.º 1.271/2014, o conceito de doença ou morte de animal ou 

grupo de animais que possa apresentar riscos à saúde 

pública. Esse conceito é definido como 

 

(A) agravo. 

(B) doença. 

(C) vigilância sentinela. 

(D) epizootia. 

(E) evento de saúde pública. 

 

 

QUESTÃO 27  
  

 

De acordo com a Lei n.º 4.119/1962, que dispõe sobre os 

cursos de formação em psicologia e regulamenta a profissão 

de psicólogo, constitui função privativa do psicólogo a 

utilização de métodos e técnicas psicológicas para 

 

(A) elaboração de relatórios. 

(B) diagnóstico psicológico. 

(C) emitir atestado. 

(D) realizar perícia. 

(E) lecionar. 
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QUESTÃO 28  
  

 

De acordo com a Lei n.º 5.766/1971, é atribuição do CFP 

 

(A) fiscalizar o exercício da profissão em sua área de 

competência. 

(B) funcionar como tribunal regional de ética profissional. 

(C) zelar pela observância do código de ética profissional, 

impondo sanções por sua violação. 

(D) eleger dois delegados-eleitores para a assembleia dos 

delegados regionais. 

(E) funcionar como tribunal superior de ética profissional. 

 

 

QUESTÃO 29  
  

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei  

n.º 8.069/1990, define como castigo físico a ação de natureza 

disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre 

a criança ou o adolescente que resulte em 

 

(A) encaminhamento a programa oficial ou comunitário de 

proteção à família. 

(B) lesão. 

(C) advertência. 

(D) encaminhamento a tratamento psicológico ou 

psiquiátrico. 

(E) encaminhamento a tratamento especializado. 

 

 

QUESTÃO 30  
  

 

Conforme o Estatuto do Idoso, Lei n.º 10.741/2003, as 

entidades governamentais e não governamentais de 

assistência ao idoso ficam sujeitas à inscrição de seus 

programas em órgão competente da vigilância sanitária e do 

Conselho municipal da pessoa idosa e, em sua falta, no 

Conselho estadual ou Nacional da pessoa idosa, 

especificando os regimes de atendimento e 

 

(A) oferecendo instalações físicas em condições 

adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e 

segurança. 

(B) requisitando, para tratamento de sua saúde, regime 

ambulatorial, hospitalar ou domiciliar. 

(C) o encaminhando à família ou ao curador, mediante 

termo de responsabilidade. 

(D) determinando orientação, apoio e acompanhamento 

temporários. 

(E) incluindo, em programa oficial ou comunitário de 

auxílio, orientação e tratamento a usuários 

dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, o próprio 

idoso ou a pessoa de sua convivência que lhe cause 

perturbação. 

QUESTÃO 31  
  

 

Após um período de surtos psicóticos, Otávio 

necessita de um atendimento em saúde mental.  

 

Com base nesse caso hipotético, é direito de Otávio, segundo 

a Lei n.º 10.216/2001, 

 

(A) ser tratado, preferencialmente, em redes particulares 

de saúde mental. 

(B) dispensar proteção contra abuso e exploração. 

(C) ter acesso restrito aos meios de comunicação 

disponíveis. 

(D) ser preservado de informações sobre sua doença ou 

seu tratamento. 

(E) a presença médica, em qualquer tempo, para 

esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização 

involuntária. 

 

 

QUESTÃO 32  
  

 

O Estatuto do Idoso, Lei n.º 10.741/2003, descreve como 

obrigação das entidades de atendimento ao idoso 

 

(A) a preservação dos vínculos familiares. 

(B) fornecer atendimento personalizado e em pequenos 

grupos. 

(C) manter o idoso na mesma instituição, salvo em caso de 

força maior. 

(D) fornecer vestuário adequado, se for pública, e 

alimentação suficiente. 

(E) observar os direitos e as garantias dos idosos. 

 

 

QUESTÃO 33  
  

 

A Lei n.º 8.080/1990 dispõe sobre as condições para a 

promoção, a proteção e a recuperação da saúde e a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes 

e dá outras providências. Considerando essa informação, 

assinale a alternativa que apresenta objetivo(s) do Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

 

(A) preservação da autonomia das pessoas na defesa de 

sua integridade física e moral 

(B) divulgação de informações quanto ao potencial dos 

serviços de saúde e à sua utilização pelo usuário 

(C) identificação e divulgação dos fatores condicionantes e 

determinantes da saúde 

(D) utilização da epidemiologia para o estabelecimento de 

prioridades, a alocação de recursos e a orientação 

programática 

(E) descentralização político-administrativa, com direção 

única em cada esfera de governo 
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QUESTÃO 34  
  

 

De acordo com a Lei n.º 8.742/1993, que dispõe sobre a 

organização da assistência social e dá outras providências, 

assinale a alternativa que apresenta um dos objetivos da 

assistência social. 

 

(A) vigilância socioassistencial, que visa a analisar 

territorialmente a capacidade protetiva das famílias e, 

nela, a ocorrência de vulnerabilidades, ameaças, 

vitimizações e danos 

(B) garantir a supremacia do atendimento às necessidades 

sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica 

(C) incentivar a participação da população, por meio de 

organizações representativas, na formulação das 

políticas e no controle das ações em todos os níveis 

(D) estabelecer a primazia da responsabilidade do Estado 

na condução da política de assistência social em cada 

esfera de governo 

(E) consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento 

e a cooperação técnica entre os entes federativos que, 

de modo articulado, operem na proteção social não 

contributiva 

 

 

QUESTÃO 35  
  

 

Segundo a Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), é 

considerada como forma de violência doméstica e familiar 

contra a mulher o(a) 

 

(A) violência moral, entendida como qualquer conduta que 

configure calúnia, difamação ou injúria. 

(B) violência psicológica, entendida como qualquer 

conduta que não lhe cause dano emocional. 

(C) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência 

com a ofendida. 

(D) restrição ou suspensão de visitas aos dependentes 

menores, ouvida a equipe de atendimento 

multidisciplinar ou serviço similar. 

(E) proibição temporária de celebrar atos e contratos de 

compra, venda e locação de propriedade em comum, 

salvo expressa autorização judicial. 

 

 

QUESTÃO 36  
  

 

O plenário é um dos órgãos que compõem o CRP. Assinale a 

alternativa que apresenta atribuição privativa desse órgão de 

acordo com a Resolução CFP n.º 20/2007. 

 

(A) encerrar as reuniões 

(B) funcionar como tribunal regional de ética profissional 

(C) representar o CRP, ativa e passivamente, em juízo ou 

fora dele 

(D) auxiliar o presidente em suas atribuições 

(E) assumir a presidência do conselho em caso de vacância 

QUESTÃO 37  
  

 

A Lei n.º 13.146/2015, que institui a Lei brasileira de inclusão 

da pessoa com deficiência (Estatuto da pessoa com 

deficiência), define que a avaliação da deficiência, quando 

necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe 

multiprofissional e interdisciplinar, e considerará o(s) 

 

(A) exercício dos direitos sexuais e reprodutivos. 

(B) exercício do direito de decidir sobre o número de filhos 

e de ter acesso a informações adequadas sobre 

reprodução e planejamento familiar. 

(C) exercício do direito à família e à convivência familiar e 

comunitária. 

(D) fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. 

(E) casamento e a constituição de união estável. 

 

 

QUESTÃO 38  
  

 

De acordo com a Lei n.º 12.435/2011, assinale a alternativa 

que apresenta um objetivo da assistência social. 

 

(A) consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento 

e a cooperação técnica entre os entes federativos que, 

de modo articulado, operem na proteção social não 

contributiva 

(B) definir os níveis de gestão, respeitadas as diversidades 

regionais e municipais 

(C) afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia de 

direitos 

(D) estabelecer a gestão integrada de serviços e benefícios 

(E) defender direitos, visando a garantir o pleno acesso a 

eles no conjunto das provisões socioassistenciais 

 

 

QUESTÃO 39  
  

 

O CRP da 17.ª Região é constituído de conselheiros efetivos e 

suplentes. Considerando essa informação, assinale a 

alternativa que apresenta a quantidade de conselheiros 

efetivos que constituem o plenário conforme a Resolução  

CFP n.º 20/2007. 

 

(A) 3 

(B) 5 

(C) 6 

(D) 7 

(E) 9 
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QUESTÃO 40  
  

 

As comissões de orientação e fiscalização (COFs) são órgãos 

dos conselhos regionais de psicologia que têm a função de 

coordenar e executar, em sua jurisdição, as atividades de 

orientação e fiscalização. De acordo com a Resolução  

CFP n.º 10/2017, assinale a alternativa que apresenta uma de 

suas atribuições. 

 

(A) proceder às orientações sobre o exercício profissional 

(B) inspecionar o exercício profissional da psicologia e sua 

divulgação, obedecidas as disposições éticas e legais 

(C) promover articulação com as demais comissões do CRP 

(D) efetuar diligências para obter informações acerca do 

teor de uma representação e elementos de prova ou 

averiguar indícios de infração 

(E) verificar se a responsabilidade e o exercício da 

psicologia mantidos ou prestados por empresas ou 

instituições de direito público ou privado estão a cargo 

de psicólogo regularmente inscrito no CRP 

 

 

QUESTÃO 41  
  

 

O ato por meio do qual se dá conhecimento ao representado 

da existência de representação e a oportunidade de prestar 

esclarecimentos é definido pela Resolução CFP n.º 6/2007 

como 

 

(A) citação. 

(B) advertência. 

(C) intimação. 

(D) notificação. 

(E) censura pública. 

 

 

QUESTÃO 42  
  

 

Conforme a Resolução CFP n.º 13/2007, o título profissional 

de especialista poderá ser obtido também por meio da 

conclusão de curso de especialização. Essa resolução 

especifica os critérios para que os cursos de especialização 

sejam credenciados. Corresponde a um desses critérios a 

 

(A) duração mínima de quinhentas horas. 

(B) carga horária de prática, com um mínimo de 20% da 

carga horária referente à concentração específica da 

especialidade (110 horas). 

(C) carga horária referente à concentração específica da 

especialidade, com um mínimo de 80% da carga horária 

total (trezentas horas). 

(D) monografia de conclusão do curso voltada para a área 

da especialidade, com horas para elaboração não 

incluídas nas quatrocentas horas. 

(E) duração mínima de quatrocentas horas. 

QUESTÃO 43  
  

 
De acordo com a Resolução CFP n.º 2/2016, o processo 
sistemático de levantamento e síntese de informações, com 
base em procedimentos científicos que permitem identificar 
aspectos psicológicos do candidato compatíveis com o 
desempenho nas atividades e a profissiografia do cargo, 
consiste no(na) 
 
(A) método psicológico. 
(B) avaliação psicológica. 
(C) técnica psicológica. 
(D) edital. 
(E) entrevista devolutiva. 
 

QUESTÃO 44  
  

 
Segundo a Resolução CFP n.º 8/2010, que dispõe sobre a 
atuação do psicólogo como perito e assistente técnico no 
Poder Judiciário, assinale a alternativa correta quanto à 
realização da perícia. 
 
(A) A perícia poderá ser realizada em qualquer espaço. 
(B) O psicólogo perito poderá atuar em equipe 

multiprofissional, desde que preserve sua 
especificidade e o limite de intervenção, não se 
subordinando técnica e profissionalmente a outras 
áreas. 

(C) A presença do psicólogo assistente técnico é 
obrigatória durante a realização dos procedimentos 
metodológicos que norteiem o atendimento do 
psicólogo perito e vice-versa. 

(D) A produção do relatório pelo psicólogo perito 
apresentará indicativos pertinentes à sua investigação 
que possam diretamente subsidiar o juiz na solicitação 
realizada, podendo adentrar nas decisões, que são de 
atribuição exclusiva dos magistrados. 

(E) Para desenvolver sua função, o assistente técnico não 
deverá ouvir pessoas envolvidas nem solicitar 
documentos em poder das partes, entre outros meios. 

 

QUESTÃO 45  
  

 
Em relação aos registros documentais dispostos na Resolução 
CFP n.º 1/2009, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O registro documental somente poderá ser realizado 

em papel.  
(B) O registro documental constitui-se de um conjunto de 

informações que têm por objetivo contemplar, de 
forma extensa, o trabalho prestado. 

(C) Os documentos agrupados nos registros do trabalho 
realizado não necessitam de contemplar a avaliação de 
demanda e a definição de objetivos do trabalho. 

(D) O registro documental deve ser mantido 
permanentemente atualizado e organizado pelo 
psicólogo que acompanha o procedimento. 

(E) A guarda do registro documental é de responsabilidade 
única e exclusiva da instituição na qual tenha sido 
realizado o serviço. 
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QUESTÃO 46  
  

 

Conforme o disposto na Resolução CFP n.º 2/2003, assinale a 

alternativa que apresenta um requisito mínimo e obrigatório 

para os instrumentos de avaliação psicológica que utilizem 

questões de múltipla escolha e outros similares, tais como 

“acerto e erro”, “inventários” e “escalas”. 

 

(A) comunicação da avaliação aos requerentes, com prazo 

para recurso 

(B) revisar os dados empíricos das propriedades de um 

teste psicológico, com um intervalo entre um estudo e 

outro superior a 25 anos 

(C) apresentação de dados empíricos sobre as 

propriedades psicométricas dos itens do instrumento 

(D) apresentação clara somente dos procedimentos de 

aplicação e correção 

(E) desconsiderar a perspectiva da integralidade dos 

fenômenos sociais, multifatoriais, culturais e 

historicamente construídos 

 

 

QUESTÃO 47  
  

 

Acerca dos serviços psicológicos realizados por meios 

tecnológicos de comunicação a distância e regulamentados 

pela Resolução CFP n.º 11/2012, assinale a alternativa 

correta. 

 

(A) Em caso de atendimento psicoterapêutico realizado 

por meios tecnológicos de comunicação a distância, o 

sigilo não é relevante. 

(B) A observância ao Código de ética profissional do 

psicólogo é relativizada em caso de atendimento 

psicoterapêutico realizado por meios tecnológicos de 

comunicação a distância. 

(C) Em caso de atendimento psicoterapêutico realizado 

por meios tecnológicos de comunicação a distância em 

caráter exclusivamente experimental, o participante 

pesquisado deverá receber remuneração. 

(D) O atendimento eventual de clientes em trânsito e(ou) 

de clientes que momentaneamente se encontrem 

impossibilitados de comparecer ao atendimento 

presencial é um dos serviços psicológicos reconhecidos 

que são realizados a distância. 

(E) O psicólogo não é obrigado a especificar os recursos 

tecnológicos utilizados para garantir o sigilo das 

informações nem a esclarecer o cliente sobre isso em  

caso de serviços psicológicos realizados por meios 

tecnológicos de comunicação a distância.  

QUESTÃO 48  
  

 

Segundo a Resolução CFP n.º 3/2007, o processo por meio do 

qual, por intermédio de métodos e técnicas psicológicas, se 

investigam os interesses, as aptidões e as características de 

personalidade do consultante, visando proporcionar-lhe 

condições para a escolha de uma profissão, é o(a) 

 

(A) método. 

(B) diagnóstico psicológico. 

(C) técnica. 

(D) orientação psicopedagógica. 

(E) orientação profissional. 

 

 

QUESTÃO 49  
  

 

De acordo com a Resolução CFP n.º 10/2017, o processo de 

orientação dirigido aos psicólogos e à sociedade terá como 

fundamento o(a)  

 

(A) Código de ética profissional do psicólogo e as demais 

normas do Sistema Conselhos de Psicologia. 

(B) participação nas reuniões da comissão de orientação e 

fiscalização e em outras atividades segundo a política 

de orientação de fiscalização. 

(C) realização de diligências para obter informações acerca 

do teor de uma representação e elementos de prova 

ou averiguar indícios de infração. 

(D) apresentação à comissão de orientação e fiscalização, 

periodicamente, dos documentos pertinentes ao 

exercício de suas funções. 

(E) inspeção do exercício profissional da psicologia e de 

sua divulgação, obedecidas as disposições éticas e 

legais. 

 

 

QUESTÃO 50  
  

 

À luz da Resolução CFP n.º 10 /2017, assinale a alternativa que 

apresenta a modalidade de fiscalização motivada pela 

inscrição junto ao CRP. 

 

(A) diligência 

(B) averiguação 

(C) inspeção de pessoa jurídica 

(D) estratégia 

(E) análise 
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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 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. 

 ______________________________________________________________________________________________________________  

 

Os conselhos, cumprindo com seu dever, atuam diretamente no controle ético e  

técnico-profissional, o que lhes confere a dimensão de seu compromisso social com a sociedade e 

segurança, confiança e respeito em sua relação com os profissionais no exercício de suas funções.  

Sua atuação eficaz protege a sociedade de maus profissionais, de modo a assegurar à 

população atendimento responsável e de qualidade. 

 

Internet: <www.parlamentoconsultoria.com.br> (com adaptações). 

 

Considerando que o texto acima tenha caráter exclusivamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema: 

 

o papel do psicólogo orientador 
fiscal no contexto do CRP. 

 

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

 

a) modo de agir profissional, considerando-se o contexto apresentado; 

b) expectativa de desempenho como psicólogo orientador; e 

c) expectativa de desempenho como psicólogo fiscalizador. 

 

 
  




