
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 
 

CARGO: PSICÓLOGO 
DATA: 29/04/2012 - PERÍODO: TARDE 

EDITAL 01/2012 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 40 questões objetivas sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis para 

rascunho. 
2. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes 

no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de sala. 
3. Após a conferência, você deverá assinar o seu nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA 

utilizando caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta. 
4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 

preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição. 
5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita 

com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim. 
6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é 

personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 
7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, bem como 

qualquer outro tipo de rasura. 
8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c) e 

(d); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa 
para cada questão; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova. 

Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito. 
11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos 

e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta. 
12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, 

que deverão conter sua assinatura. 
13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 3h00min. 
14. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 (uma) hora do 

seu início. 
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A Formiga e a Pomba 
 

Uma Formiga estava na margem de um rio bebendo água, e sendo arrastada pela forte correnteza, estava prestes a se afogar. Uma 
Pomba, que estava em uma árvore, sobre a água observando tudo, arranca uma folha e a deixa cair na correnteza perto da mesma. 
Subindo na folha a Formiga flutua em segurança até a margem. Eis que pouco tempo depois, um caçador de pássaros, escondido 
pelas folhas da árvore, se prepara para apanhar a Pomba, colocando visgo no galho onde ela descansa, sem que ela perceba o 
perigo. A Formiga, percebendo sua intenção, dá-lhe uma ferroada no pé. Do susto, ele deixa cair sua armadilha de visgo, e isso dá 
chance para que a Pomba acorde e voe para longe, a salvo. 

Autor: Esopo 
 

Moral da História: Quem é grato de coração, sempre encontrará uma oportunidade para demonstrar sua gratidão. 
 
As fábulas sempre trazem uma lição de moral, responda as questões abaixo: 
 
01 - Segundo o texto assinale a alternativa que justifique a ajuda da Pomba a Formiga: 
a) A pomba esperava ser recompensada. 
b) A pomba ajudou, pois estava observando o fato, e percebeu que a Formiga correia perigo. 
c) A Formiga começou a gritar e a pedir socorro e então a Pomba se sensibilizou e resolveu ajudá-la. 
d) A Pomba devia um favor para a Formiga. 
 
02 - Os verbos desempenham uma função de ação, assinale a alternativa correspondente a ação do verbo “apanhar”, no 
texto: 
a) ser espancado: apanhar uma surra.   c) prender: apanhar um ladrão. 
b) contrair: apanhar uma moléstia.    d) agarrar, prender. 
 
03 - Na expressão “dá-lhe”, identifique nas alternativas abaixo o pronome “lhe”: 
a) pronome pessoal do caso reto.   c) pronome obliquo átonos. 
b) pronome indefinido.    d) pronome obliquo tônico. 
 
04 - Assinale a justificativa correta na concordância nominal “a salvo”: 
a) Por ser “salvo” considerado um adjetivo variável. 
b) Por ser “salvo” considerado uma preposição. 
c) A colocação está incorreta, sendo que a concordância correta seria: a salva. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
05 - Qual a diferença entre as colocações: “Uma Formiga” e “A Formiga”: 
a) Não há diferença nenhuma. 
b) Uma é um artigo indefinido e “a” é um artigo definido. 
c) Uma Formiga é a formiga amiga e A Formiga é a conhecida. 
d) Uma Formiga abrange a classe de formigas e A Formiga é desconhecida da Pomba. 
 
06 - Assinale a alternativa em que aparecem corretamente o plural das seguintes palavras:  arrasta, afogar, margem, folha, 
intenção: 
a) arrastas, afogas, margems, folhas, intençãos.  c) arrastam, afogam, margens, folhas, intenções. 
b) arrastam, afogam, margem, folham, intensam.  d) arrastães, afogães, folhas, intençães. 
 
07 - São considerados sinônimos de “arrancar”: 
a) arrebatar, desgarrar.   c) puxar, separar. 
b) desagregar, extrair.   d) todas as alternativas anteriores. 
 
08 - As palavras recebem uma classificação em relação ao número de sílabas, assinale a alternativa que justifique a divisão 
silábica das seguintes palavras retiradas do texto: correnteza, pé, pássaro, visgo e ferroada: 
a) monossílaba, dissílaba, trissílaba, dissílaba, polissílaba. 
b) trissílaba, polissílaba, monossílaba, dissílaba, trissílaba. 
c) polissílaba, monossílaba, trissílaba, dissílaba, polissílaba. 
d) trissílaba, monossílaba, polissílaba, dissílaba, trissílaba. 
 
09 - Assinale a alternativa que corresponde ao antônimo da palavra nunca: 
a) jamais. 
b) sempre. 
c) nunca. 
d) amanhã. 
 
10 - Parônimos são palavras que apresentam significados diferentes, embora parecidos na pronúncia ou na grafia, assinale 
a alternativa correta em relação a parônimos: 
a) Acender, ascender.   c) Estória, história. 
b) Estrato, extrato.   d) Nenhuma das alternativas anteriores. 



 

11 - Gabriel comprou 3 bonés e 5 cuecas por R$ 206,70. Se ele tivesse comprado 2 bonés e 2 cuecas teria pago R$ 107,80. O 
valor pago por cada boné foi: 
a) R$ 31,40.   c) R$ 35,90. 
b) R$ 34,10.   d) R$ 39,50. 
 
12 - Ana aplicou determinado capital à taxa de juros simples de 15% a.a. na condição de que só retiraria o montante 
quando este fosse equivalente ao triplo do capital aplicado. Ana fez a retirada do montante após: 
a) 20 anos.   c) 10 anos. 
b) 160 meses.   d) 100 meses. 
 
13 - O reservatório de água de determinada localidade sertaneja possui água suficiente para abastecer 50 famílias por um 
período de 40 dias. Após 15 dias, 20 famílias se mudaram em busca de melhores condições de vida. A água restante no 
reservatório será suficiente para abastecer as famílias restante por: 
a) 15 dias.   c) 35 dias. 
b) 25 dias.   d) mais de 40 dias. 
 
14 - Um grupo de 26 amigos saiu para lanchar. Verificou-se que nesse grupo, 19 gostam de presunto e 17 gostam de queijo. 
O número de pessoas que gostam de presunto e queijo é igual a: 
a) 7.    c) 9. 
b) 8.    d) 10. 
 

15 - Um reservatório possui o formato de um cilindro equilátero cuja diagonal da secção meridiana mede  m. Sabe-se 

que a água contida nesse cilindro é equivalente a 75% de sua capacidade máxima. O volume de água nesse cilindro é de: 
Dado: π = 3. 
a) 112500 litros.   c) 125100 litros. 
b) 121500 litros.   d) 486000 litros. 
 
16 - É INCORRETO afirmar que: 
a) Guarapuava é o municipio mais antigo do Paraná. 
b) Guarapuava é o município mais populoso da região centro-sul do Paraná. 
c) Guarapuava está entre os 10 municípios mais populosos do Paraná. 
d) Guarapuava faz parte de um entroncamento rodo-ferroviário, denominado corredor do Mercosul. 
 
17 - O Brasil é composto por quantos estados e regiões? 
a) 26 estados e 4 regiões.  c) 27 estados e 5 regiões. 
b) 26 estados e 5 regiões.  d) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
18 - Que fato histórico ocorreu em 22/06/1.850? 
a) A Vila de Guarapuava foi criada. 
b) A Vila de Guarapuava foi elevada a categoria de Distrito. 
c) A Vila de Guarapuava foi extinta. 
d) A Vila de Guarapuava foi instalada. 
 
19 - A Comarca de Guarapuava foi criada em que ano? 
a) 1.849.    c) 1.852. 
b) 1.850.   d) 1.859. 
 
20 - De acordo com os dados do Censo 2.010, constantes na página do IBGE, a população de Guarapuava é de: 
a) 167.283 habitantes.   c) 167.382 habitantes. 
b) 167.328 habitantes.   d) 167.823 habitantes. 
 
21 - A psicologia organizacional e do trabalho é definida como uma área aplicada da psicologia que se preocupa com o 
estudo do comportamento humano relacionado ao trabalho, às organizações e à produtividade. Sendo assim, os psicólogos 
organizacionais e do trabalho possuem várias atribuições no contexto das organizações, mas, em geral, ajudam as pessoas a 
realizarem suas tarefas e as organizações a alcançarem seus objetivos das seguintes maneiras: 
I - Ajudando os empregadores a equipararem todos os recursos disponíveis na organização: humanos, de serviços, 
tecnológicos e materiais, em prol do melhor desempenho dos funcionários, conduzindo à satisfação e melhores resultados 
no trabalho. 
II - Garantindo ao colaborador um tratamento justo no ambiente de trabalho, ajudando e conscientizando o empregador a 
selecionar pessoas para as tarefas, fornecer treinamento, conceder promoções/aumentos do salário, abordando o que 
incomoda e avaliando o desempenho com precisão. 
III - Assegurando tarefas interessantes e satisfatórias, criando trabalho recompensador e seguro, motivando os 
empregados a melhorarem o desempenho e criando equipes que possuam talentos combinados e perspectivas diversas. 
IV - Promovendo a competitividade no ambiente de trabalho, no intuito de engendrar e desenvolver novas habilidades e 
competências nos funcionários, projetando padrões de trabalho que melhorem a efetividade e a eficiência.  



 

Dentre as afirmativas elencadas acima, que vão de I a IV, quais são CORRETAS, de acordo com as maneiras do psicólogo 
organizacional e do trabalho atuar: 
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
 
22 - Uma organização, através de suas iniciativas de recrutamento, deve fornecer aos candidatos tanto informações 
positivas quanto negativas sobre a empresa e o cargo em questão, de maneira equilibrada e objetiva. A essa informação 
transmitida pela empresa dá-se o nome de: 
a) Choque de realidade.   c) Visualização realista do cargo. 
b) Ambientação.    d) Entrevista inicial situacional. 
 
23 - O processo de seleção envolve a classificação dos candidatos a um cargo vago e a eliminação daqueles que não se 
adaptam aos requisitos do cargo e/ou organização. Sobre as abordagens da seleção, existem três tipos que podem ser 
usadas nesse processo:  
1 - Aquela em que o candidato deve se adequar aos requisitos de cada etapa no processo de seleção para ser considerado 
potencial. Esta abordagem poupa tempo e dinheiro porque impede os candidatos inadequados de passarem por todo o 
processo de seleção. 
2 - Aquela que viabiliza um desempenho muito elevado em um procedimento de seleção para compensar o baixo 
desempenho em outro. 
3 - Aquela que combina as abordagens referidas em 1 e 2. Nesse caso, a capacidade e a motivação críticas para o sucesso 
são avaliadas primeiro.  
Marque a alternativa que indica CORRETAMENTE o nome de cada abordagem referida acima:  
a) 1 – Abordagem dos obstáculos sucessivos; 2 – Abordagem compensatória; e 3 – Abordagem combinada. 
b) 1 – Abordagem diretiva; 2 – Abordagem emancipadora; e 3 – Abordagem paliativa. 
c) 1 – Abordagem sucessiva objetiva; 2 – Abordagem descritiva; e 3 – Abordagem de correlação múltipla. 
d) 1 – Abordagem sucessiva; 2 – Abordagem de desempenho; e 3 – Abordagem socializadora.  
 
24 - O treinamento constitui um componente do processo de desenvolvimento que inclui todas as experiências que 
aprimoram e constroem características relacionadas ao emprego. As melhores empresas integram o treinamento em um 
conjunto sistemático de atividades de recursos humanos, incluindo seleção, premiação e plano de cargos. O treinamento 
envolve um ciclo de ações. Assinale a alternativa CORRETA que contenha as atividades que compõem este ciclo: 
a) Integração, aplicação e desenvolvimento do treinamento e quantificação dos resultados. 
b) Avaliação da necessidade de treinamento e desenvolvimento, aplicação de medidas paliativas ou adaptativas e avaliação desse 
processo. 
c) Integração, diagnóstico quantitativo e qualitativo das necessidades e aplicação do treinamento. 
d) Avaliação da necessidade de treinamento e desenvolvimento, desenvolvimento e apresentação dos programas de treinamento e 
avaliação desses programas. 
 
25 - O treinamento enquanto estratégia caracteriza-se por uma parceria com o cliente, uma ligação com a necessidade 
comercial, uma avaliação da eficiência do desempenho, uma preparação do ambiente de trabalho para apoiar o 
treinamento e uma medição de resultados. As razões da organização para a realização do treinamento podem ser 
resumidas em: 
I - Orientar os empregados em seus cargos e familiarizá-los com o ambiente de trabalho de modo que possam se tornar 
produtivos rapidamente. 
II - Proporcionar recursos humanos necessários para que o comércio e a indústria sejam eficientes. 
III - Aumentar a lealdade e o moral dos empregados. 
IV - Aumentar a qualidade e a quantidade dos resultados de uma organização e reduzir custos. 
Marque o que for CORRETO: 
a) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
26 - A motivação pode ser considerada como um conjunto de forças energéticas que se origina tanto dentro quanto fora de 
um indivíduo para iniciar o comportamento (relacionado ao trabalho ou a outros objetivos) e determinar sua direção, 
intensidade e duração. Dentre as teorias da motivação, citam-se as denominadas Teorias de Conteúdo, que constituem: 
a) Teorias da motivação relacionadas ao trabalho, que enfatizam os processos de pensamento nos quais os indivíduos se engajam 
quando escolhem entre diferentes caminhos quando tentam satisfazer suas necessidades. 
b) Teorias da motivação relacionadas aos processos de aprendizagem e desenvolvimento, que dão importância concreta às 
necessidades fisiológicas, sociais e de autorrealização. 
c) Teorias da motivação associadas ao trabalho mais tentam determinar, dentre outros fatores, o que motiva as pessoas no trabalho 
e se concentram em identificar necessidades/iniciativas dos sujeitos e como elas são priorizadas. 
d) Teorias da motivação relacionadas ao trabalho e focam não as causas que motivam os indivíduos, mas os tipos de incentivos ou 
objetivos que as pessoas buscam conseguir de modo a ficarem satisfeitas e terem um bom desempenho. 
 



 

27 - Dentre os autores psicanalistas, houve um que considerou a mulher como “um homem que não deu certo”, falando a 
seguinte frase “a mulher é um continente desconhecido...”. Este autor é: 
a) Bion. 
b) Freud. 
c) Lacan. 
d) Hartmann. 
 
28 - Heinz Kohut, um dos principais autores das escolas psicanalíticas, recusou-se a ficar restringido quase que unicamente 
ao conflito edípico na análise com qualquer tipo de paciente, como, de certa forma, era a regra até então na psicanálise. 
Assim, decidiu investir nos estudos sobre: 
a) Narcisismo. 
b) Angústia. 
c) Mecanismos de Defesas. 
d) Associação Livre. 
 
29 - Pode-se considerar que um dos objetivos essenciais da entrevista inicial, como precursora de um processo 
psicoterápico ou de análise, é a possibilidade do psicólogo avaliar: 
a) As manifestações transferências e contratransferências do paciente. 
b) As verdadeiras pulsões inconscientes que motivaram o paciente a buscar ajuda. 
c) A veracidade do paciente, além da qualidade de sua motivação. 
d) A capacidade sintética do ego e as funções simbólicas do paciente. 
 
30 - Quanto aos aspectos da prática na análise com crianças, sabe-se que estas apresentam algumas particularidades 
próprias, que diferem das características dos adolescentes e adultos, e que vão influenciar no método de atendimento. 
Sobre essas particularidades no atendimento com criança, é CORRETO afirmar: 
a) Não é frequente, em crianças no processo de análise, a manifestação de actings. 
b) É notório que as crianças utilizam de experimentação continuada no processo, onde brincam, cantam e expressão seus afetos de 
forma recorrente, porém essa experimentação não envolve a figura do psicólogo. 
c) Não é fácil à criança estabelecer um vínculo transferencial com o analista. 
d) As crianças costumam reagir a certos estímulos, de forma imediata, com ansiedades às vezes intensas. 
 
31 - ________________ abarcam um largo espectro, mas sempre pressupõe a preservação de áreas do ego que atendem a 
duas condições: uma é que permitem uma relativa adaptação ao mundo exterior, como é o caso de pacientes borderline; a 
segunda consiste no fato de que esses quadros clínicos possibilitam uma recuperação sem sequelas, após a irrupção de 
surtos. O enunciado faz referência: 
a) A um estado psicótico. 
b) A uma condição psicótica. 
c) A uma psicose propriamente dita. 
d) A uma psicose maníaco-depressiva. 
 
32 - Na DSM IV, a neurose obsessivo-compulsiva está enquadrada como transtorno obsessivo-compulsivo (TOC). Este 
transtorno, dentro da abordagem psicanalista, possui algumas características clínica. Marque abaixo a alternativa 
CORRETA que corresponda a uma dessas características: 
a) Existe no indivíduo a presença permanente e predominante dos traços de meticulosidade, controle, dúvida, intolerância, etc., 
sem que isso o faça sofrer exageradamente. 
b) O sujeito com TOC implica um grau de sofrimento, a si próprio e aos demais, e também algum prejuízo no seu funcionamento 
na vida familiar e social. 
c) Na verdade, a pessoa que apresenta o TOC é aquela que melhor reúne os aspectos sadios de uma necessária disciplina, método, 
ordem, respeito, moral e ética. 
d) Um traço comum a todos que apresentam TOC é que se mostram pessoas poucas racionais, tendendo mais ao emocional, sem 
racionalizações e detalhismos. 
 
33 - Aponte, dentre as opções abaixo, aquela que representa algumas formas clínicas que comumente são descritas como 
protótipos das perversões: 
a) Psicopatia e Homossexualidade. 
b) Exibicionismo e Histeria. 
c) Sadismo e Masoquismo. 
d) Pedofilia e Narcisismo. 
 
34 - W. Bion disse: “Em algum lugar da situação analítica, sepultada sob massas de neuroses, psicoses e demais, há uma 
pessoa que pugna por nascer. O analista está comprometido com a tarefa de tentar ajudar a criança a encontrar a pessoa 
adulta que palpita dentro dele e, por sua vez, também mostrar que a pessoa adulta que ele é ainda é uma criança.” O 
psicólogo, ao se dispor a executar o trabalho de atendimento clínico (seja qual for sua verdade teórica), necessidade de 
algumas condições ou habilidades pessoais, que se diferenciam dos métodos e técnicas. Dentre estas condições ou 
habilidade, pode-se citar: 
a) O sigilo.     c) Ser continente. 
b) Manejo da transferência.   d) Suficiente auto-estima. 



 

35 - Em saúde pública, pode-se considerar que a base para um planejamento e um atendimento às pessoas que sofrem de 
alguma doença/transtorno mental é vincular essencialmente os fatores biológicos, psicológicos, sociais e econômicos nesse 
processo. Nesta perspectiva de saúde pública, algumas ações podem ser feitas para melhorar o atendimento, bem como 
reduzir os danos dessas perturbações mentais: 
I - Formular políticas destinadas a melhorar a saúde mental da população. 
II - Garantir a atenção e a proteção adequada dos direitos humanos aos doentes institucionalizados com transtornos 
mentais mais graves, assegurando a sua permanência nestas instituições.  
III - Avaliar e monitorar a saúde mental das comunidades, inclusive as populações vulneráveis, tais como crianças, 
mulheres e pessoas idosas. 
IV - Promover estilos de vida saudáveis e reduzir os fatores de risco de doenças mentais e comportamentais, tais como uso 
de álcool e drogas, ambientes familiares com vínculos fragilizados e violências.  
V - Apoiar uma vida familiar estável (considerada aqui a família com pai e mãe), a coesão social e o desenvolvimento 
humano. 
VI - Promover serviços públicos humanizados e de qualidade, monitorando e avaliando os equipamentos e serviços 
públicos de saúde mental. 
Dentre as ações acima elencadas, que vão de I a VI, quais são verdadeiras e CORRETAS no que tange as ações dos 
serviços públicos de saúde mental: 
a) Apenas as afirmativas I, II, IV e V. 
b) Apenas as afirmativas II, III, V e VI. 
c) Apenas as afirmativas III, IV, V e VI. 
d) Apenas as afirmativas I, III, IV e VI. 
 
36 - Em relação a um processo de envelhecimento saudável, pode-se dizer que uma das características básicas do idoso é: 
a) Fragilidade física e maturidade psíquica. 
b) Construção da identidade. 
c) Internalização de normas e valores. 
d) Conduta anti-social. 
 
37 - Um Grupo Operativo comporta muitas variações técnicas e táticas, sendo denominado, dentre outros, de Grupo de 
Reflexão. O grupo operativo tem como objetivo: 
a) Um aprendizado conectado com uma mudança psicológica (atitudes), especialmente a de aprender a aprender. 
b) A integração e convivência, aliadas a uma profunda racionalização sobre os conflitos existentes. 
c) Análise dos traumas e resistências existentes, através de métodos hipnóticos e de relaxamento. 
d) Aprendizado e condutas e competências vinculados ao trabalho, no sentido de melhorar o desempenho. 
 
38 - A grupoterapia constitui em um excelente recurso de tratamento para pacientes deprimidos, porque: 
a) Fica mais fácil e adequado ao grupoterapeuta controlar o processo de uso de medicação dos pacientes. 
b) O grupo por si só não vai funcionar como um continente de angústias e necessidades básicas de cada um dos pacientes. 
c) A grupoterapia, por sua própria natureza multipessoal, ajuda a reconstruir a família internalizada de cada paciente. 
d) O grupoterapeuta pode acolher as pulsões libidinosas e agressivas dos pacientes, sem precisar devolvê-las de alguma forma. 
 
39 - O autor Edgar Morin trabalha em sua obra, Cultura de Massas, uma análise de algo que é muito esquecido e ignorado 
por muitas correntes intelectuais da sociedade, que é a forte e importante influência: 
a) Da destruição do meio ambiente para a continuação da vida humana no planeta. 
b) Da alienação, enquanto fenômeno que determina as escolhas dos indivíduos. 
c) Da internet, enquanto instrumento que prejudica a convivência familiar e a socialização. 
d) Da cultura da propaganda e estimulação do consumo. 
 
40 - O Código de Ética do Psicólogo afirma, no art.º 2, que é vedado ao psicólogo “utilizar ou favorecer o uso de 
conhecimento e a utilização de práticas psicológicas como instrumentos  de...”: 
a) Castigo, tortura ou qualquer forma de violência. 
b) Avaliação psicológica. 
c) Diagnóstico. 
d) Avaliação de conduta ou desempenho. 
 




