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::.. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS ..: 
 
11.Acerca dos princípios fundamentais do Código de Ética Profissional do Psicólogo é correto afirmar 
que: 

I. O psicólogo zelará para que o exercício profissional seja efetuado com dignidade, 
rejeitando situações em que a Psicologia esteja sendo aviltada. 
II. O psicólogo atuará com responsabilidade, por meio do contínuo aprimoramento 
profissional, contribuindo para o desenvolvimento da Psicologia exclusivamente no campo 
científico. 
III. 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. 
IV. O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, 
da igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a 
Declaração  
Universal dos Direitos Humanos. 

Estão corretas as afirmativas: 
a. I e II apenas. 
b. I e III apenas. 
c. I, III e IV apenas. 
d. II, III e IV apenas. 
e. I, II, III e IV.  
 
12. As transgressões dos preceitos do Código de Ética Profissional do Psicólogo constituem infração 
disciplinar com a aplicação de que penalidades, na forma dos dispositivos legais ou regimentais. 
a. Advertência, Multa, Suspensão do exercício profissional, por até 30 (trinta) dias, ad 
referendum do Conselho Federal de Psicologia e Cassação do exercício profissional, ad referendum 
do Conselho Federal de Psicologia. 
b. Advertência, Multa, Censura Pública, Suspensão do exercício profissional, por até 60 
(sessenta) dias, ad referendum do Conselho Federal de Psicologia e Cassação do exercício 
profissional, ad referendum do Conselho Federal de Psicologia. 
c. Advertência, Multa, Suspensão do exercício profissional, por até 60 (sessenta) dias, ad 
referendum do Conselho Federal de Psicologia e Cassação do exercício profissional, ad referendum 
do Conselho Federal de Psicologia. 
d. Advertência, Multa, Censura Pública, Suspensão do exercício profissional, por até 30 (trinta) 
dias, ad referendum do Conselho Federal de Psicologia e Cassação do exercício profissional, ad 
referendum do Conselho Federal de Psicologia. 
e. Advertência, Multa, Censura Pública, Suspensão do exercício profissional, por até 60 
(sessenta) dias, ad referendum do Conselho Federal de Psicologia e Cassação do exercício 
profissional, ad referendum do Conselho Federal de Psicologia. 
 
 
13. Com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069/90, no Capítulo – Do 
Direito à Educação, ao Esporte e ao Lazer, afirma que: 

I. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar 
da definição das propostas educacionais. 
II. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: ensino fundamental, obrigatório 
e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. 
III. O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular 
importa responsabilidade da autoridade competente. 
IV. Não compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes 
a chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, pela freqüência à escola. 

Estão corretas as afirmativas: 
a. I e II apenas. 
b. I e III apenas. 
c. I, II e III apenas. 
d. I, II e IV apenas. 
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e. I, II, III e IV.  
 
14. No Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069/90, Conselho Tutelar é um órgão 
permanente e autônomo, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da 
criança e do adolescente. Sabendo que em cada município haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar 
composto de cinco membros, escolhidos pela comunidade local para mandato de três anos, 
permitida uma recondução. Então, as atribuições deste órgão são: 

I. Encaminhar ao Ministério Público notícia de um fato que constitua infração administrativa 
ou penal contra os direitos da criança ou adolescente; 
II. Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando 
necessário. 
III. Representar, somente em nome da família, contra a violação dos direitos previstos no 
art. 220, § 3o, inciso II, da Constituição Federal. 
IV. Atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 105, aplicando 
as medidas previstas no art. 101, I a VII. 

Estão corretas as afirmativas: 
a. I e III apenas. 
b. I e IV apenas. 
c. I, II e IV apenas. 
d. I, III e IV apenas. 
e. I, II, III e IV.  
 
15. José foi levado ao consultório psiquiátrico, pela segunda vez, se queixando de que várias vezes 
ao dia troca de roupas, meias e sapatos, pois estão sempre sujos e amassados. Diz que não aguenta 
mais a situação, que fica muito ansioso por não conseguir se controlar. Além de que amarra e 
desamarra os cadarços dos sapatos toda vez que vai usar, “cisma” com algumas roupas, que 
precisam ser retiradas do armário, e quando não realiza essa tarefa sofre muito. Ao sair de casa, é 
comum dizer que alguma coisa ruim pode acontecer e fica parado, precisando ser amparado por 
alguém. Ele não sabe dizer o motivo pelo qual tudo isso ocorre.  
Na situação hipotética acima, o diagnóstico mais provável é: 
a. Psicose 
b. Depressão 
c. Delírios 
d. Neurose 
e. Perversão 
 
16. Maria relata não estar conseguindo sair de casa sozinha, fica com medo de pegar o ônibus,  pois 
eles estão sempre lotados e apertados. Com isso, passou a se isolar gradualmente dos amigos, 
queixando-se de tristeza e sem vontade de comer. Seu estado foi evoluindo, passando a ter insônia 
e sonhos vivos de desastre. Em casa, passou a ficar cada vez mais isolada e deixou de assistir 
televisão, pois achava que tudo o que estavam falando era sobre ela. Queixa-se de que não pode 
tomar banho, pois seus vizinhos estão lhe vigiando através de uma câmera. Sente muita 
insatisfação com atividades, que antes lhe eram prazerosas. Com o agravamento dos sintomas, foi 
trazida a uma consulta psiquiátrica.  
Com base na situação hipotética acima, o diagnóstico mais provável é: 
a. Fobias  
b. Episódio delirante 
c. Neurose 
d. Perversão 
e. Psicose 
 
17. Considere a seguinte definição: “é a maneira costumeira ou tradicional de pensar e fazer as 
coisas, que são compartilhadas por todos os membros da organização e que os novos membros 
devem aprender e aceitar para serem aceitos no serviço da organização.” Essa definição refere-se à: 
a. Cultura Organizacional 
b. Política Organizacional 
c. Clima Organizacional 
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d. Pesquisa Organizacional 
e. Efeito Hawthorne 
 
18. No que se refere ao poder nas organizações é correto afirmar que: 

I. Para que um líder exerça seu poder de influência sobre uma pessoa, precisa conhecer e 
identificar suas motivações. 
II. O indivíduo ou o grupo dotado de poder pode influenciar o comportamento e os resultados 
de outras pessoas. Pode conseguir o que quer de acordo com seus interesses.  
III. O poder do autodesenvolvimento pode levá-lo a uma habilidade pessoal, uma jornada 
que começa quando você decide aprender alguma coisa e empenhar-se nisso a cada dia, com 
isso domina as frustrações e sempre busca um melhor desempenho. 
IV. O poder só poderá ser exercido quando houver consentimento de apenas uma das 
pessoas envolvidas na organização.  

Estão corretas as afirmativas: 
a. I e III apenas. 
b. I e IV apenas. 
c. I, II e III apenas. 
d. I, III e IV apenas. 
e. I, II, III e IV.  
 
19. No mundo contemporâneo, uma das mudanças mais significativas consiste na transformação do 
trabalho individual para o trabalho em grupo, isso nas mais diversas situações. Mas, alguns 
conseguem se tornar equipes, enquanto outros continuam como grupos. Que elementos 
caracterizam e favorecem a transformação de grupos em equipes. 

I. A necessidade de aprimorar as relações interpessoais e de valorizar a comunicação eficaz 
entre os membros da equipe. 
II. A capacidade do grupo em vislumbrar as vantagens do trabalho em equipe em relação ao 
trabalho individual, isolado, isto é, a interdependência e sinergia das ações, a 
complementaridade. 
III. A importância de construir, em conjunto, um plano de trabalho e definir a 
responsabilidade de cada membro para alcançar os objetivos. 
IV. A necessidade de estabelecer, com clareza, os objetivos e resultados individuais e do 
grupo a serem alcançados. 

Estão corretas as afirmativas: 
a. II e III apenas. 
b. II e IV apenas. 
c. I, II e III apenas. 
d. I, II e IV apenas. 
e. I, II, III e IV.  
 
20. O desenvolvimento organizacional (DO) surgiu para facilitar o desenvolvimento e o crescimento 
das organizações. É a aplicação dos conhecimentos das ciências comportamentais no empenho de 
longo prazo de melhorar a capacidade da organização. Logo, é correto afirma que as técnicas de DO 
são: 
a. Treinamento da sensibilidade, Feedback de dados, Desenvolvimento de equipes, Reunião de 
confrontação, Consultoria de procedimentos e Análise Transacional. 
b. Treinamento da sensibilidade, Desenvolvimento de equipes, Consultoria de procedimentos e 
Análise Transacional. 
c. Treinamento da sensibilidade, Desenvolvimento de equipes, Reunião de confrontação, 
Consultoria de procedimentos e Análise Transacional. 
d. Treinamento da sensibilidade, Desenvolvimento de equipes, Feedback de dados, Reunião de 
confrontação, Consultoria de procedimentos e Reforço. 
e. Treinamento da sensibilidade, Feedback de dados, Desenvolvimento de equipes, Reunião de 
confrontação e Consultoria de procedimentos. 
 
21. As dificuldades no processo de aprendizagem podem ser consideradas como uma das causas 
que podem levar o aluno ao fracasso escolar. É importante que todos os envolvidos no processo 
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educativo estejam atentos a essas dificuldades, observando se elas ocorrem momentaneamente ou 
se persistem já há algum tempo. Diante desse cenário a professora Maria, preocupada com o 
aprendizado do seu aluno Pedro, apresentou algumas observações. Suas observações foram: Que 
Pedro vivia reclamando de dores de cabeça e tonturas, principalmente quando se esforçava para 
escrever ou quando tentava ler as atividades em sala. Sua mãe já havia levado ao oftalmologista e o 
mesmo não diagnosticou nenhum problema. Durante as aulas demorava muito para escrever e ler, e 
quando lia, pulava as palavras e ou as linhas. Assim fazia quando escrevia também. Apresentava 
dificuldades com soletração, escrita incorreta, omissões, junções e aglutinação de fonemas, 
apresentava dificuldade em fazer associações, como por exemplo, associar os rótulos aos seus 
produtos. Pedro não acompanhava os conteúdos propostos para a sua série. 
Podemos dizer que o quadro de Pedro é de: 
a. Disgrafia 
b. Discalculia 
c. Dislalia 
d. TDAH 
e. Dislexia 
 
22. Com relação ao Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), é correto afirmar 
que: 

I. Deixa de prestar atenção em detalhes e comete erros por descuido em atividades 
escolares, no trabalho, ou em outras atividades. 
II. Não segue instruções e não termina deveres escolares, tarefas domésticas ou deveres 
profissionais. 
III. Crianças com TDAH não são inteligentes e, por isso, precisam freqüentar classes 
especiais. 
IV. O TDAH é um transtorno neurobiológico, de origem genética de longa duração, 
persistindo por toda a vida da pessoa, que tem inicio na infância, comprometendo o 
funcionamento da pessoa em vários setores de sua vida. 

Estão corretas as afirmativas: 
a. I e III apenas. 
b. I e II apenas. 
c. I, II e III apenas. 
d. I, II e IV apenas. 
e. I, II, III e IV.  
 
23. Sobre a psicanálise é correto afirmar que: 

I. A associação livre permite a recuperação das recordações reprimidas, contribuindo, assim, 
para a cura.  
II. A psicanálise baseia-se na crença de que os problemas são sintomas de conflitos internos 
que têm origem na infância. 
III. A associação livre é um método de tratamento psicanalítico na qual o cliente deixa os 
pensamentos fluírem sem interrupção ou inibição. 
IV. A terapia de insight é o tratamento de escolha para um paciente que tenha uma força 
egóica razoavelmente adequada, mas que por algum motivo, não deve ou não pode 
submeter-se a psicanálise.  

Estão corretas as afirmativas: 
a. I e III apenas. 
b. III e IV apenas. 
c. I, III e IV apenas. 
d. II, III e IV apenas. 
e. I, II, III e IV.  
 
24. Paula, 15 anos, chegou ao consultório após uma longa conversa com sua mãe. É a segunda filha 
de uma prole de dois. Sua mãe está preocupada, pois já há algum tempo apresenta os seguintes 
comportamentos: está demorando muito no banho, ficando horas no banheiro, querendo todos os 
dias trocar de tolha, pois alega que estão sujas, se irrita quando sua cama não esta arrumada de 
forma simétrica, ao andar em casa sai alinhando os objetos de sua maneira e ao sair de casa volta 
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varias vezes para verificar se a porta esta realmente trancada. Tais comportamentos estão 
aumentando a cada dia. 
A opção mais indicada para o tratamento psicoterápico da problemática de Paula é: 
a. Terapia familiar. 
b. Cognitiva comportamental. 
c. Psicanálise. 
d. Terapia humanista 
e. Gestalt  
 
25. No que se refere à relação entre qualidade de vida e trabalho, é correto afirme que: 

I. A empresa deve realizar atividades com objetivo de melhorar o vínculo entre a empresa e 
os trabalhadores, aumentando a participação nas atividades e colaborando para o bem estar 
de todos, a fim de que os resultados desejados sejam alcançados. 
II. Os impactos da baixa qualidade de vida do trabalhador nas atividades da empresa são 
conhecidos como baixa produtividade, apresentando um elevado índice de rotatividade, 
elevados custos de assistência médica, entre muitos outros. 
III. A implantação de um programa de qualidade de vida dentro de uma empresa pode ser 
visto como uma estratégia que visa promover um ambiente que estimule e dê suporte ao 
indivíduo e à empresa, fazendo com que este trabalhador tome consciência sobre como sua 
saúde está diretamente relacionada à sua qualidade e produtividade. 
IV. O importante não é mudar o estado de saúde dos profissionais, mas talvez encorajá-los a 
cuidarem e gerenciarem sua própria saúde, adquirindo ganhos inestimáveis como satisfação 
e crescimento pessoal e profissional. 

Estão corretas as afirmativas: 
a. I e III apenas. 
b. III e IV apenas. 
c. I, III e IV apenas. 
d. II, III e IV apenas. 
e. I, II, III e IV.  
 
26. Segundo a teoria de Jean Piaget, o desenvolvimento da ciança é descrito basicamente em 
ordem de estágios, que ele próprio chama de fase de transição. Sobre esses estágios é correto 
afirmar que: 

I. No estágio operatório-concreto, que vai dos doze anos em diante a criança inicia a 
construção de conceitos, através de estruturas lógicas, ela compreende a conservação e a 
identidade com base em experiências concretas. 
II. No estágio sensório-motor que vai do nascimento até aos dois anos, o bebê começa a 
construir esquemas de ação para assimilar mentalmente o ambiente. Nesta fase é capaz de 
fazer imitações, construindo representações mentais cada vez mais complexas.  
III. No estágio operatório-formal, que vai dos sete aos onze anos, a representação permite à 
criança uma abstração total, não se limitando mais à representação imediata nem somente 
às relações previamente existentes, mas é capaz de pensar em todas as relações prováveis 
de forma lógica buscando soluções a partir de hipóteses e não apenas pela observação da 
realidade. 
IV. No estágio pré-operatório que vai dos dois aos sete anos, a criança inicia a construção da 
relação causa e efeito, bem como das simbolizações. É a chamada idade dos porquês e do 
faz-de-conta. 

Estão corretas as afirmativas: 
a. I e III apenas. 
b. I e IV apenas. 
c. II e IV apenas. 
d. III e IV apenas. 
e. I, II, III e IV.  
 
17. Segundo Jean Piaget, o processo cognitivo de integrar (classificar) novos eventos em esquemas 
existentes e, a incorporação de elementos do meio externo (objeto) a um esquema ou estrutura do 
sujeito, está se referindo a: 
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a. Assimilação 
b. Acomodação 
c. Epistemologia Genética 
d. Equilibração 
e. Esquema 
 
28. Sobre a linguagem, para Piaget e Vygotsky, é correto afirmar que: 

I. Vygotsky não aborda a aquisição da linguagem do meio social como o resultado entre 
raciocínio e pensamento. E, para Piaget, a linguagem falada é considerada como uma 
manifestação da função simbólica, ou seja, quando o indivíduo utiliza símbolos para 
representar, acaba assim produzindo o desenvolvimento intelectual.  
II. A linguagem, para Vygotsky, é importante, não só por apresentar uma função 
comunicativa, mas também por ser essencial na formação do pensamento e da consciência 
assim como nas demais funções psíquicas superiores, como atenção, vontade e memória.  
III. A linguagem, para Piaget, é facilitadora, mas não necessária ao desenvolvimento 
intelectual.  
IV. Para Piaget, a linguagem faz parte de uma função mais ampla, que e a capacidade de 
representar a realidade através de significados.  

a. I e III apenas. 
b. I e IV apenas. 
c. I, II e IV apenas. 
d. II, III e IV apenas. 
e. I, II, III e IV.  
 
29. Quanto à Zona de desenvolvimento Proximal (ZDP), para Vygotsky é correto afirmar: 

I. É a distância entre o nível de desenvolvimento real, determinado pela capacidade de 
resolver problemas sem ajuda de alguém e o nível de desenvolvimento potencial, 
determinado através da resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou 
colaboração de alguém mais capaz. 
II. É a zona onde ocorrem as aprendizagens, e que faz com que as crianças se desenvolvam 
ainda mais. 
III. Através dela e permitido delinear o futuro imediato de uma criança e seu estado dinâmico 
de desenvolvimento. 
IV. A zona de desenvolvimento real e caracterizada por ser uma região onde os conceitos e 
funções ainda estão no processo de construção, ou seja, não estão prontos.  

a. I e III apenas. 
b. I e IV apenas. 
c. I, II e III apenas. 
d. II, III e IV apenas. 
e. I, II, III e IV.  
 
30. Sobre as contribuições de Piaget e Vygotsky para a educação, é correto afirmar que: 

I. Para Piaget, as crianças são intrinsecamente motivadas a explorar e a compreender as 
coisas. Elas são participantes ativas na criação de sua própria interpretação, essa foi uma das 
suas maiores contribuições. Além da criação dos quatro estágios do desenvolvimento 
cognitivo. 
II. Vygotsky elaborou uma teoria que tem por base o desenvolvimento do indivíduo como 
resultado de um processo sócio-histórico, enfatizando o papel da linguagem e da 
aprendizagem nesse desenvolvimento.  
III. O interesse fundamental de Piaget era estudar o desenvolvimento das estruturas lógicas, 
enquanto, Vygotsky era o de entender a relação pensamento/linguagem e suas implicações 
no processo de desenvolvimento intelectual. 
IV. Para Piaget o conhecimento se dá a partir da ação do sujeito sobre a realidade e para 
Vygotsky, esse mesmo sujeito não só age sobre a realidade, mas interage com ela, 
construindo seus conhecimentos a partir das relações intra e interpessoais. E é nessa troca 
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com os outros sujeitos e consigo próprio que ele internaliza conhecimentos, papéis e funções 
sociais. 

a. I e III apenas. 
b. I e IV apenas. 
c. I, II e III apenas. 
d. II, III e IV apenas. 
e. I, II, III e IV.  
 
31. Com o advento da globalização, as doenças e os acidentes relacionados ao trabalho estão cada 
vez mais freqüentes. No que se refere à saúde ocupacional é correto afirmar que: 
a. A saúde ocupacional trata de vários aspectos, desde a prevenção de doenças e acidentes até 
mesmo de problemas provenientes do trabalho, pois tem como objetivo a promoção do bem estar 
físico, mental e social dos trabalhadores no exercício de suas funções. 
b. Saúde ocupacional compreender a interação apenas no âmbito do trabalho.  
c. As normas de saúde ocupacional e segurança do trabalho são obrigatórias, mas não são 
fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho, mesmo sendo obrigatório á todas as empresas. 
d. Saúde Ocupacional é apenas o exame que se faz para ser admitido ou quando vai sair da 
empresa. 
e. Saúde ocupacional é uma área da saúde que cuida especificamente da saúde do trabalhador, 
dando ênfase somente no tratamento das moléstias ocasionadas pelo próprio trabalho. 
 
32. No que se refere à terapia de grupo, é correto afirmar que: 
a. É eficaz no tratamento de desordens psicológicas do tipo esquizofrenia.  
b. A terapia de grupo permite tanto ao paciente quanto ao terapeuta ver como a pessoa 
interage com as outras, assim como, suas respostas emocionais e comportamentais. Se ela for 
ansiosa, calada, hostil, agressiva, critica, essas tendências e muito mais irão aparecer rapidamente 
no grupo.  
c. A terapia de grupo tem como objetivo apenas promover a mudança nas relações 
interpessoais, sem necessariamente ter que aliviar os sintomas.  
d. Tem por finalidade dar conta de questões de grandes proporções emocionais, tratando-as de 
forma aprofundada e sem tempo previsto de duração do processo.  
e. A terapia de Grupo tem um custo reduzido em relação a outro atendimento, permitindo que 
mais pessoas tenham acesso ao trabalho psicológico. Essa trabalho em grupo leva os participantes a 
constatarem serem os únicos com uma determinada problemática. Possibilitando assim o contato 
com pessoas com conflitos e dificuldades semelhantes, favorecendo a troca de experiências entre os 
membros do grupo. 
 
33. A Esquizofrenia é uma doença mental grave, crônica e incapacitante que envolve milhões de 
pessoas em todo o mundo. Seu movimento e silencioso. Sobre esquizofrenia e correto afirmar que: 

I. As pessoas acometidas de esquizofrenia podem falar incoerentemente, ou mesmo 
deixarem de falar, suas respostas emocionais são inadequadas ou ausentes e apresenta um 
humor embotado ou neutro. 
II. Pessoas com esquizofrenia podem escutar vozes e acreditar que outros estão lendo e 
controlando seus pensamentos ou conspirando para prejudicá-las. 
III. Os transtornos esquizofrênicos se caracterizam, em geral, por distorções características 
do pensamento, da percepção e por inadequação dos afetos. 
IV. Os sintomas são variados e podem aparecer subitamente, embora, geralmente, a doença 
se manifeste em meses ou anos. 

a. I e II apenas. 
b. I e IV apenas. 
c. I, II e III apenas. 
d. II, III e IV apenas. 
e. I, II, III e IV.  
 
34. Marília chegou ao consultório queixando-se de que quando estava no salão de beleza, ao 
colocarem uma máscara facial em seu rosto, entrou em desespero, sentindo falta de ar, 
sufocamento, tontura, taquicardia, sudorese. Achou que naquele momento estava morrendo. E isso 
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não era a primeira vez que acontecia. Num outro dia, quando estava no vagão do metrô lotado, 
começou a suar frio, com palpitações fortes e sentia seu coração disparar, a sensação era de asfixia 
e teve que sair correndo do vagão. 
É correto afirmar que o quadro acima se refere ao:  
a. Transtorno Esquizoafetivo 
b. Transtorno de Pânico  
b. Transtorno Depressivo 
a. Transtorno obsessivo compulsivo 
c. Transtorno Bipolar 
 
35. Sobre as organizações é correto afirmar: 

I. As organizações são instâncias de produção de bens e conhecimentos, assim como, 
instâncias de controle, a serviço de um sistema social maior. 
II. Uma organização é uma combinação de esforços individuais que tem por finalidade 
realizar propósitos coletivos. E, por meio dela torna-se possível perseguir e alcançar objetivos 
que seriam inatingíveis para uma pessoa.  
III. Uma organização e o resultado apenas da combinação das pessoas com as máquinas. 
IV. As organizações jamais existiriam sem as pessoas que lhes dão vida, energia, dinâmica, 
criatividade e racionalidade.  

a. I e II apenas. 
b. I e III apenas. 
c. I, II e III apenas. 
d. I, II e IV apenas. 
e. I, II, III e IV.  
 
36. Com relação ao desenvolvimento social, é correto firmar que: 

I. O conflito entre a necessidade dos pais e paz e ordem e o desejo da criança de autonomia 
frequentemente gera dificuldades. Mas ele e o primeiro e essencial passo para a socialização, 
processo por meio do qual as crianças aprendem comportamentos e atitudes apropriados a 
sua família e sua cultura.  
II. Nos grupos de pares, as crianças aprendem a muitas coisas úteis, como a maneira de 
realizar atividades cooperativas em direção a objetos coletivos e como negociar papeis sociais 
de líder e seguidor.  
III. Os pais não definem sozinhos a relação que terão com seus filhos, as crianças também os 
influenciam.  
IV. Os jogos dramáticos servem apenas para as crianças aprenderem sobre a sociedade da 
qual ela faz parte.  

a. I e II apenas. 
b. I e III apenas. 
c. I, II e III apenas. 
d. II, III e IV apenas. 
e. I, II, III e IV.  
 
37. No que se refere à Terapia Familiar Sistêmica é correto afirmar que: 
a. Consiste em uma abordagem terapêutica onde todos os indivíduos participam da sessão, a 
família funciona como um todo, onde as pessoas interagem umas com as outras e influenciam essas 
relações em apoio mútuo.  
b. Com relação ao uso do genetograma, os padrões de interação entre os membros da família 
são omitidos.  
c. Crê-se em um em outro grau, de que o relacionamento conjugal não influencia fortemente a 
natureza do sistema e o equilíbrio de uma família. 
d. Entende a família como um sistema não aberto, mas que se autogoverna através de regras 
que definem um padrão de comunicação mantendo assim uma interdependência entre os membros. 
e. Atua no contexto mais imediato do sujeito, podendo ser definida como uma técnica de 
intervenção terapêutica que tem como foco principal somente as alterações das relações que se 
passam no sistema familiar sem se preocupar com o alívio dos sintomas disfuncionais. 
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38. Sobre as pessoas como parceiras das organizações e correto afirmar: 
I. As pessoas, como parceiros da organização, não são capazes de conduzi-la à excelência e 
ao sucesso.  
II. As pessoas fazem investimentos na organização, como esforço, dedicação, 
responsabilidade e comprometimento, na expectativa de colherem retornos desses 
investimentos, como salários, incentivos, crescimento profissional e uma futura carreira. 
III. As organizações se deram conta de que se tratarem os seus funcionários como parceiros 
do negocio e fornecedores de competências e não mais como meros sujeitos passivos, serão 
bem sucedidas. 
IV. As pessoas constituem parte integrante do capital intelectual da organização.  

a. I e III apenas. 
b. III e IV apenas. 
c. I, II e III apenas. 
d. II, III e IV apenas. 
e. I, II, III e IV.  
 
39. Sobre a ergonomia no trabalho e correto afirmar que:  
a. A ergonomia propicia condições no trabalho tais como: Temperatura agradável, ferramentas 
adequadas e ambientes psicológicos saudáveis.  
b. Visa à adequação do individuo ao ambiente e as condições de trabalho, onde toda empresa 
deveria aplicar os princípios da ergonomia que são: maquinas e equipamentos adequados a 
necessidades humanas, mesas e cadeiras ajustadas ao tamanho das pessoas e ferramentas que 
reduzem a necessidade de esforço físico. 
c. A ergonomia não e uma ciência interdisciplinar. 
b. Reforçar a responsabilidade de cada um sobre sua saúde, incentivando o trabalho em grupo 
promovendo o crescimento profissional em busca da qualidade da organização. 
a. Os benefícios dos estudos ergonômicos do trabalho visam à manutenção apenas da saúde 
mental do trabalhador, alem de uma melhor produtividade através de analise detalhadas.  
 
40. Os mecanismos de defesa são técnicas para enganar a si mesmo a respeito das causas da 
situação estressante, a fim de diminuir a pressão, a frustração, o conflito e a ansiedade. Sobre os 
mecanismos de defesa e correto afirmar que: 

I. Atribuir sentimentos, motivações ou desejos a outras pessoas, Paula, injustamente, não é 
promovida. Ela nega que esteja com raiva dessa situação, mas tem certeza de que seu 
supervisor tem raiva dela. 
II. Pedro se recusa a reconhecer uma realidade dolorosa ou ameaçadora. Seu amigo de 
trabalho morreu em um acidente de carro, Pedro insiste em dizer que houve um erro e que 
seu amigo continua vivo. 
III. Expressar de maneira exagerada ideias e emoções opostas às crenças ou aos 
sentimentos reprimidos. No trabalho, João propaga que nunca tiraria vantagem de um 
funcionário rival, embora seu comportamento assediante indique o contrário. 
IV. O deslocamento envolve o redirecionamento de motivações e emoções reprimidas de seus 
objetos originais para objetos substitutos, e o que Clara faz quando sorri e concorda com o 
seu chefe durante todo o dia e quando chega em casa, grita com seu marido e seus filhos. 

a. II e III apenas. 
b. III e IV apenas. 
c. I, II e III apenas. 
d. II, III e IV apenas. 
e. I, II, III e IV.  







