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CARGO: PSICOLOGIA 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Um arriscado esporte nacional 
 

Os leigos sempre se medicaram por conta própria, já que de médico e louco todos temos um pouco, mas esse 
problema jamais adquiriu contornos tão preocupantes no Brasil como atualmente. Qualquer farmácia conta hoje com um 
arsenal de armas de guerra para combater doenças de fazer inveja à própria indústria de material bélico nacional. Cerca 
de 40% das vendas realizadas pelas farmácias nas metrópoles brasileiras destinam-se a pessoas que se automedicam. A 
indústria farmacêutica de menor porte e importância retira 80% de seu faturamento da venda “livre” de seus produtos – 
isto é, das vendas realizadas sem receita médica. 

Diante desse quadro, o médico tem o dever de alertar a população para os perigos ocultos em cada remédio, sem 
que, necessariamente, faça junto com essas advertências uma sugestão para que os entusiastas da automedicação 
passem a gastar mais em consultas médicas. Acredito que a maioria das pessoas se automedica por sugestão de amigos, 
leitura, fascinação pelo mundo maravilhoso das drogas “novas” ou simplesmente para tentar manter a juventude. 
Qualquer que seja a causa, os resultados podem ser danosos. 

É comum, por exemplo, que um simples resfriado ou uma gripe banal leve um brasileiro a ingerir doses insuficientes 
ou inadequadas de antibióticos fortíssimos, reservados para infecções graves e com indicação precisa. Quem age assim 
está ensinando bactérias a se tornarem resistentes a antibióticos. Um dia, quando realmente precisar do remédio, este 
não funcionará. E quem não conhece aquele tipo de gripado que chega a uma farmácia e pede ao rapaz do balcão que 
lhe aplique uma “bomba” na veia, para cortar a gripe pela raiz? Com isso poderá receber na corrente sanguínea soluções 
de glicose, cálcio, vitamina C, produtos aromáticos – tudo isso sem saber dos riscos que corre pela entrada súbita destes 
produtos na sua circulação. 

(MEDEIROS, Geraldo – Veja, 18 dez. 1985.) 

 

01 
“Cerca de 40% das vendas realizadas pelas farmácias nas metrópoles brasileiras destinam-se a pessoas que se 
automedicam. A indústria farmacêutica de menor porte e importância retira 80% de seu faturamento da venda ‘livre’ 
de seus produtos – isto é, da vendas realizadas sem receita médica.” (1º§) O excerto anterior serve como 
A) comprovação de dados concretos sobre a automedicação. 
B) exemplificação das vendas ilegais de remédios controlados. 
C) prova argumentativa do lucro das farmácias não legalizadas. 
D) alerta a respeito da indústria farmacêutica e seus lucros escusos. 
E) citação do arsenal de armas de guerra de produtos farmacêuticos. 
 

02 
Sobre o título do texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Chama a atenção, através da palavra “arriscado”, para o tema central do assunto a ser desenvolvido. 
(     ) Possui um tom pejorativo por chamar de esporte o hábito peculiar do brasileiro de se automedicar. 
(     ) Enfatiza que o tema a ser discutido é um esporte que pode ser praticado, mas que contém riscos em sua prática. 
(     ) Tem como estratégia de argumentação comparar com o esporte nacional o hábito perigoso da automedicação. 
(     ) Serve como introdução do tema a ser discutido, porém sem ter uma ligação direta com o tema central do texto. 
A sequência está correta em 
A) V, F, F, V, V.  B) F, F, V, V, V.  C) V, V, F, V, F.  D) V, F, F, F, F.  E) F, V, F, V, F. 
 

03 
“E quem não conhece aquele tipo de gripado que chega a uma farmácia e pede ao rapaz do balcão que lhe aplique uma 
‘bomba’ na veia, para cortar a gripe pela raiz?” (3º§) O excerto anterior contém um exemplo de linguagem 
A) padrão.  B) regional.  C) coloquial.  D) pejorativa.  E) denotativa. 
 

04 
“... reservados para infecções graves e com indicação precisa.” (3º§) A palavra que possui o sentido oposto de “precisa” 
é: 
A) Vaga.  B) Clara.  C) Exata.  D) Resumida.  E) Desnecessária. 
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05 

Analise as frases a seguir. 

I. “... tentar manter a juventude.” 

II. “... passem a gastar mais em consultas médicas.” 

III. – Eles a aplicaram em sua veia. 

Os termos grifados são, respectivamente: 

A) Preposição, pronome e artigo. 

B) Pronome, artigo e preposição. 

C) Preposição, artigo e pronome. 

D) Artigo, preposição e pronome. 

E) Artigo, pronome e preposição. 

 

06 

Em “... mas esse problema jamais adquiriu contornos...” (1º§), a palavra sublinhada tem valor semântico de 

A) modo.   B) oposição.  C) conclusão.  D) concessão.  E) intensidade. 

 

07 

“... doenças de fazer inveja à própria indústria de material bélico nacional.” (1º§) Assinale a alternativa em que o acento 

da crase foi utilizado pela mesma razão da frase anterior. 

A) Ela se automedica às escondidas. 

B) Ele saiu à procura de um médico. 

C) Ninguém se dirigiu àquela farmácia. 

D) O médico se referiu à doença causada pelo mosquito. 

E) Ela sempre tomava seu remédio às oito horas da noite. 

 

08 
Analise os trechos a seguir. 

I. “... destinam-se a pessoas que se automedicam.” (1º§) 

II. “Acredito que a maioria das pessoas...” (2º§) 

III. “É comum, por exemplo, que um simples resfriado...” (3º§) 

IV. “... aquele tipo de gripado que chega a uma farmácia...” (3º§) 

V. “... sem saber dos riscos que corre...” (3º§) 

Nas frases anteriores o “que” aparece cinco vezes; em três delas é pronome relativo. Assinale-as. 

A) I, IV e V.  B) I, II e IV.  C) II, III e IV.  D) III, IV e V.  E) I, III e IV. 

 

09 
Assinale a alternativa em que o termo sublinhado tem a sua classe gramatical INCORRETAMENTE indicada. 

A) “… e com indicação precisa.” (3º§) – adjetivo 

B) “Quem age assim está ensinando...” (3º§) – conjunção 

C) “Os leigos sempre se medicaram por conta própria, ...” (1º§) – advérbio 

D) “... faça junto com essas advertências...” (2º§) – pronome demonstrativo 

E) “Qualquer farmácia conta hoje com um arsenal…” (1º§) – pronome indefinido 

 

10 
Em todas as frases a seguir, transcritas do texto, as formas verbais estão flexionadas no mesmo tempo, EXCETO: 

A) “Quem age assim...” 

B) “… todos temos um pouco…”  

C) “... precisar do remédio, este não funcionará...” 

D) “Qualquer farmácia conta hoje com um arsenal…” 

E) “... o médico tem o dever de alertar a população...” 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

11 
“... geralmente são estruturadas e conduzidas pelo terapeuta com o objetivo de esclarecer algumas questões que lhe 
permitirão concluir algo sobre o paciente.”            (Cordioli, 2008.) 
 

Considerando a citação, assinale a alternativa que corresponde a este momento da psicoterapia. 
A) Psicodiagnóstico.      D) Entrevista de avaliação. 
B) Laudo psicológico.       E) Entrevista de devolução. 
C) Parecer psicológico. 

 
12 
“Toda profissão define-se a partir de um corpo de práticas que tem como objetivo atender demandas sociais, norteados 
por elevados padrões técnicos e pela existência de normas éticas que garantam a adequada relação de cada profissional 

com os seus pares e com a sociedade como um todo.”            (Código de Ética Profissional do Psicólogo.) 
 

Baseando-se no Código de Ética Profissional, NÃO corresponde a um dos princípios fundamentais do psicólogo: 
A)  O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade política, econômica, 

social e cultural. 
B)  O psicólogo zelará para que o exercício profissional seja efetuado com dignidade, rejeitando situações em que a 

psicologia esteja sendo aviltada. 
C)  O psicólogo contribuirá para promover a universalização do acesso da população às informações, ao conhecimento da 

ciência psicológica, aos serviços e aos padrões éticos da profissão. 

D)  O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuirá 
para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

E)  Sugerir serviços de outros psicólogos, sempre que, por motivos justificáveis, não puderem ser continuados pelo 
profissional que os assumiu inicialmente, fornecendo ao seu substituto as informações necessárias à continuidade do 
trabalho. 

 
13 
Segundo Aroldo Rodrigues, psicólogo brasileiro, “a psicologia social é o estudo das manifestações comportamentais 
suscitadas pela interação de uma pessoa com outras pessoas, ou pela mera expectativa de tal interação; esta teoria 
procura estudar a interação social e os seus principais conceitos partem do ponto de vista do encontro social.” 
Considerando a definição de Aroldo Rodrigues, NÃO corresponde a um dos principais conceitos da psicologia social: 
A) Papéis sociais.       D) Processo de socialização. 
B) Percepção social.       E) Processo de individualização. 
C) Mudanças de atitudes. 

 
14 
“As síndromes depressivas são atualmente reconhecidas como um problema prioritário de saúde pública. Do ponto de 
vista psicopatológico, as síndromes depressivas têm como elementos mais salientes o humor triste e o desânimo.” 

(Del pino, 2003.) 

Considere os determinados sintomas típicos da depressão:  

 lentificação psicomotora, demora em responder as perguntas; 

 depressão pior pela manhã, melhorando ao longo do dia; 

 diminuição da latência do sono REM (inversão da arquitetura do sono); e, 

 ideação de culpa. 
O subtipo de depressão relacionado aos sintomas prescritos é: 

A) Distimia. 
B) Depressão atípica. 
C) Depressão psicótica. 
D) Estupor depressivo. 
E) Depressão tipo melancólica ou endógena. 
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15 
“As teorias de aprendizagem representam uma tradição teórica, muito diferente, na qual a ênfase está muito mais em 
como o ambiente molda a criança do que em como a criança compreende suas experiências.” 

(BEE, Helen 2003 p. 48.) 
 

Em relação às teorias de aprendizagem e suas diversidades dentro da psicologia, analise as afirmativas a seguir. 
I.  Existem processos centrais em relação à aprendizagem: o condicionamento clássico e o condicionamento operante. 
II.  O condicionamento clássico é uma forma de aprendizagem famosa pelos experimentos de Pavlov, envolve a aquisição 

de novos sinais para respostas existentes. 
III.  Nenhum teórico da aprendizagem afirma que a genética ou as tendências inatas não são importantes, mas eles veem 

o comportamento humano como imensamente flexível moldado por processos predizíveis de aprendizagem. 
IV.  A segunda forma mais importante de aprendizagem, em geral, é chamada condicionamento operante ou 

instrumental. Diferente do condicionamento clássico, o condicionamento operante envolve a associação de uma 
antiga resposta a um novo estímulo, através da aplicação dos princípios adequados de reforço. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV.        D) II e IV, apenas. 
B) I e II, apenas.       E) I, III e IV, apenas. 
C) II e III, apenas. 
 

16 
“Para um terapeuta cognitivo, as emoções são de importância primária. Uma meta importante da terapia cognitiva é o 
alívio de sintomas, uma redução no nível de aflição do paciente quando ele modifica seu pensamento disfuncional.” 

(Beck, 1997 p. 105.) 
 

Em relação à terapia cognitiva e à importância das emoções, analise as afirmativas a seguir.  
I.  Os pacientes com um transtorno psiquiátrico frequentemente experimentam uma intensidade de emoção que é 

excessiva ou inapropriada à situação.  
II.  A emoção negativa intensa é dolorosa e pode ser disfuncional quando não interfere na capacidade do paciente de 

pensar claramente, resolver problemas, agir efetivamente ou obter satisfação. 
III.  Emoções negativas “normais” são tanto uma parte da riqueza da vida quanto emoções positivas, e servem a uma 

função tão importante quanto a dor física, nos alertando para um problema potencial que pode ser abordado.  
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III.  B) I, apenas.  C) III, apenas.  D) I e II, apenas.  E) I e III, apenas. 
 

17 
“A questão social, como síntese reflexiva do aprofundamento das desigualdades sociais, acumuladas e manifestas nas 
mais variadas formas de pobreza, miséria e exclusão social, não é fenômeno novo ou novidade no Brasil. Desde os 
primeiros anos da República, para não voltarmos ao Brasil colônia, a desigualdade social expressa-se nas condições de 
trabalho das pequenas oficinas, órgãos públicos, numa industrialização lenta e de poucos empregos, longas jornadas de 
trabalho, trabalho infantil e escravo, salários reduzidos, escassez de alimentos, acesso restrito às poucas escolas públicas 
primárias e técnicas, epidemias e na mão de obra disponível nas cidades.”        (Almeida & Org. pág. 27.) 
 

Sobre a realidade da questão social, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) É urgente e indispensável realizar a redistribuição de renda no país, ampliando os gastos sociais com a população 

privada do acesso e dos bens e serviços de que precisa para participar de uma humanidade igualitária e/ou 
emancipada. 

(     ) Como questão política, a questão social é produzida por práticas sociais e discursos contraditórios. O consenso 
absoluto em torno de pensamento e prática hegemônica é ilusório tendo em vista o caráter antagônico da estrutura 
social e econômica. 

(     ) A mundialização da economia apenas agrava o quadro de desigualdades e complexidades e renova a questão social. 
Coesão e conflito, exclusão e inclusão, riqueza e pobreza, igualdade e desigualdade convivem como marcas da nossa 
sociedade capitalista. 

(     ) Existe correlação entre desigualdade de renda e nível educacional, provocando, inclusive, lutas sociais. Mas o que 
falta de fato é um sistema tributário desfavorável à redistribuição de renda e uma agenda pública que não prioriza 
o social nos gastos públicos e nem nas políticas públicas. 

A sequência está correta em 
A) V, V, F, F.  B) V, F, V, F.  C) V, V, V, F.  D) F, F, V, V.  E) F, V, V, V. 
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18 
Na prática clínica, há dois tipos de personalidades pré-mórbidas na esquizofrenia. A personalidade fria, instrospectiva 
e isolada recebe o nome de: 
A) Mania.  B) Histriônico.  C) Depressão.  D) Esquizoide.  E) Esquizotípica. 
 

19 
“Doença de ordem psiquiátrica cujo quadro clínico se caracteriza por tristeza, melancolia, apatia e hipobulia, que 
acomete mais o sexo feminino e que tem como tratamento de primeira escolha os inibidores seletivos da receptação 
de serotonina.” Trata-se de: 
A) Mania.  B) Pânico.  C) Delirium.  D) Depressão.  E) Esquizofrenia. 
 

20 
São características de um comportamento em mania, EXCETO: 
A) Insônia.        D) Aumento da sexualidade. 
B) Sedentarismo.       E) Diminuição da autoestima. 
C) Fuga das ideias. 
 

21 
São características do transtorno de pânico na adolescência, EXCETO: 
A) Sudorese.  B) Hipobulia.  C) Taquicardia.  D) Hiperventilação. E) Medo da morte. 
 

22 
O transtorno de ajustamento é mais comum em crianças e idosos por se configurar como uma reação mal adaptativa a 
curto prazo. Sobre este transtorno de ansiedade, analise as afirmativas a seguir. 
I. Costuma aparecer clinicamente após um ano do evento que gerou o quadro. 
II. Apresenta sintomas maníacos. 
III. O tratamento é feito com uso de antidepressivo, benzodiazepínico por curto prazo e psicoterapia. 
IV. Geralmente dura mais de dois anos. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) II.   B) III.   C) I, II e IV.  D) I, II e III.  E) I, III e IV. 
 

23 
A história da psicologia social, enquanto disciplina e aplicação da psicologia como ciência, possui um arcabouço teórico 
inicial fundamentado tanto na psicologia quanto na sociologia. Essa influência inaugura as perspectivas da psicologia 
social psicológica e da psicologia social sociológica. A partir da década de 1970, na América Latina e no Brasil, esta 
última ganha força e propicia a consolidação de uma nova vertente denominada psicologia social crítica, influenciada 
pelo socioconstrucionismo, pela psicologia discursiva e pelo marxismo. De acordo com a exposição do breve panorama 
histórico da psicologia social, analise as afirmativas sobre o contexto atual dessa disciplina no Brasil. 
I.  A psicologia social brasileira caracteriza-se majoritariamente pela atuação social prática de profissionais, pelo contexto 

acadêmico das pesquisas em representações sociais, pela construção de saberes acerca das configurações subjetivas 
e idenitárias; e, minoritariamente pelos estudos e intervenções com as variáveis preconceitos, estereótipos, atitudes, 
crenças, valores e percepções sociais de indivíduos e grupos. 

II.  A psicologia social brasileira caracteriza-se por uma diversidade de temas, tais como violência, inclusão e exclusão 
social, gênero, relações interpessoais, motivação social, grupos, movimentos sociais, política, relações de poder, 
instituições, trabalho, saúde, dentre outros; o que demonstra que não há uma predominância ou uma preferência por 
parte dos profissionais para a atuação prática conforme o marco teórico, mas, sim, pelos temas de interesse social. 

III.  A psicologia social brasileira caracteriza-se, principalmente, por práticas sociais decorrentes de estudos 
essencialmente qualitativos, os quais se intercalam entre metodologias de natureza empírica e teórica. Nos estudos 
teóricos é claro o objetivo de revisão de conceitos e práticas; naqueles empíricos salientam-se as intervenções. 

É correto afirmar que a(s) afirmativa(s) 
A) I e III são complementares e referem-se à psicologia social crítica; a II faz objeção às duas. 
B) I e II são complementares e referem-se à psicologia social crítica; a III faz objeção às duas. 
C) apresentam características isoladas entre si, mas todas referem-se à psicologia social crítica. 
D) II e III são complementares e referem-se à psicologia social sociológica; a I faz objeção às duas. 
E) I é a única que se refere à psicologia social crítica e sociológica; as demais referem-se a outra perspectiva. 
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24 
A Resolução nº 007/2003 do Conselho Federal de Psicologia “institui o Manual de Elaboração de Documentos Escritos 
produzidos pelo psicólogo, decorrentes de avaliação psicológica”. Essa Resolução preconiza que “a avaliação 
psicológica é entendida como o processo técnico-científico de coleta de dados, estudos e interpretação de informações 
a respeito dos fenômenos psicológicos, que são resultantes da relação do indivíduo com a sociedade, utilizando-se, 
para tanto, de estratégias psicológicas – métodos, técnicas e instrumentos”. Diante do exposto, a respeito dos 
princípios éticos e técnicos da referida Resolução, analise as afirmativas a seguir. 
I.  Requerem certificação de uma determinada situação ou estado psicológico, a qual tem por finalidade afirmar sobre 

as condições psicológicas de quem a solicita. 
II.  Abrangem apresentação descritiva acerca de situações e/ou condições psicológicas e suas determinações históricas, 

sociais, políticas e culturais, pesquisadas no processo de avaliação psicológica. 
III.  Abrangem informações da ocorrência dos fatos ou situações objetivas relacionadas ao atendimento psicológico, com 

objetivo de fazer com que se compareça, estabeleça o acompanhamento do indivíduo e propicie a declaração de 
informações sobre as condições do acompanhamento. 

IV.  Requerem cuidados em relação aos deveres do psicólogo nas suas relações com o sujeito assistido, ao sigilo 
profissional, às relações com a justiça e ao alcance das informações, bem como a consideração de que os objetos 
desse procedimento possuem aspectos históricos, sociais, econômicos e políticos no processo de subjetivação. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) II.   B) IV.   C) I e II.   D) III e IV.  E) II, III e IV. 
 

25 
“A ‘Escola de São Paulo’ de Psicologia Social, inaugurada por Silvia Lane e seus orientandos da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUCSP), cumpriu o importante papel de empreender a crítica aos tradicionais modelos                  
norte-americano e europeu de psicologia social e marcou a tônica das discussões nos anos 1980 a respeito do 
compromisso da psicologia com a transformação social. O fato de que o livro Psicologia social: o homem em movimento, 
publicado pela primeira vez em 1984, é, ainda, uma leitura presente na maioria dos programas de curso de psicologia 
social sendo, no mínimo, um indício da importância que tem esta escola de pensamento em psicologia social no cenário 
brasileiro e também no latino-americano.”              (Carvalho & Souza, 2010, p. 714.) 
 

Em relação à psicologia social no Brasil, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Os primeiros cursos superiores de psicologia social no Brasil se consolidaram somente após a regulamentação da 

psicologia como profissão, que ocorreu em 1962. 
(     ) Os movimentos de resistência e oposição às ditaduras militares que tinham chegado ao poder com apoio aberto dos 

Estados Unidos são desprendidos da história da psicologia social estudada no Brasil.  
(     ) A crise na psicologia social se instala quando o acúmulo de dados de pesquisas originalmente experimentais passa a 

permitir uma análise crítica dos conhecimentos por meio de uma perspectiva dialética. 
(     ) A reprodução das clínicas psicológicas nos bairros populares, sem alterações dos procedimentos e rotinas 

consolidadas nas clínicas tradicionais, evidencia as primeiras práticas efetivas da psicologia social no Brasil. 
A sequência está correta em 
A) V, V, V, F.  B) V, V, F, V.  C) F, F, V, F.  D) F, V, F, V.  E) F, F, F, V. 
 

26 
Em relação à tradicional dicotomia normalidade versus anormalidade, ou patologia ainda presente no contexto de 
atuação da psicologia, é importante ressaltar discussões éticas a respeito da conduta profissional, a qual, regida pelo 
Código de Ética, visa assegurar à sociedade e aos próprios profissionais psicólogos qualidade e seriedade à assistência 
prestada em diversos espaços de intervenção e tende a funcionar como um dispositivo de reflexão e orientação sobre 
as mais diversas formas de interação social. Nesse sentido, a reflexão e as condutas éticas exigem uma compreensão 
integradora dos indicadores de disfunções e transtornos, muitas vezes inesperados em um determinado contexto e 
associados com angústia e inadequação substancial no funcionamento. A respeito da compreensão integradora dos 
referidos indicadores, é correto afirmar que: 
A) Pauta-se no entendimento de transtornos psicológicos, de distúrbios biológicos e da saúde específicos e clássicos, nos 

quais as influências interpessoais e sociais são secundárias. 
B) Define-se como aquela que parte de um entendimento etiológico das disfunções comportamentais e emocionais, 

fundamentalmente biológico e expressado social e mentalmente. 
C) Consiste, sobretudo, na contextualização das influências socioculturais, a fim de evitar patologização, estereótipos e 

preconceitos sobre comportamentos, emoções e demais aspectos psicológicos disfuncionais. 
D) Independe da orientação acerca de mecanismos socioculturais de condutas, emoções e demais aspectos psicológicos, 

visto que tais disfunções são fundamentalmente biológicas e/ou mentais, tendo no social a expressão final. 
E) Envolve, necessariamente, a realização de processos psicodiagnósticos para identificação etiológica de disfunções, 

independente de aspectos socioculturais e biológicos, a fim de evitar estereótipos e preconceitos sobre os mesmos. 
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27 
A perspectiva centrada na pessoa desenvolvida por Carl Rogers oferece significativas contribuições para realização de 

uma entrevista psicológica, tais como a clarificação acerca da motivação do cliente, a definição da situação ou queixa, 

a importância da aceitação e da expressão de sentimentos positivos, os quais propiciarão o desenvolvimento do insight. 

Entretanto, não somente essa perspectiva contribuiu para o desenvolvimento da entrevista motivacional, a qual tem 

sido utilizada em contextos diversos de atuação do psicólogo. A respeito da entrevista motivacional, marque V para as 

afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 

(     ) O estabelecimento do vínculo terapêutico, na entrevista motivacional, inviabiliza a modificação das percepções do 

profissional e o paciente, visto que neste processo preponderam expectativas e a transferência, elementos 

exclusivos do processo psicoterápico. 

(     ) Um convite marcado por cortesia e respeito, de maneira a propiciar um atendimento que visa a satisfazer as 

necessidades do paciente, funciona como facilitador na entrevista motivacional diante da necessidade de 

investigação de fatos e de como os sintomas ocorreram. 

(     ) Fatores que podem determinar a abordagem do profissional na entrevista motivacional, tais como valores e crenças 

pessoais, devem, contudo, ser isentos da seleção do material oferecido ao paciente para que seja possibilitada a 

compreensão integral do paciente e de seu problema. 

(     ) A forma pela qual um paciente ingressa ao tratamento, seja por procura espontânea ou não, seu propósito irá 

influenciar o processo de entrevista motivacional, independente do manejo do terapeuta no discernimento entre 

motivo real e aparente que mobilizou a busca por assistência. 

A sequência está correta em 

A) F, V, F, V. 

B) F, V, F, F. 

C) V, V, F, F. 

D) V, V, V, F. 

E) V, F, V, F. 

 
28 
O processo de socialização ocorre durante todo o curso de vida de um indivíduo. Desde o nascimento a cada sujeito 

são atribuídos alguns papéis prescritos como idade, sexo ou posição familiar. Nesse sentido, à medida que novas 

experiências são adquiridas, novas relações são estabelecidas e novos papéis são adquiridos por meio da inter-relação 

social e cultural, estes relacionados, por exemplo, à formação acadêmica, à vida profissional e à constituição de uma 

nova família. No entanto, durante esse mesmo processo tornam-se evidentes também as diferenças individuais e de 

classes, as quais, muitas vezes, revelam problemas de grande impacto na vida de indivíduos e grupos, tais como a 

violência urbana e a doméstica, que vitimizam principalmente crianças e mulheres. A violência contra as mulheres tem 

sido denominada por violência por parceiros íntimos e/ou de gênero. A respeito desse fenômeno é correto afirmar 

principalmente que: 

A)  Consiste em uma modalidade de violência coletiva de grande impacto na saúde devido às diversas lesões físicas, sexuais 

e transtornos psicológicos de humor e de ansiedade, ocasionando, muitas vezes, diversas lesões e até morte. 

B)  É um tipo de violência interpessoal cometido pelo homem contra a mulher, com atos de agressão física, sexual, 

psicológica, abuso e negligência, ocasionando, muitas vezes, diversos contextos de frustração, estresse, lesões e até 

morte. 

C)  Consiste na vitimização da mulher que reflete a presença de questões culturais e de gênero, tais como trabalho e renda, 

bem como por agressões físicas, sexuais, moral, negligência e abuso, ocasionando, muitas vezes, diversas lesões e até 

morte. 

D)  É um tipo de violência coletiva, independente da orientação sexual, que se manifesta nas formas física, psicológica e 

sexual, e possui maior prevalência em países nos quais há rigidez nos valores culturais e religiosos, ocasionando, muitas 

vezes, diversas lesões e até morte. 

E)  É um tipo de violência interpessoal que ocorre entre parceiros íntimos, independente da orientação sexual, nas 

modalidades física, sexual, psicológica, envolvendo privação, controle coercitivo, abuso, negligência e danos 

patrimonial, material e moral, ocasionando diversas lesões e até morte. 
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29 
As teorias do desenvolvimento humano ressaltam a necessidade dos adolescentes desenvolverem autonomia e 
independência. Sugerem também que um desenvolvimento ideal consiste naquele em que parece haver uma 
dependência mútua, isto é, a possibilidade do jovem conseguir agir por conta própria, ter comportamentos 
independentes, porém, sem necessariamente afastar-se de sua família. Em vista desta concepção, a educação de um 
filho adolescente supõe uma série de negociações, responsabilidades e dúvidas dos pais, que se sentem, na maioria 
das vezes, ameaçados e inseguros quanto aos papéis e ao tipo de autoridade a ser exercida. Nesta perspectiva, os pais, 
ao colocarem em prática o processo de socialização de seus filhos, fazem uso de diversas estratégias de acordo com 
seu estilo educativo. Em relação aos estilos parentais educativos, assinale a afirmativa correta. 
A)  O autorizante ou autoritativo pressupõe alto envolvimento e controle parental, limites e regras claras, garantia de 

autonomia e comunicação aberta entre pais e filhos. 
B)  O negociante supõe alto nível de comunicação e afeto, com limites e regras claras que devem ser cumpridas para 

aquisição de algum benefício ou autonomia circunstancial. 
C)  O autorizante ou autoritativo pressupõe relativo envolvimento parental, baixo controle, poucos limites, clareza de 

regras e autonomia, mas a comunicação é aberta entre pais e filhos. 
D)  O autoritário se traduz pela colocação de que ordens e regras podem ser discutidas, mas castigos são impostos. A 

comunicação é positiva, embora sugirá atitude de submissão, imposição de valores sem qualquer interiorização. 
E)  O permissivo ou indulgente consiste em relativo nível de comunicação e afeto, ressaltados níveis de exigência e de 

supervisão ao cumprimento das normas. Os pais se adaptam aos filhos identificando e satisfazendo suas necessidades. 

 
30 
A regulamentação da escuta psicológica de crianças e adolescentes envolvidos em situação de violência na Rede de 
Proteção preconiza em suas Considerações Iniciais que “a escuta de crianças e de adolescentes deve ser – em qualquer 
contexto – fundamentada”. (Resolução CFP 010/2010.) 
 

De acordo com o exposto, NÃO está correta quando o psicólogo atua conforme: 
A) O princípio da proteção integral. 
B) A legislação específica da profissão. 

C) A composição da equipe de inquirição. 
D) A intersetorialidade e a interdisciplinaridade. 
E) Os marcos teóricos, técnicos e metodológicos da psicologia. 

 
31 
A maioria das psicoterapias pode ser usada com uma única pessoa com problemas ou com inúmeros indivíduos 
perturbados. Alguns especialistas sentem que a terapia em grupo, ou psicoterapia de grupo, é superior à terapia 
individual por diversas razões. São razões que justificam a eficácia da psicoterapia em grupo, EXCETO: 
A)  Fornece oportunidades reais para praticar e melhorar as habilidades sociais. 
B)  É efetiva em termos de custo. Atende a mais indivíduos, a um custo mais baixo por pessoa que a terapia individual. 

C)  O terapeuta, observando a interação, adquire informações importantes sobre o comportamento social real do 
paciente. 

D)  O apoio recebido vem diretamente do psicoterapeuta que coordena e dá incentivo e apoio ao paciente em seu 
problema específico. 

E)  Os indivíduos ganham perspectiva, uma vez que não é provável que eles sejam os únicos com um problema específico, 
sentem-se menos isolados e solitários. 

 
32 
“Transtorno de personalidade caracterizado por um desprezo das obrigações sociais, falta de empatia para com os 

outros. Há um desvio considerável entre o comportamento e as normas sociais estabelecidas. O comportamento não 
é facilmente modificado pelas experiências adversas, inclusive pelas punições. Existe uma baixa tolerância à frustração 
e um baixo limiar de descarga da agressividade, inclusive da violência. Existe, ainda, uma tendência a culpar os outros 
ou a fornecer racionalizações plausíveis para explicar um comportamento que leva o sujeito a entrar em conflito com 
a sociedade.” Trata-se do transtorno de personalidade 
A) dissocial.  B) paranoide.  C) histriônica.  D) esquizoide.  E) anancástica. 
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33 
A psicologia colabora com o estudo da subjetividade: é essa sua forma particular, específica de compreensão da 
totalidade da vida humana. Sobre a subjetividade, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A subjetividade é a síntese singular e individual que cada um de nós vai constituindo conforme vamos nos 

desenvolvendo e vivenciando as experiências da vida social. 
(     ) É o que constitui nosso modo de ser; cada qual é sua singularidade. 
(     ) É aquilo que somos, sem as interferências sociais e familiares; somente nós mesmos. 
A sequência está correta em 
A) V, V, F.  B) V, F, V.  C) F, V, F.  D) F, F, V.  E) V, V, V. 

 
34 
Considerando os aspectos relativos à interação social, analise as afirmativas a seguir. 
I.  Estudos da área de interação social têm identificado que crianças e adolescentes rejeitados ou excluídos socialmente 

tendem a interagir diferentemente, ou seja, com agressividade, rejeição e ignorância dos pares com maior frequência, 
seja em contexto escolar ou não, quando comparados àqueles aceitos socialmente. 

II.  A interação social é avaliada independente da análise de indivíduos com ou sem deficiências, posto que ela será 
sempre comprometida, mas, sobretudo, em situações severas nas quais não haverá maneira de praticar, refinar e 
expandir os repertórios de competência social. 

III.  Um ambiente segregado não permite a avaliação de habilidades sociais, pois subestima o desempenho de crianças e 
adolescentes, dada a qualidade recíproca do comportamento social e considerando que essas habilidades sociais, 
aprendidas no contexto segregador, não poderão ser generalizadas para um contexto integrado. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III.        D) I e II, apenas. 
B) II, apenas.        E) I e III, apenas. 
C) III, apenas. 

 
35 
“A entrevista psicológica é uma relação, com características particulares, que se estabelece entre duas ou mais pessoas. 
O específico ou particular dessa relação reside em que um dos integrantes é um técnico da psicologia, que deve atuar 

nesse papel, e o outro – ou os outros – necessita de sua intervenção técnica.”                 (Bleger, 2003, p. 7.) 
 

Sobre a entrevista psicológica, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Consiste na exposição de metas de aceitação de um problema, emprega reelaboração das temáticas trazidas pelo 

paciente, pautadas em identificação e modificação das cognições disfuncionais em detrimento das defesas. 
(     ) A diferença entre entrevista e quaisquer tipos de relação interpessoal consiste no fato de que na entrevista o campo 

é configurado, necessariamente, pelas variáveis que dependem do entrevistado. 
(     ) A entrevista psicológica diferencia-se pelo estabelecimento de metas de acompanhamento e encorajadoras do 

cliente, pela ausência de argumentação, ensino de condutas de aceitação e orientação para a mudança. 

A sequência está correta em 
A) V, V, F.  B) F, V, F.  C) F, F, V.  D) V, F, V.  E) V, V, V. 

 
36 
A prática profissional no âmbito das relações de poder deverá: 
I.  Contribuir para promoção da universalização do acesso da população às informações, ao conhecimento da ciência 

psicológica, aos serviços e aos padrões dos demais princípios éticos. 
II.  Se pautar na consideração dos contextos de atuação e nos impactos dessas relações sobre as suas atividades 

profissionais, posicionando-se de forma crítica e em consonância com os demais princípios éticos. 

III.  Contribuir para o exercício profissional com responsabilidade, por meio do contínuo aprimoramento profissional, 
contribuindo para o desenvolvimento da psicologia como campo científico de conhecimento e de prática. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III.        D) I e III, apenas. 
B) II, apenas.        E) II e III, apenas. 
C) III, apenas. 
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37 
De acordo com a Resolução nº 10/2005 – Das Responsabilidades do Psicólogo, são deveres fundamentais do psicólogo, 
EXCETO: 
A)  Prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de emergência, visando benefício pessoal. 
B)  Estabelecer acordos de prestação de serviços que respeitem os direitos do usuário ou beneficiário de serviços de 

psicologia. 
C)  Assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado pessoal, teórica e 

tecnicamente. 
D)  Fornecer, a quem de direito, na prestação de serviços psicológicos, informações concernentes ao trabalho a ser 

realizado e ao seu objetivo profissional. 
E)  Ter, para com o trabalho dos psicólogos e de outros profissionais, respeito, consideração e solidariedade, e, quando 

solicitado, colaborar com estes, salvo impedimento por motivo relevante. 
 

38 
Para Marcelo Tavares, “a entrevista clínica é um conjunto de técnicas de investigação, de tempo limitado, dirigido por 
um entrevistador treinado, que utiliza conhecimentos psicológicos, em uma relação profissional, com o objetivo de 
descrever e avaliar aspectos pessoais, relacionais ou sistêmicos em um processo que visa a fazer recomendações, 
encaminhamentos ou propor algum tipo de intervenção em benefício das pessoas entrevistadas”. Considerando o 
exposto em relação ao papel do entrevistador, analise as afirmativas a seguir. 
I.  Deve estar atento aos processos no outro, e a sua intervenção deve orientar o sujeito a aprofundar o contato com sua 

própria experiência. 
II.  Deve direcionar a entrevista no intuito de alcançar seus objetivos. 
III.  Deve colocar a entrevista clínica num domínio de uma relação profissional. 
IV.  Deve ter como papel principal o de prestar informações. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) II.   B) IV.   C) II e III.  D) I e IV.  E) I, II e III. 
 

39 
Segundo Cronbach (1996, apud Silva, 2009), “os testes são um procedimento sistemático para se observar um 
comportamento e descrevê-lo com a ajuda de escalas numéricas ou de categorias fixas”. Assim, os testes psicológicos 
podem ser objetivos e projetivos. Acerca dos testes objetivos, assinale a afirmativa correta. 
A)  O indivíduo testado desconhece o que está a ser testado, enganando, assim, os possíveis mecanismos de defesa ou 

tentativas de enganar o examinador. 
B)  São testes livres em que o testando terá um estímulo seja uma imagem, uma frase, algo que o faça criar uma resposta 

consciente ou inconsciente para o estímulo dado. 
C)  Baseiam-se em tendências de determinadas características da personalidade, necessidades e experiências de vida de 

influenciar o indivíduo na interpretação de estímulos ambíguos. 
D)  São instrumentos capazes de descrever através de números fenômenos psicológicos. Eles podem ser corrigidos através 

do ser humano, como também podem ser corrigidos por um computador, não sendo necessário um julgamento. 
E)  De acordo com os defensores de seu uso, esses testes possuem duas grandes vantagens em comparação aos testes 

estruturados: “enganam” os mecanismos de defesa do indivíduo e permitem ao intérprete do teste ter acesso a 
conteúdos não acessíveis à consciência do indivíduo testado. 

 

40 
A avaliação psicológica é um processo técnico realizado com pessoas ou grupos de pessoas, que requer metodologias 
específicas. Acerca dos passos mínimos para se fazer uma avaliação psicológica, marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Levantamento dos objetivos da avaliação e particularidades do indivíduo ou grupo a ser avaliado. 
(     ) Coleta de informações pelo meio escolhido (entrevistas, dinâmicas, observações e testes projetivos, ou 

psicométricos etc). Recomenda-se a utilização de uma só técnica ou um só instrumento para a avaliação. 
(     ) Integração das informações e desenvolvimento das hipóteses iniciais. 
(     ) Indicação das respostas à situação que motivou o processo de avaliação e comunicação cuidadosa dos resultados, 

com atenção aos procedimentos éticos implícitos e considerando as eventuais limitações da avaliação. 
A sequência está correta em 
A) V, F, V, V.  B) F, F, V, V.  C) V, V, V, V.  D) V, V, F, V.  E) F, V, V, V. 
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41 
NÃO faz parte dos princípios éticos básicos que regem o uso da avaliação psicológica: 
A)  Contínuo aprimoramento profissional visando ao domínio dos instrumentos de avaliação psicológica. 
B)  Emprego de instrumentos de avaliação psicológica para os quais o profissional esteja qualificado. 
C)  Proteção da integridade dos testes, sendo possível comercializá-los; porém, não ensinando àqueles que não são 

psicólogos. 
D)  Realização da avaliação psicológica em condições ambientais adequadas, de modo a assegurar a qualidade e o sigilo 

das informações obtidas. 
E)  Utilização, no contexto profissional, apenas dos testes psicológicos com parecer favorável do Conselho Federal de 

Psicologia que se encontram listados no SATEPSI, (Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos). 
 

42 
“Ansiedade é um sentimento vago e desagradável de medo, apreensão, caracterizado por tensão ou desconforto 
derivado de antecipação de perigo, de algo desconhecido ou estranho. Em crianças, o desenvolvimento emocional influi 
sobre as causas e a maneira como se manifestam os medos e as preocupações tanto normais quanto patológicas. 
Diferentemente dos adultos, crianças podem não reconhecer seus medos como exagerados ou irracionais, 
especialmente as menores.” Considerando o exposto e os tipos de ansiedades e fobias, relacione adequadamente as 
colunas a seguir. 
1. Transtorno de ansiedade da separação. 
2. Transtorno de ansiedade generalizada. 
3. Fobia específica. 
4. Fobia social. 
5. Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT). 
(     ) O diagnóstico é feito quando, em consequência à exposição a um acontecimento que ameace a integridade ou a vida 

da criança, são observadas alterações importantes no seu comportamento, como inibição excessiva ou desinibição, 
agitação e reatividade emocional aumentada, hipervigilância, além de pensamentos obsessivos com conteúdo 
relacionado à experiência vivida. 

(     ) Definida pela presença de medo excessivo e persistente relacionado a um determinado objeto ou situação, que não 
seja situação de exposição pública ou medo de ter um ataque de pânico. Diante desse estímulo, a criança procura 
correr para perto de um dos pais ou de alguém que a faça se sentir protegida e pode apresentar reações de choro, 
desespero, imobilidade, agitação psicomotora ou até mesmo um ataque de pânico. 

(     ) Caracteriza-se por grande aflição excessiva em relação ao afastamento dos pais ou seus substitutos, não adequada 
ao nível de desenvolvimento, que persiste por, no mínimo, quatro semanas, causando sofrimento intenso e prejuízos 
significativos em diferentes áreas da vida da criança ou adolescente. 

(     ) As crianças apresentam medo excessivo, preocupações ou sentimentos de pânico exagerados e irracionais a respeito 
de várias situações. Estão constantemente tensas e dão a impressão de que qualquer situação é, ou pode ser, 
provocadora de ansiedade. São crianças que estão sempre muito preocupadas com o julgamento de terceiros em 
relação ao seu desempenho em diferentes áreas. 

(     ) Da mesma forma que se observa em adultos, o medo persistente e intenso de situações que a pessoa julga estar 
exposta à avaliação de outros, ou se comportar de maneira humilhante ou vergonhosa, caracteriza o diagnóstico de 
fobia social em crianças e adolescentes. Em jovens, a ansiedade pode ser expressa por choro, “acessos de raiva”, ou 
afastamento de situações nas quais haja pessoas não familiares. 

A sequência está correta em 
A) 4, 2, 1, 3, 5.  B) 5, 3, 1, 2, 4.  C) 5, 1, 3, 4, 2.  D) 4, 1, 2, 3, 5.  E) 2, 3, 4, 1, 5. 
 

43 
“Não são propriamente doenças, mas anomalias do desenvolvimento psíquico, sendo considerados como perturbação 
da saúde mental. Envolvem a desarmonia da afetividade e da excitabilidade com integração deficitária dos impulsos, 
das atitudes e das condutas, manifestando-se no relacionamento interpessoal. De fato, os indivíduos portadores 
podem ser vistos pelos leigos como pessoas problemáticas e de difícil relacionamento interpessoal. São improdutivos 
quando considerado o histórico de suas vidas e acabam por não conseguir se estabelecer. O comportamento é muitas 
vezes turbulento, as atitudes incoerentes e pautadas por um imediatismo de satisfação.” Trata-se de: 
A) Fobias específicas.       D) Transtornos de ansiedade generalizada. 
B) Transtornos de humor.      E) Transtornos de estresse pós-traumático. 
C) Transtornos de personalidade. 
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44 
“Este tipo de entrevista é sempre concernente ao tipo de abordagem ou referencial teórico que abraça o psicólogo e 
que será empregada para o atendimento ao paciente; tem por finalidade ajudar o paciente em suas necessidades, nas 
mudanças que deseja/consegue fazer em seus comportamentos. É, segundo Oliveira (2000), um tipo de entrevista que 
combina o método mais estruturado/diretivo e menos estruturado/nãodiretivo, ajudando o paciente durante os 
encontros a trabalhar a ambivalência e a processar as mudanças comportamentais necessárias.” A definição se refere 
à entrevista: 
A) Devolutiva.        D) De avaliação de pessoal. 
B) Diagnóstica.        E) De intervenção psicoterápica. 
C) De encaminhamento. 
 

45 
Sobre os princípios norteadores na elaboração de documentos psicológicos, analise as afirmativas a seguir. 
I.  Quanto aos princípios técnicos da linguagem em escrita, o emprego de expressões ou termos deve ser compatível com 

as expressões próprias da linguagem profissional, garantindo a precisão da comunicação e podendo, esporadicamente, 
utilizar a diversidade de significações da linguagem popular. 

II.  Quanto aos princípios éticos, o psicólogo baseará suas informações na observância dos princípios e dispositivos do 
Código de Ética Profissional do Psicólogo, atentando para o alcance das informações, identificando riscos e 
compromissos em relação à utilização das informações presentes nos documentos em sua dimensão de relações de 
poder, com destaque ao caráter sigiloso do documento. 

III.  Conforme os princípios técnicos, o psicólogo, ao produzir documentos escritos, deve se basear exclusivamente nos 
instrumentais técnicos que se configuram como métodos e técnicas psicológicas para a coleta de dados, estudos e 
interpretações de informações a respeito da pessoa ou grupo atendido, bem como sobre outros materiais e 
documentos produzidos anteriormente e pertinentes à matéria em questão. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III.  B) I, apenas.  C) II, apenas.  D) III, apenas.  E) II e III, apenas. 
 

46 
Conforme o Manual de Elaboração de Documentos Decorrentes de Avaliações Psicológicas, “o parecer ou laudo judicial 
é uma manifestação técnica fundamentada e resumida sobre uma questão do campo psicológico”. Das finalidades a 
seguir, assinale aquela que se refere ao parecer. 
A)  Declarar o acompanhamento psicológico e informações diversas. 
B)  Justificar faltas e/ou impedimentos do solicitante, atestando-os como decorrentes do estado psicológico informado. 
C)  Afirmar como testemunha, por escrito, a informação ou estado psicológico, por requerimento, do solicitante aos fins 

expressos por este. 
D)  Apresentar resposta esclarecedora, no campo do conhecimento psicológico, através de uma avaliação técnica 

especializada, de uma “questão-problema”, visando à eliminação de dúvidas que interfiram na decisão. 
E)  Apresentar resultados e conclusões da avaliação psicológica. Entretanto, em função da petição ou da solicitação do 

interessado, poderá destinar-se a finalidades diversas, como: encaminhamento, intervenção, diagnóstico etc..  
 

47 
“A identidade constitui uma tentativa de explicação do conceito de si, sendo fruto de uma construção psicológica. É 
processo em construção, definido pela intermediação constante das identidades assumidas e das identidades visadas.” 

(Dubar, 1996.) 
 

Acerca da identidade pessoal, assinale a afirmativa correta. 
A)  Segundo estudiosos no assunto, os espelhos que orientam as escolhas estão mais disponíveis na idade adulta. 
B)  Em cada um de nós há o senso da individualidade, por isso a construção do autoconceito é separável do outro. 
C)  A identidade também se constrói na luta entre o consciente e o inconsciente. Assim, os processos conscientes ressoam 

no inconsciente, produzindo significados. 
D)  Na construção da própria identidade, encontrar um equilíbrio entre aquilo que se é e o que o outro espera de nós é 

um desafio, pois o outro não representa o espelho social. 
E)  A identidade é ainda um fenômeno que se processa ao longo da vida do indivíduo, atuando como mecanismo regulador 

das interações sociais e da presença do outro na vida pessoal. 
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48 
Acerca dos estágios do desenvolvimento humano, Jean Piaget considera quatro períodos. Relacione-os adequadamente 
às suas respectivas descrições. 
1. Sensório-motor. 
2. Pré-operatório. 
3. Operações concretas. 
4. Operações formais. 
(     ) Nessa concepção, a inteligência é anterior à emergência da linguagem e por isso mesmo “não se pode atribuir à 

linguagem a origem da lógica, que constitui o núcleo do pensamento racional”. 
(     ) O indivíduo é capaz de raciocinar sobre hipóteses na medida em que é capaz de formar esquemas conceituais 

abstratos e, através deles, executar operações mentais dentro de princípios da lógica formal. 
(     ) As funções mentais limitam-se ao exercício dos aparelhos reflexos inatos. Assim sendo, o universo que circunda a 

criança é conquistado mediante a percepção e os movimentos. 
(     ) O egocentrismo intelectual e social que caracteriza a fase anterior dá lugar à emergência da capacidade de se 

estabelecer relações e coordenar pontos de vista diferentes e de integrá-los de modo lógico e coerente. 
A sequência está correta em 
A) 2, 4, 1, 3.  B) 2, 1, 4, 3.  C) 1, 4, 3, 2.  D) 4, 1, 3, 2.  E) 1, 4, 2, 3. 
 

49 
Na adolescência, “o indivíduo passa por momentos de desequilíbrios e instabilidades extremas, sentindo-se muitas 
vezes inseguro, confuso, angustiado, injustiçado, incompreendido por pais e professores, o que pode acarretar 
problemas para os relacionamentos do adolescente com as pessoas mais próximas do seu convívio social. Entretanto, 
essa crise desencadeada pela vivência da adolescência é de fundamental importância para o desenvolvimento 
psicológico dos indivíduos (Drummond & Drummond Filho, 1998), o que faz dela uma crise normativa”. Em relação à 
adolescência, é INCORRETO afirmar que: 
A)  Costuma ser, geralmente, um período de conflitos e turbulências para muitos; no entanto, há pessoas que passam por 

esta fase sem manifestarem maiores problemas e dificuldades de ajustamento. 
B)  O processo de adolescência afeta apenas os indivíduos que estão passando por este período, excluindo, portanto, os 

demais ao redor do contexto familiar, principalmente os membros da família que não sofrem qualquer tipo de dano. 
C)  Favorece as condições necessárias para a emergência de uma série de problemas e conflitos dentro do contexto 

familiar, sendo que muitos estudos enfatizam que há um aumento das brigas e disputas entre pais e filhos durante 
esse período. 

D)  Devido à tendência à reclusão e a busca de refúgio na fantasia e no devaneio, o diálogo com os membros da família, 
nessa etapa da vida, é essencial, pois é justamente nesse período que eles mais necessitam da orientação e da 
compreensão dos pais. 

E)  Quando a família busca desde cedo estabelecer relações de respeito, confiança, afeto e civilidade entre seus membros, 
tende a lidar com essa fase do desenvolvimento de uma maneira mais adequada e com menos dificuldades do que 
uma outra família na qual tais valores não foram praticados. 

 

50 
“A identidade social é um processo de justaposição na consciência individual, uma totalidade dinâmica, em que os 
diferentes elementos interagem na complementaridade ou no conflito, pois o indivíduo tende a defender sua existência 
e sua visibilidade social, sua integração à comunidade, ao mesmo tempo que ele se valoriza e busca sua própria 
coerência.”           (Lipianski apud Ruano-Borbalan, 1998, p. 144.) 
 

Desse modo, sobre a identidade social é INCORRETO afirmar que 
A)  quando é insatisfatória, o indivíduo abandona o seu grupo e busca vinculação em outros grupos. 
B)  o indivíduo sacrifica sua vida pessoal, liberdade e recursos pessoais por grupos que se tornam centrais na sua 

identidade. 
C)  articula o processo cognitivo de categorização e vinculação social e é “a estrutura psicológica que realiza a ligação entre 

o indivíduo e o grupo”. 
D)  a violência e as formas de contestação podem acompanhar certos casos de afirmação identitária. Estudiosos ressaltam 

que grupos que se opõem podem influenciar-se mutuamente, num processo de “aculturação antagonista”. 
E)  as manifestações ligadas a nacionalismos e a movimentos sociais se processam num dado contexto de construção 

social das identidades, que a todo o momento são construídas e desconstruídas. Por isso a identidade social está 
desvinculada a bases de poder. 
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INSTRUÇÕES 

 

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta indelével, fabricada com material transparente. 

Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e 

devidamente identificado. 

2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de consultas à legislação, doutrina, jurisprudência ou 
súmula, manuais, artigos científicos, livros, apostilas, anotações, nem o porte de aparelhos eletrônicos como 
máquina calculadora, agenda eletrônica, bip, telefone celular, walkman, MP3/MP4 player, receptor, notebook, 
palmtop, máquina fotográfica, gravadores, tablet, Ipod, Ipad, pendrive, controle de alarme de carro, relógio de 

qualquer modelo ou similares. Caso o candidato, durante a realização das provas, seja surpreendido portando os 
aparelhos eletrônicos citados, será o fato ocorrido registrado em ata e o candidato ELIMINADO automaticamente do 

processo de seleção. 

3. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos. 

4. A duração da prova é de 03 (três) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à 
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito). 

5. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente 

calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao terminarem, os 

candidatos deverão se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e 
bebedouros. 

6. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha. Leia-o atentamente. 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) opções (A a E) e uma única resposta 
correta. 

8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas 

corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas 

(Gabarito). Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha qualquer imperfeição, o 
candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal. 

9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única 

e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

10. O candidato poderá levar o Caderno de Questões a partir dos últimos 30 (trinta) minutos destinados à realização das 

provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de 

aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros 
candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da Unidade. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 

 

- O gabarito oficial das provas objetivas será publicado no Diário da Justiça eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio Grande do Norte e nos sites do www.idecan.org.br e www.esmarn.tjrn.jus.br, 2 (duas) horas após término da 
prova. 

- O prazo para a interposição dos recursos será de 1 (um) dia útil, contado do primeiro dia útil subsequente à data da 
publicação do resultado objeto do recurso. 

- Os recursos deverão ser apresentados ao IDECAN, via endereço eletrônico www.idecan.org.br, clicando no link 
correspondente à “Interposição de Recurso”, disponível até as 23h59 do último dia recursal. O estudante deverá seguir 
as orientações de envio dispostas no endereço eletrônico. 


