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PORTUGUÊS: 

 
1- "Eu estava ansioso por ouvir o discurso do prefeito..." Qual palavra está incorreta 
quanto ao emprego de "s" ou "c" ?  

 
a) Hortência 
b) Pretensioso 
c) Concenso  
d) Necessário 
 
2- Assinale a alternativa em que a concordância está de acordo com as normas do 
português. 
 
 a) A consumidora que fez a denúncia no PROCON conseguiu a troca dos aparelhos 
eletrônicos que estavam com defeito. 
b) Conserta-se computadores. 
c) A América é todos nós. 
d) Fazem anos que não visito a minha avó. 
          
3- Empregue mal ou mau:  
 
1. Pedro não é um sujeito tão_____ assim.  
2. Acontece, porém, que ele se acostumou______.  
3. Hélio é um_____ elemento. 
4. Ela vai se dar_____. 
          
 A alternativa que preenche adequadamente as lacunas é: 
        
 a) mau, mau, mal, mal. 
 b) mal, mau, mau, mal. 
c) mal, mal, mau, mal. 
d) mau, mal, mau, mal. 
 
4- Desperdiçou-se a oportunidade de lançar um processo de reflexão crítica e 
reparação das injustiças. O que não excluiria o justo ___________ pelo que deu certo, 
pelas inegáveis conquistas e realizações que não faltam: 
  
a) Desempenho 
b) Regozijo 
c) Movimento 
d) Escolho  
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MATEMÁTICA  
 
5- Em um plano de capitalização, o investidor deposita R$100,00 no primeiro mês, R$ 
110,00 no segundo, R$120,00 no terceiro e assim sucessivamente. Quantos depósitos 
o investidor terá que fazer para que a soma dos depósitos efetuados seja igual a 
R$2.800,00? 
a) 16 
b) 17 
c) 18 
d) 19 

 
6- Rodrigo recebia um salário de 9.500,00 reais, após 4 anos trabalhando na mesma 
empresa recebeu um aumento 35%. Com esse reajuste, quanto Rodrigo passou a 
receber? 
a) 12.325,00 
b) 9.535,00 
c) 12.825,00 
d) 9.825,00 

 

7- O salário de Marcos é 90% do de Fernanda . A diferença entre os salários é de R$ 
500,00 . O salário de Marcos é: 

  
a) R$ 5.500,00 

b) R$ 4.500,00 

c) R$ 4.000,00 

d) R$ 5.000,00 

 
8- Numa determinada cidade, 12% da população são estrangeiros. Sabendo-se que 
11.968.000 são brasileiros, qual é a população total? 

  
a) 1.360.000 

b) 13.600.000 

c) 136.000.000 

d) 10.531.840 
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INFORMÁTICA 

09- Qual o comando mais eficaz para responder um e-mail enviado a você? 

a) Encaminhar. 

b) Encaminhar a todos. 

c) Responder. 

d) Respondera todos. 

 

10- A Barra de Rolagem tem objetivo de: 

a) Ilustrar o aplicativo fazendo-o com que sua aparência seja mais agradável e 
somente isso. 

b) Visualizar o restante do documento que, pelo seu tamanho, não cabe na tela. 

c) Salvar um arquivo no disquete. 

d) Visualizar arquivos gravados no HD. 

 
11- A forma mais comum para se ter acesso à Internet é através do cadastramento 
em:  
 
a) Um home Page.  
b) Um canal IRC. 
c) Um site público. 
d) Um provedor de acesso. 
 

12- Cada página WWW possui um endereço único, denominado:  

a) HTTP.  
b) IP.  
c) Location.  
d) URL.  

 
 



CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2011 DE IBAITI – PR                   PSICÓLOGO CREAS   
 

IDEPE – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO  
4 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
Texto 1 
 

BRASIL É ÚNICO DOS BRICS A REGISTRAR REDUÇÃO DA DESIGUALDADE SOCIAL 

27/6/2011  
por Valor OnLine 

Na elite dos emergentes, apenas o Brasil registra crescimento econômico 
acompanhado de redução das desigualdades sociais. A constatação faz parte de um 
estudo elaborado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e apresentado nesta segunda-
feira durante o 1º Fórum BID para o Desenvolvimento da Base da Pirâmide na América 
Latina e Caribe, em São Paulo. 

'Em uma década, a renda real per capta dos mais ricos no Brasil cresceu 10%, 
enquanto a dos mais pobres aumentou 68%', destacou o economista Marcelo Neri, 
responsável pelo levantamento. 

O estudo mostra que a taxa de crescimento da renda dos 20% mais ricos no 

Brasil é inferior à registrada nos demais países dos Brics (grupo formado por Brasil, 

Rússia, Índia, China e África do Sul), ao mesmo tempo em a taxa de crescimento da 

renda dos 20% mais pobres só é menor que a contabilizada pela China. 

Desde 2003, o país ganhou quase 50 milhões de consumidores, o equivalente a 

uma Espanha. Somente nos 21 meses encerrados em maio passado, 13,3 milhões de 

brasileiros foram incorporados às classes ABC. 'Isso é reflexo do crescimento 

econômico com a redução da desigualdade social durante muitos anos. O que está por 

trás disso é o aumento da educação e do trabalho formal, a redução da natalidade e o 

ciclo eleitoral', explicou Neri. 'Todo ano de eleição a renda média do brasileiro sobe 

muito', complementou. 

Simultaneamente, a base da pirâmide social vem diminuindo. Apenas no último 

ano, a redução foi de quase 12%. 'O grande passaporte para a saída da pobreza é a 

educação', frisou o economista da FGV, lembrando que programas como Bolsa-família 

também contribuem neste sentido. 

O levantamento mostra que a probabilidade de se migrar da classe E para 

níveis mais altos da pirâmide social é de 27% para quem tem até um ano de estudo, 
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enquanto que para aqueles que permanecem na escola por 12 anos ou mais, esse 

percentual chega a 53%. 

Elite 

O estudo da FGV ainda destaca que a cidade mais rica do Brasil é Niterói, no 

Rio de Janeiro, onde 30,7% da população faz parte da classe A. Na sequência, vêm 

Florianópolis (27,7%), Vitória (26,9%), São Caetano (26,5%), Porto Alegre (25,3%), 

Brasília (24,3%) e Santos (24,1%). 

'A região Sul é a que apresenta a menor desigualdade social no Brasil', afirmou 

Neri. 

Disponível em: 
http://www.maceioagora.com.br/noticia/2011/6/27/brasil_e_unico_dos_brics_a_registra
r_reducao_da_desigualdade_social. (Adaptado). 

13-  De acordo com o texto 1 e seus conhecimentos sobre o tema, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
a) O fato de 13,3 milhões de brasileiros incorporarem às classes ABC, isso é reflexo do 
crescimento econômico com a redução da desigualdade social durante muitos anos. 
b) Quanto mais anos de estudos, maior a probabilidade de migração da classe E para 
níveis mais altos das pirâmides sociais. 
c) Para o economista da FGV o grande passaporte para a saída da pobreza é a 
educação, desvalorizando os programas como o Bolsa-família. 
d) Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul são os cinco países “emergentes” e que 
teoricamente farão um grande peso na economia mundial nos próximos anos. 

 
Texto 2 
 

BRASIL CONQUISTA ESPAÇO NO CENÁRIO INTERNACIONAL 
 

13/12/2010 
Por França Moura 

 
A política externa do governo do presidente Lula ( Luiz Inácio Lula da Silva) foi 

marcada por um período de independência e afirmação do Brasil no cenário 
internacional. Na avaliação do Ministério das Relações Exteriores, essa mudança de 
atitude foi pautada, sobretudo por três episódios que agitaram o mundo nos últimos 
oito anos.  

A decisão do país de se posicionar contra os Estados Unidos na invasão do 
Iraque, em 2003, foi o primeiro passo. Naquela época, o governo brasileiro 
argumentou que as provas levantadas por Washington para justificar a invasão eram 
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infundadas. O segundo fato foi o impasse em torno das negociações de livre comércio 
entre os países da América, rodada de discussões que foi batizada de Alca.  

 'Era um pacote desequilibrado em termos de direitos e obrigações por parte 
dos Estados  Unidos. O Brasil ainda procurou fazer um esforço de reconciliação, mas 
não foi possível', recordou Hermano Telles Ribeiro, secretário de planejamento 
diplomático do Ministério das Relações Exteriores. [...]  
  O comércio com o Mercosul saltou de U$$ 8,8 bilhões, em 2002, para US$ 36,8 
bilhões em 2008. Neste ano, conforme Ribeiro, está em US$ 56,2 bilhões. O secretário 
acredita que a entrada da Venezuela no bloco será importante para reforçar o setor 
energético, já que o país conta com grandes reservas de petróleo.  
  Na análise sobre a política externa brasileira, Ribeiro também mencionou o 
aumento da participação do Brasil em grupos de discussões. Como um dos exemplos, 
citou o G-20 e os Bric (Brasil, Rússia, Índia e China), que deve incorporar a África do 
Sul. 'O continente só vai crescer. A África é a terra de oportunidades do século XXI', 
disse o secretário.  
  Apesar de ressaltar o crescimento do comércio com latino-americanos, 
africanos, asiáticos e árabes, Ribeiro observou que as nações desenvolvidas também 
não foram esquecidas no governo Lula. 'Com os Estados Unidos assinamos um 
acordo na área de bicombustíveis. Já a União Européia é um dos principais parceiros 
comerciais do Brasil', acrescentou.  

 Sobre temas espinhosos, como questões relacionadas aos direitos humanos, o 
secretário condenou o apedrejamento de homens e mulheres. A política externa 
brasileira tem recebido uma série de críticas nos últimos meses pela proximidade do 
presidente Lula com o colega iraniano Mahmoud Ahmadinejad, principalmente após a 
decisão de Teerã de sentenciar Sakineh Ashitiani à morte por apedrejamento sob a 
acusação de ter matado o marido.  

 'É importante estabelecer o diálogo para tentar mudar o cenário nesses países. 
Um discurso condenatório, às vezes, se reverte contra', explicou Ribeiro, que 
condenou práticas de apedrejamento.   

O secretário também comentou a proposta do Brasil e da Turquia, segundo a 
qual, o Irã trocaria urânio pouco enriquecido por combustível nuclear em Ancara. 
Teerã, então, enviaria urânio ao exterior e o receberia de volta enriquecido a 20%, 
nível suficiente para utilizar o material para fins pacíficos.  
  Segundo Ribeiro, as potências nucleares não esperavam que as negociações 
entre os três países pudessem resultar em um acordo. Por isso tiveram uma reação de 
não legitimar o esforço diplomático e insistir nas sanções.  
  'Tínhamos credenciais para contribuir. Havia a percepção de que as sanções 
não eram a melhor solução e que era preciso criar confiança no Irã, sentimento que o 
país não tinha com as potências. Brasil e Turquia estavam sentados no Conselho de 
Segurança e assumiram essa responsabilidade', frisou.  
Disponível em: 
http://maceioagora.com.br/noticia/2010/12/13/brasil_conquista_espaco_no_cenario_int
ernacional_diz_secretario. (Adaptado).  

 
14- No texto 2, faz-se referência a “episódios” que marcaram a independência e a 
afirmação do Brasil no cenário internacional no governo Lula.   
I - Aumento da participação do Brasil nos grupos internacionais de discussão.  
II - Entrada da Venezuela no Mercosul.  
III - Posição contrária aos Estados Unidos na invasão do Iraque.  
IV - Impasse nas negociações sobre a Alca. 
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Aponte a alternativa, a qual contenha os episódios à cima citado: 
a) Apenas I, II e IV. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I, III e IV. 
d) Todas estão corretas. 

15- Analise o gráfico: 

 
De acordo com os dados demográficos publicados pelo IBGE em 2011 pode-se afirmar 
que: 
a) A estabilização da população urbana ficou no mesmo patamar de 1960 a 2010. 
b) O crescimento da população urbana teve um ritmo próximo ao da população total. 
c) Houve uma pequena diminuição do ritmo de crescimento da população total desde 
os anos 1960. 
d) Houve uma desaceleração importante do ritmo de crescimento da população urbana 
entre 2000 e 2010. 

 
16-  Assinale a alternativa em que apareça UMA profissão que NÃO SEJA do setor 
Terciário: 
a) Analista de Sistemas, Bancário, Tecelão, Professor Universitário, Datilógrafo. 
b)  Empregada Doméstica, Professor Primário, Guia Turístico, Digitador, Vendedor. 
c)  Secretário Escolar, Pintor de Paredes, Contabilista, Técnico de futebol, Fotógrafo. 
d)  Físico nuclear, Gari, Jardineiro, Manicure, Administrador de Empresas. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 
17- A Psicologia e o Serviço Social foram inseridos no âmbito jurídico como:  

 
a) Prova processual 
b) Prova testemunhal 
c) Prova oculta 
d) Prova criminal 

 
 

18-  De acordo com o DSM-IV, o que caracteriza um TRANSTORNO DE 
AJUSTAMENTO? 

 
a) Período mínimo de sofrimento 02 meses após o início do evento estressor, e 
sofrimento resolvido até 06 meses após o fim do evento estressor 
b) Período mínimo de sofrimento 03 meses após o início do evento estressor, e 
sofrimento resolvido até 06 meses após o fim do evento estressor 
c) Período mínimo de sofrimento 04 meses após o início do evento estressor, e 
sofrimento resolvido até 12 meses após o fim do evento estressor 
d) Período mínimo de sofrimento 06 meses após o início do evento estressor, e 
sofrimento resolvido até 12 meses após o fim do evento estressor 

 
 

19- Ainda de acordo com o DSM-IV, o que caracteriza PARAFILIA? 
 

a) Frotteurismo, Transvértico e Voyeurismo 
b)Fetichismo, Voyeurismo, e compulsão sexual 
c)Masturbação excessiva, compulsão sexual e Voyeurismo 
d) Transtorno de identidade, Masturbação excessiva e compulsão sexual 

 
20- Em relação às medidas sócio-educativas, é correto afirmar: 

 
a) São aplicadas dos 10 aos 18 anos 
b) São aplicadas dos 11 aos 18 anos 
c) São aplicadas dos 12 aos 18 anos 
d) São aplicadas dos 13 aos 18 anos 

 
 

21- As medidas sócias educativas, cujas disposições gerais encontram-se previstas 
nos arts. 112 a 130 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) são 
aplicáveis aos adolescentes que incidirem na prática de atos infracionais.  A legislação 
atribui penas para a prática de tais atos, quando uma criança - pessoa de zero a 12 
anos incompletos, ou um adolescente - pessoa de 12 anos completos a dezoito anos 
incompletos (Definição de Adolescente Segundo a Lei nº 8069/13/07/90 – ECA), 
pratica algum ato infracional descrito na Lei como crime e/ou contravenção. 
De acordo com a Lei n° 8069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA, dentre 
as alternativas abaixo, quais são consideradas medidas sócio-educativas? 

 
I- Advertência 
II Reparação de danos 
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III- Representação oferecida pelo Ministério Público 
IV- Multa 

 
a) I e II estão corretas 
b) I e III estão corretas 
c) II e IV estão corretas 
d)III e IV estão corretas 

 
 

22- Quanto aos objetivos do CREAS (Centro de Referencia Especializado da 
Assistência Social), é INCORRETO afirmar; 

 
a) Reparar danos  
b) Processar a inclusão das famílias no Sistema de Proteção Social 
c) Prevenir a reincidência da violência 
d) Oferecer representação ao Ministério Público 

 
23- O que significa PAEFI? 

 
a) Pronto Atendimento Emergencial à Família e Indivíduo 
b) Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos 
c) Ponto de Apoio Especializado Familiar e Individual 
d) Pronto Atendimento Especializado à Família e Indivíduo 
 
24- Qual das alternativas abaixo é considerada como um serviço de Proteção Social 
Especial de Alta Complexidade? 
Assinale a alternativa correta: 
a) Medidas sócio-educativas - P.S.C(Prestação de serviço à Comunidade e 
L.A.(Liberdade Assistida) 
b) Serviços especializados para pessoas em situação de rua 
c) Serviço de proteção em situação de calamidades públicas 
d) Serviço especial de abordagem social 

 
25- De acordo com o Conselho Federal de Psicologia, qual a estrutura correta para a 
elaboração de um RELATÓRIO?; 
a) Autor; interessado; descrição; observação técnica e conclusão. 
b) Autor; interessado; assunto; introdução; descrição; observação técnica e conclusão. 
c) Autor; interessado; assunto; descrição e conclusão.  
d) Autor; solicitante; exposição dos motivos; discussão e conclusão. 
 
26- A Psicologia institui-se como Ciência a partir do séc. XIX com Fechner e Wundt, 
nos processos mentais com foco experimental. Sob a ótica da observação do cotidiano 
como foco pragmático, quem deu origem ao FUNCIONALISMO? 
 
a) Willian James 
b) Abraham Maslow 
c) Allport 
d) John Hollan 
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27- No desenho da árvore no Teste H.T.P.(house-tree-person), é possível atingir os 
aspectos mais profundos e básicos da personalidade. Com base nesta informação, a 
RAÍZ: 

 
a) fornece dados da família estendida do sujeito, e suas concepções culturais.  
b) simboliza o auto-retrato, fornecendo ao examinador informações ricas sobre as 
relações do sujeito com a realidade e a fantasia.  
c) Simboliza a vida emocional e o domínio emocional sobre as pressões ambientais. 
d) Simboliza a vida instintiva e os sentimentos que se referem ao contato com a 
realidade. 

 
28- Ainda em relação ao H.T.P.(house-tree-person),no desenho da figura humana, os 
braços simbolizam:   
a) Simbolizam força, poder físico e virilidade. 
b) Simbolizam força, doação, agressividade e interação com o mundo. 
c) Simbolizam agressividade, contato coma realidade e adaptação sexual. 
d) Simbolizam timidez, agressividade e intelectualidade.  

 
29- Quais os sintomas comportamentais da Síndrome de Burnout? 
a) Negligencia, irritabilidade, perda de iniciativa e resistência à mudanças. 
b) Falta de atenção e concentração, alteração de memória e  tentativa suicídio. 
c) Fadiga, dores musculares, distúrbio do sono e disfunção sexual 
d) Isolamento, absenteísmo, ironia e cinismo.  
 
30- Sendo grande referencial na psicologia psicossomática, GRODECK, acredita que 
além da fala, também são formas de expressão do ser humano que remetem ao 
inconsciente: 

 
a) A escrita e esporte 
b) A escrita e a arte 
c) A arte e o esporte 
d) A arte e mímica 

 
31- Para o Psicanalista parisiense e pioneiro da psicossomática, PIERRE MARTY, as 
doenças psicossomáticas são: 
 
a) Auto-imunes, cardiovasculares e cânceres 
b) Respiratórias, vasculares e auto-imunes 
c) Vasculares, infecciosas e respiratórias  
d) Vasculares, infecciosas e  cânceres  
 
 
32- Os Planos Personalizados de Atendimento - PPA, que são encaminhados para o 
Sistema de Justiça e Conselho Tutelar, feitos para cada caso, podem ser elaborados 
por técnicos do: 

 
a) Ministério Público, CREAS (Centro de Referência Especializado da Assistência 
Social), Poder Judiciário e Conselho Tutelar.  
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   b) CREAS (Centro de Referência Especializado da Assistência Social), Conselho 
Tutelar, CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), UBS(Unidade Básica de 
Saúde) e CAPS(Centro de Atenção Psicossocial). 
   c) Ministério Público, Poder Judiciário, CREAS(Centro de Referência Especializado 
da Assistência Social) e escola. 
   d) CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), CREAS(Centro de 
Referência Especializado da Assistência Social), Poder Judiciário e escola.  
 

 
33- De acordo a definição do MDS(Ministério de Desenvolvimento Social) ”Serviço de 
acolhimento que oferece apoio e moradia subsidiada a grupos de jovens em situação 
de vulnerabilidade e risco pessoal e social, com vínculos familiares rompidos ou 
fragilizados, ou ainda em processo de desligamento da instituição de acolhimento que 
não possuem condições para retornar a família de origem e que não possui meios de 
auto-sustentação”. 
 Tal definição compete a que modalidade institucional?  

 
a) Casa de Passagem 
b) Casa-Lar 
c) República 
d) Pensionato 

 
 

34- O alcoolismo torna – se uma das doenças de maior proporção na saúde mental 
com suas diversas Síndromes relacionadas ao álcool. Uma delas se caracteriza, de 
acordo com Fonseca, 1993 por: Ataxia, desorientação espaciotemporal, confusão 
mental, e oftamplegia. Está também associada à deficiência de tiamina.    Baseado 
nestas informações, assinale a alternativa que corresponde a estas características. 

 
a) Síndrome Korsakoff 
b) Síndrome demencial alcoólica  
c) Síndrome de Bignami 
d) Síndrome de Wernicke 

 
35- Os primeiros estudos sobre a Síndrome de Alienação Parental - SAP, apareceram 
no inicio dos anos 80 na América do Norte, e destaca-se neste assunto o psiquiatra 
norte-americano GARDNER. Para GARDNER, quais os sintomas referentes a esta 
Síndrome.  
I-Campanha de difamação 
II- ausência de culpa sobre a crueldade/maldade 
III-pensamento independente 
IV- faz uso da racionalização como mecanismo de defesa, pensando por si só.  

 
a) I II III 
b)I II IV 
c)II III 
d)III IV 
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36- Sobre o Bolsa Familia, Lei n° 10.836, 09 de janeiro de 2004, marque V para a 
alternativa verdadeira e F para alternativa  falsa 
I-(   )- O Programa Bolsa Família, tem como apoiar iniciativas para instituição de 
políticas publicas sociais visando promover a emancipação das famílias beneficiadas 
pelo Programa nas esferas federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, tendo as 
competências, composição e funcionamento estabelecidos em ato do Poder Executivo. 
II-(   ) –O Programa Bolsa Família contara com uma Secretaria Municipal, com a     
finalidade de coordenar, supervisionar, controlar e avaliar a operacionalização do 
Programa, compreendendo o cadastramento único, a supervisão do cumprimento das 
condicionalidades, o estabelecimento de sistema monitoramento supervisionado, a 
definição das formas de participação e controle social e a interlocução com as 
respectivas instancias, bem como a articulação entre Programa e as políticas públicas 
sociais e iniciativas dos governos estaduais e municipais.  
III-(   ) - O Programa Bolsa Família, tem como apoiar iniciativas para instituição de 
políticas publicas sociais visando promover a emancipação das famílias beneficiadas 
pelo Programa nas esferas federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, tendo as 
competências, composição e funcionamento estabelecidos em ato do Poder Judiciário. 
IV-(   ) O Programa Bolsa Família contara com uma Secretaria Nacional, com a 
finalidade de coordenar, supervisionar, controlar e avaliar a operacionalização do 
Programa, compreendendo o cadastramento único, a supervisão do cumprimento das 
condicionalidades, o estabelecimento de sistema monitoramento supervisionado, a 
definição das formas de participação e controle social e a interlocução com as 
respectivas instancias, bem como a articulação entre Programa e as políticas de saúde 
coletiva, iniciativas dos governos estaduais e municipais.  
 
a) V,F,V,F 
b) F,F,V,V 
c) V,F,F,F 
d) F,V,V,F 

 
  

37- Quanto à atribuição do psicólogo nas políticas públicas é INCORRETO afirmar: 
 

a) Fornecer cestas básicas as famílias necessitadas. 
b) Prestar serviços gratuitos ao Ministério Público  
c) Atender a demanda de serviços de acolhimento institucional 
d) Trocar informações com escola, Ministério Publico, Poder Judiciário, Conselho 
Tutelar e outros quando necessário.  

 
 

38- Em relação a vitimas de abuso sexual infantil e as questões que levam a criança a 
guardar segredo, não gritar, ou fugir, etc, levam os adultos a desconfiar das versões 
mais tardes trazidas pelas crianças, pois os adultos projetam nas crianças suas 
próprias reações como gritar, fugir, correr. Segundo GABEL(1997), tal fenômenos 
comportamental infantil pode ser explicado como: 

 
a) As crianças ate 10 anos não têm as mesmas reações esperados pelos adultos por 
gostarem do assédio. 
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b) As crianças ate 10 anos não têm as mesma reações que os adultos por seu cérebro 
anatomicamente ainda não estar totalmente formado, consequentemente não tendo os 
mesmos mecanismos de defesa de um adulto.  
c) As crianças ate 10 anos não têm as mesmas reações que os adultos por seus 
neurotransmissores não terem a mesma formação que a dos adultos recebendo 
estimulo não de violência, mas sim de demonstração de afeto 
d) As crianças ate 10 anos não têm as mesma s reações que os adultos por acharem 
que este tipo de situação é comum acontecer, e que acontece também com os de mais 
de seu convívio.  

 
 

39- Segundo ElLIZABETH KUBLERROSS, quais as etapas do processo de luto? 
  

a) Negação, raiva, depressão, barganha e aceitação 
b) Raiva; barganha; negação; depressão e aceitação 
c) Raiva; barganha; negação; aceitação e depressão 
d) Negação; raiva; barganha; depressão e aceitação 

 
40- Segundo o DSM-IV é um tipo de esquizofrenia: 

 
a) Falsiforme 
b) Indiferenciada 
c) Somatoforme 
d) Aguda 

 




