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CARGO: PSICÓLOGO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h00min com término às 11h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00 (três) horas. A Prova 
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será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Raciocínio Lógico 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1 - Os pronomes em geral podem ser utilizados como elementos coesivos de referenciação, pois 

permitem a retomada de ideias ou termos da oração, garantindo assim, a coesão textual. Nesse 

sentido, assinale a alternativa que apresenta um exemplo de referente pronominal. 

a)Várias personalidades são aguardadas para o Congresso. Duas já confirmaram a presença. 

b) Pretendemos levar uma amiga de Eduardo nesta viagem. Ela é simpática e conhece alguns 

lugares da cidade que vamos visitar. 

c) Você vai encontrar dois carros na garagem. O da direita é meu. 

d) Encomendamos doces para a festa. O brigadeiro e o pudim de leite serão entregues logo 

cedo. 

e) Nas férias passadas viajamos para o Nordeste. Lá visitamos lindas praias. 

2 - Observe as palavras em destaque em cada sentença juntamente com a análise proposta e 

posteriormente assinale a alternativa CORRETA:  

I – O plural das palavras: degrau e hambúrguer faz-se respectivamente: degraus e 

hambúrgueres. 

II- “Este ano está bom para nós.” Temos nas palavras em destaque dois exemplos de pronomes. 

III – “É difícil conviver com esta elasticidade”. Temos na palavra em destaque um exemplo de 

verbo. 

a) Todas as alternativas estão corretas.  

b) Apenas o exposto em I e II está correto. 

c) Apenas o exposto em II e III está correto. 

d) Apenas o exposto em  III está correto. 

e) Apenas o exposto em  I está correto. 
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3 - Observe: 

 

Temos o significado de procrastinação em:  

a) descreve uma pessoa ou situação inflexível, implacável, austera ou rigorosa. 

b) é o ato de adiar algo ou prolongar uma situação para ser resolvida depois. 

c) é um adjetivo que qualifica alguém como intolerante, que é inflexível em suas ideias e 

valores, agindo de modo ríspido, implacável e rigoroso. 

d) é um adjetivo de dois gêneros na língua portuguesa, utilizado para qualificar algo ou alguém 

dotado de complacência, ou seja, que é benevolente, compreensivo ou gentil. 

e) é uma expressão em latim que significa "aproveite o dia". Essa é a tradução literal, e não 

significa aproveitar um dia específico, mas tem o sentido de aproveitar ao máximo o 

agora, apreciar o presente. 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

4 - A questão a seguir refere-se ao raciocínio lógico matemático. Em uma universidade, sabe-se que 

de 108 professores, 62 professores falam inglês, 38 falam espanhol e 25 deles não falam nenhuma 

das duas línguas. O número de professores dessa universidade que falam somente espanhol é: 

a) 24 

b) 21 

c) 17 
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d) 18 

e) 45 

5 - Um  dos   possíveis valores  da expressão    onde  e , é: 

a) 138 

b) 48 

c)  

d)  

e)  

6 - O retângulo “R” e o círculo “C” mostrados abaixo tem suas medidas em metros. A soma das áreas 

de R e C é: 

 

(Considere ): 

a) 228  

b) 209  

c) 183  

d) 178  

e) 82  

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

7 - Desde quando assumiu a presidência do Brasil em primeiro de janeiro de 2019, o presidente da 

República Jair Bolsonaro precisou fazer diversos ajustes em sua equipe de primeiro escalão 

ocasionando a substituição de diversos ministros, chefes de órgãos ligados à administração federal, 

alterou leis, propôs algumas mudanças polêmicas, entre outros encaminhamentos. Nesse sentido é 

CORRETO o exposto em:  
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I - O ministro da Educação Ricardo Vélez Rodríguez foi demitido em abril do corrente ano dando 

espaço para Abraham Weintraub. Abraham Weintraub, o atual ministro da Educação, possui 

formação acadêmica na área das Ciências Econômicas e Administração.   

II - O presidente Jair Bolsonaro visitou os Estados Unidos, Israel, Argentina, Chile, Suíça e Japão. 

E, em especial, pela proximidade estabelecida com o presidente norte-americano, em outubro de 

2019, finalmente o Brasil ingressou na Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE). 

III – No início do mês de outubro de 2019 o governo liberou mais 57 agrotóxicos, tal aprovação 

foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) por meio do Ato nº 70, de 2/10/2019. 

IV - No dia 1º de agosto, o governo lançou o Médicos pelo Brasil. O principal objetivo do novo 

programa continua sendo a interiorização de médicos pelo país, especialmente nas regiões mais 

remotas e desassistidas.  Uma das principais novidades é a contratação dos profissionais pelo 

regime de Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).  

a) Apenas as alternativas I e II. 

b) Apenas as alternativas I, II e III. 

c) Apenas as alternativas I e IV. 

d) Apenas as alternativas I, III e IV. 

e) Apenas a alternativa I. 

8 - Em 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves venceu a eleição para presidente da República do 

Brasil no Colégio Eleitoral, encerrando a ditadura militar no país. Entretanto, Tancredo morreu, e 

quem assumiu o cargo foi seu vice, José Sarney. As eleições de 1989 foram as primeiras 

desde 1960 em que os cidadãos brasileiros aptos a votar escolheram seu presidente da república. Por 

serem relativamente novos, os partidos políticos estavam pouco mobilizados e vinte e duas 

candidaturas à presidência foram lançadas. Sendo assim, em 1989, 

 ___________________________________ foi eleito o novo presidente da República. 

a) Leonel Brizola 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2019-07/programa-medicos-pelo-brasil-vai-substituir-mais-medicos
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Tancredo_Neves
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Elei%C3%A7%C3%A3o_presidencial_no_Brasil_em_1985
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ditadura_militar_no_Brasil
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Sarney
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Elei%C3%A7%C3%A3o_presidencial_brasileira_de_1960
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Presidente_do_Brasil
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b) Fernando Collor de Mello 

c) José Sarney 

d) Luiz Inácio Lula da Silva  

e) Fernando Henrique Cardoso 

9 - O Grupo dos Sete (G7) são as sete economias mais avançadas do mundo, de acordo com o Fundo 

Monetário Internacional (FMI), os quais representam mais de 64% da riqueza líquida global, 

equivalente a 263 trilhões de dólares estadunidenses. A grande riqueza líquida nacional e índice de 

desenvolvimento humano (IDH) extremamente elevado são algumas das principais características 

dos membros deste grupo. Fazem parte do grupo dos Sete (G7), EXCETO: 

a) Alemanha 

b) Estados Unidos 

c) Itália 

d) Reino Unido 

e) China 

10 - A Fórmula 1 apresentou recentemente o primeiro plano de sustentabilidade de sua história, com 

a meta de zerar a pegada de carbono da modalidade até 2030. A competição de propriedade da 

Liberty Media, que atingirá o recorde de 22 Grandes Prêmios com 10 equipes percorrendo o mundo 

no ano que vem, disse que os projetos de redução de carbono começarão de imediato. Entre as outras 

iniciativas estão adotar uma logística ultra eficiente e escritórios, instalações e fábricas com energia 

100% renovável.  

São exemplos de energia renovável, EXCETO: 

a) hidrelétrica  

b) eólica  

c) solar 

d) carvão mineral 

e) biomassa 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fundo_Monet%C3%A1rio_Internacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fundo_Monet%C3%A1rio_Internacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_dos_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

PSICÓLOGO 

11 - O procedimento técnico da Avaliação Psicológica compõem-se pelos instrumentos, bem como 

pelas consequências éticas de suas aplicações. Neste sentido, o procedimento implica na elaboração e 

escolha de instrumentos, a aplicação propriamente dita e nos resultados (PELLINI, LEME, 2011). A 

partir da demanda específica, realiza-se a elaboração do documento escrito, o qual é respaldado pela 

Resolução Nº 6, de 29 de março de 2019. A partir desta Resolução podemos assinalar 

afirmativamente que as modalidades de documentos psicológicos são:  

a) Declaração; Atestado Psicológico; Relatório Multiprofissional; Laudo Psicológico; Parecer 

Psicológico. 

b) Declaração; Atestado Psicológico; Relatório Psicológico; Laudo Psicológico; Parecer 

Psicológico. 

c) Declaração; Atestado Psicológico; Relatório: a.Psicológico, b.Multiprofissional; Laudo 

Psicológico; Parecer Psicológico. 

d) Declaração; Atestado Psicológico; Relatório: a.Psicológico, b.Multiprofissional; Laudo 

Psicológico. 

e) Declaração; Atestado Psicológico; Laudo Psicológico; Parecer: a.Psicológico, b. 

Multiprofissional. 

12 - De acordo com o Código de Ética Profissional do Psicólogo, ao psicólogo é vedado: 

a)  Emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnico científica;  

 Interferir na validade e fidedignidade de instrumentos e técnicas psicológicas, adulterar seus 

resultados ou fazer declarações falsas;  

 Induzir qualquer pessoa ou organização a recorrer a seus serviços;  

Ser perito, avaliador ou parecerista em situações nas quais seus vínculos pessoais ou 

profissionais, atuais ou anteriores, possam afetar a qualidade do trabalho a ser realizado ou a 

fidelidade aos resultados da avaliação. 

b) Emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnico científica;  

Prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de emergência, sem    

visar benefício pessoal; 

 Induzir qualquer pessoa ou organização a recorrer a seus serviços;  
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Ser perito, avaliador ou parecerista em situações nas quais seus vínculos pessoais ou 

profissionais, atuais ou anteriores, possam afetar a qualidade do trabalho a ser realizado ou a 

fidelidade aos resultados da avaliação. 

c) Emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnico científica;  

 Prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de emergência, sem visar 

benefício pessoal; 

 Induzir qualquer pessoa ou organização a recorrer a seus serviços;  

Fornecer, a quem de direito, na prestação de serviços psicológicos, informações concernentes 

ao trabalho a ser realizado e ao seu objetivo profissional.  

d) Emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnico científica;  

Interferir na validade e fidedignidade de instrumentos e técnicas psicológicas, adulterar seus 

resultados ou fazer declarações falsas;  

Induzir qualquer pessoa ou organização a recorrer a seus serviços;  

Fornecer, a quem de direito, na prestação de serviços psicológicos, informações concernentes 

ao trabalho a ser realizado e ao seu objetivo profissional. 

e) Emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnico científica;  

Interferir na validade e fidedignidade de instrumentos e técnicas psicológicas, adulterar seus 

resultados ou fazer declarações falsas.  

Induzir qualquer pessoa ou organização a recorrer a seus serviços;  

Prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de emergência, sem visar 

benefício pessoal. 

13 - Em seu texto “O Recalque” (1915) Freud nos antecipa questões acerca das Pulsões, onde o 

destino de uma pulsão que acaba de brotar pode encontrar, ao longo de seu percurso, resistências que 

queiram impedir sua ação. Em linhas gerais ela entra em estado de Recalque. Ele nos refere que para 

melhor demarcar o recalque, é preciso examinar algumas funções pulsionais. Portanto, a essência do 

recalque consiste apenas na ação de repelir algo para fora do consciente e de mantê-lo afastado deste. 

Neste sentido, Freud refere que temos razões para supor que existem duas etapas do recalque 

denominadas como: 

a) Primeira etapa: Recalque Original, que consiste em interditar o representante psíquico da 

pulsão (à sua representação mental) a entrada e admissão no consciente.  

Segunda Etapa: Recalque propriamente dito, refere-se a representações derivadas do 

representante recalcado ou ainda àquelas cadeias de pensamentos que, provindo de outros 
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lugares, acabam estabelecendo ligações associativas com este representante. Portanto, o 

recalque propriamente dito é um pós-calcar. 

b) Primeira etapa: Recalque Original, é um mecanismo de defesa.  

Segunda Etapa: Recalque propriamente dito, refere-se a representações derivadas do 

representante recalcado ou ainda àquelas cadeias de pensamentos que, provindo de outros 

lugares, acabam estabelecendo ligações associativas com este representante. Portanto, o 

recalque propriamente dito é um pós-calcar. 

c) Primeira etapa: Recalque Original, que consiste em interditar o representante psíquico da 

pulsão (à sua representação mental) a entrada e admissão no consciente.  

Segunda Etapa: Recalque propriamente dito, refere-se a uma fixação oral. 

d) Primeira etapa: Recalque Original, refere-se a representações derivadas do representante 

recalcado ou ainda àquelas cadeias de pensamentos que, provindo de outros lugares, acabam 

estabelecendo ligações associativas com este representante.  

Segunda Etapa: Recalque propriamente dito, consiste em interditar o representante psíquico da 

pulsão (à sua representação mental) a entrada e admissão no consciente. 

e) Primeira etapa: Recalque Original, refere-se ao impedimento do representante pulsional 

continuar existindo no inconsciente.  

Segunda Etapa: Recalque propriamente dito, consiste em interditar o representante psíquico da 

pulsão (à sua representação mental) a entrada e admissão no consciente. 

14 - Em seu texto “Formulações Sobre os dois Princípios do Acontecer Psíquico” (1911), Freud 

refere que na psicologia fundamentada na psicanálise, habituamo-nos a tomar como ponto de partida 

os processos psíquicos inconscientes. Consideramos tais processos os mais antigos e primários, 

remanescentes de uma fase do desenvolvimento na qual eram os únicos existentes. Assim, teremos 

dois processos básicos os quais atenderão as exigências do prazer e da realidade: 

a) Processo Primário e Processo Secundário. 

b) Processo Primário e Princípio do Prazer. 

c) Processo Primário e Recalcamento. 

d) Recalcamento e Processo Secundário. 

e) Princípio da Realidade e Processo Secundário. 

15 - Com base no livro “Sobre a Morte e o Morrer” de Kübler – Ross, pode-se identificar cinco 

estágios do luto. Assinale a alternativa correspondente a estes estágios: 
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a) Negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. 

b) Negação, ansiedade, negociação, depressão e aceitação. 

c) Ansiedade persecutória, negação, negociação, depressão e Aceitação. 

d) Raiva, Negação, Ansiedade Persecutória, Depressão e Aceitação. 

e) Negação, Raiva, Negociação, Ansiedade e Depressão. 

16 - Os estudos sobre delírios e alucinações constituem um tema clássico em psicopatologia. Sobre a 

temática, analise as seguintes afirmativas:  

 I - Alucinações são sintomas típicos das neuroses. 

II - Delírios são sintomas típicos dos estados psicóticos/psicoses. 

III - Delírios e alucinações ocorrem sempre separadamente.  

IV - No delírio há um comprometimento do pensamento/alterações do juízo da realidade.  

V - Na alucinação há uma perturbação senso-perceptiva.  

Neste sentido, é correto afirmar que: 

a) As afirmações I, II e III estão corretas. 

b) As afirmações I, III e IV estão corretas. 

c) As afirmações II, III e IV estão corretas. 

d) As afirmações I, II, III, IV e V estão corretas. 

e) As afirmações II, IV e V estão corretas. 

17 - Em muitos de seus textos, Freud manifestou sua concepção de que a pulsão representa o 

conceito de “algo que é limite entre o somático e o psíquico” (1915). Em relação as pulsões, observe 

o seguinte exemplo: “Quando um bebê sente-se desconfortável pois está com fome, neste sentido a 

mãe oferece o seio e o bebê suga o leite materno, o qual o satisfaz e o desconforto cessa” 

(Zimerman, 1999). Com base neste exemplo distinga os componentes da pulsão.  

I - Fonte: Boca do bebê, Força: quantificação de energia para sugar o seio, Finalidade: leite 

materno Objeto: saciar a fome. 

II - Fonte: Boca do bebê, Força: quantificação de energia para sugar o seio, Finalidade: satisfação, 

Objeto: seio materno / leite materno. 

III - Fonte: Boca do bebê, Força: quantificação de energia para sugar o seio, Finalidade: nutrição e 

Função: satisfação. 

IV - Fonte: Boca do bebê, Força: quantificação de energia para sugar o seio, Finalidade: saciar a 

fome e Função: nutrição. 
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Assim, é correto afirmar que: 

a) Somente a afirmativa I está correta. 

b) Somente a afirmativa II está correta. 

c) Somente a afirmativa III está correta. 

d) Apenas a afirmativa IV está correta. 

e) Nenhuma das alternativas estão corretas. 

18 - No âmbito da Psicologia, a categoria subjetividade surge explícita ou implicitamente como seu 

objeto, expressando características históricas. E a questão da relação objetividade-subjetividade surge 

na configuração desse objeto e na definição de formas para apreendê-lo. (...)esses dois aspectos se 

articulam na construção das diferentes teorias da Psicologia. Assim, pode-se falar ao mesmo tempo 

da subjetividade como objeto da Psicologia e da questão metodológica de relação entre objetividade e 

subjetividade. Refletindo algumas questões, pode-se dizer que Wundt, funda duas psicologias: uma 

Psicologia experimental, objetiva, que procura explicar a unidade mente-corpo (tentativa de 

monismo) e procura descrever o “funcionamento” da subjetividade de forma objetiva. E uma outra 

Psicologia, que ele chamou de social, que constituía uma tentativa de recuperar a subjetividade que a 

Psicologia experimental aparentemente jamais conseguiria alcançar (Gonçalves In Gonçalves, Bock, 

Furtado, 2007). Neste sentido, posteriormente surgem algumas ideias relacionadas a linhas teóricas 

psicológicas, das quais é correto afirmar que: 

a) O behaviorismo, criticando essas tentativas por sua pouca objetividade, muda o enfoque e 

passa a utilizar critérios de objetividade não apenas para o estudo do objeto, mas já para sua 

definição. Em vez da consciência, deve-se estudar o comportamento, o único aspecto da 

subjetividade que pode ser tomado de maneira objetiva.  

A gestalt, influenciada pela fenomenologia, redefine a noção de consciência e propõe a 

superação do objetivismo analítico, considerando-o inadequado para abarcar uma subjetividade 

global. A fenomenologia restaura a ênfase na subjetividade e questiona a ideia da possibilidade 

de uma objetividade sem o sujeito. 

 A psicanálise tem uma aparência inicial híbrida de várias influências, mas termina por 

enfatizar uma subjetividade revista e submetida ao inconsciente.  

O cognitivismo mantém o caráter pragmático do funcionalismo e procura descrever as 

estruturas cognitivas que se interpõem entre o indivíduo e o meio. Restringe, dessa forma, a 

subjetividade à cognição e submete-a métodos de estudo objetivistas, aprofundando o 

reducionismo. 
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b) O behaviorismo, criticando essas tentativas por sua pouca objetividade, muda o enfoque e 

passa a utilizar critérios de objetividade não apenas para o estudo do objeto, mas já para sua 

definição. Em vez da consciência, deve-se estudar o pensamento, o único aspecto da 

subjetividade que pode ser tomado de maneira objetiva.  

A gestalt, influenciada pela fenomenologia, redefine a noção de consciência e propõe a 

superação do objetivismo analítico, considerando-o inadequado para abarcar uma subjetividade 

global. A fenomenologia restaura a ênfase na subjetividade e questiona a ideia da possibilidade 

de uma objetividade sem o sujeito. 

 A psicanálise tem uma aparência inicial híbrida de várias influências, mas termina por 

enfatizar uma subjetividade revista e submetida ao consciente.  

O cognitivismo mantém o caráter pragmático do funcionalismo e procura descrever as 

estruturas cognitivas que se interpõem entre o indivíduo e o inconsciente. Restringe, dessa 

forma, a subjetividade ao inconsciente e submete-a a métodos de estudo subjetivistas, 

aprofundando o reducionismo. 

 

c) O behaviorismo, criticando essas tentativas por sua pouca objetividade, muda o enfoque e 

passa a utilizar critérios de subjetividade não apenas para o estudo do objeto, mas já para sua 

definição. Em vez da consciência, deve-se estudar o comportamento, o único aspecto da 

subjetividade que pode ser tomado de maneira objetiva.  

A gestalt, influenciada pela fenomenologia, redefine a noção de consciência e propõe a 

superação do objetivismo analítico, considerando-o inadequado para abarcar uma subjetividade 

global. A fenomenologia restaura a ênfase na subjetividade e questiona a ideia da possibilidade 

de uma objetividade sem o sujeito. 

 A psicanálise tem uma aparência inicial híbrida de várias influências, mas termina por 

enfatizar uma objetividade revista e submetida ao inconsciente.  

O cognitivismo mantém o caráter pragmático do funcionalismo e procura descrever as 

estruturas cognitivas que se interpõem entre o indivíduo e o inconsciente. Restringe, dessa 

forma, a subjetividade à cognição e submete-a métodos de estudo objetivistas, aprofundando o 

reducionismo. 

 

d) O behaviorismo, criticando essas tentativas por sua pouca objetividade, muda o enfoque e 

passa a utilizar critérios de objetividade não apenas para o estudo do objeto, mas já para sua 
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definição. Em vez da consciência, deve-se estudar o pensamento e percepção, o único aspecto 

da subjetividade que pode ser tomado de maneira objetiva.  

A gestalt, influenciada pelo behaviorismo, redefine a noção de consciência e propõe a 

superação do objetivismo analítico, considerando-o inadequado para abarcar uma subjetividade 

global. O behaviorismo restaura a ênfase na subjetividade e questiona a ideia da possibilidade 

de uma objetividade sem o sujeito. 

 A psicanálise tem uma aparência inicial híbrida de várias influências, mas termina por 

enfatizar uma subjetividade revista e submetida ao inconsciente.  

O cognitivismo mantém o caráter pragmático do funcionalismo e procura descrever as 

estruturas cognitivas que se interpõem entre o indivíduo e o meio. Restringe, dessa forma, a 

subjetividade à cognição e submete-a métodos de estudo objetivistas, aprofundando o 

reducionismo. 

 

e) O behaviorismo, criticando algumas ideias em função da pouca objetividade, muda o 

enfoque e passa a utilizar critérios de objetividade não apenas para o estudo do objeto, mas já 

para sua definição. Em vez da subjetividade, deve-se estudar a consciência, o único aspecto da 

subjetividade que pode ser tomado de maneira objetiva.  

A gestalt, influenciada pelo behaviorismo, redefine a noção de consciência e propõe a 

superação do objetivismo analítico, considerando-o inadequado para abarcar uma subjetividade 

global. O behaviorismo restaura a ênfase na subjetividade e questiona a ideia da possibilidade 

de uma objetividade sem o sujeito. 

 A psicanálise tem uma aparência inicial híbrida de várias influências, mas termina por 

enfatizar uma subjetividade revista e submetida ao consciente.  

O cognitivismo mantém o caráter pragmático do funcionalismo e procura descrever as 

estruturas cognitivas que se interpõem entre o indivíduo e o meio. Restringe, dessa forma, a 

subjetividade à cognição e submete-a métodos de estudo objetivistas, aprofundando o 

reducionismo. 

19 - O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em seu título “Das Medidas de Proteção”, em 

suas Disposições Gerais, no ARTIGO 98, nos refere que as medidas de proteção à criança e ao 

adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou 

violados. Neste caso, é correto afirmar que as medidas são aplicáveis nas seguintes situações: 
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a) I – por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; II – por falta, omissão ou abuso dos 

pais ou responsável;  

b) I – por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; II – por falta, omissão ou abuso dos 

pais ou responsável; III – em razão de sua conduta. 

c)  I – por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; II – em razão de sua conduta. 

d) I – por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; II – por falta, omissão ou abuso dos 

pais ou responsável; III – por omissão da escola. 

e) I – por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; II – por omissão da escola; III – em 

razão de sua conduta.  

20 - Segundo Diehl, Cordeiro e Laranjeiras (2019), o sucesso do tratamento da dependência de 

álccol, tabaco e drogas depende de uma investigação ampla que conclua sobre a relação específica do 

indivíduo com a droga, juntamente a isso, a motivação é um aspecto importante na avaliação inicial, 

pois dela depende a construção do vínculo ou encaminhamento. Neste sentido, assinale a alternativa 

correta em relação a alguns sintomas decorrentes do uso problemático de substâncias:  

a) Distúrbio do sono; síndrome de abstinência; humor instável; irritabilidade exagerada; faltas 

frequentes ao trabalho, escola ou diante de compromissos sociais; alterações da pressão arterial; 

problemas gastrointestinais; história de trauma e acidente frequentes; disfunção sexual. 

b) Distúrbio do sono; depressão; ansiedade; síndrome de abstinência; alteração de memória e 

percepção da realidade; faltas frequentes ao trabalho, escola ou diante de compromissos 

sociais; problemas gastrointestinais; história de trauma e acidente frequentes; disfunção sexual. 

c) Distúrbio do sono; depressão; ansiedade; humor instável; irritabilidade exagerada; alteração 

de memória e percepção da realidade; faltas frequentes ao trabalho, escola ou diante de 

compromissos sociais; alterações da pressão arterial; problemas gastrointestinais; história de 

trauma e acidente frequentes; disfunção sexual. 

d) Distúrbio do sono; depressão; ansiedade; humor instável; irritabilidade exagerada; alteração 

de memória e percepção da realidade; síndrome de abstinência; alterações da pressão arterial; 

problemas gastrointestinais; história de trauma e acidente frequentes; disfunção sexual. 

e) Distúrbio do sono; depressão; ansiedade; alteração de memória e percepção da realidade; 

faltas frequentes ao trabalho, escola ou diante de compromissos sociais; síndrome de 

abstinência; problemas gastrointestinais; história de trauma e acidente frequentes; disfunção 

sexual. 

 


