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 Você está recebendo o CADERNO DE QUESTÕES e a FOLHA DE 
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respostas a alternativa que julgar correta. 
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Jurídicos. 
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Disciplina: Psicologia: Ciência e Profissão 

Prof. André Marcelo L. Pereira 

 

Questão 01 

“Psicólogo: estuda o comportamento e mecanismo mental dos seres humanos, realiza 

pesquisas sobre os problemas psicológicos que se colocam no terreno da medicina, da 

educação e da indústria e recomenda o tratamento adequado: 

a) Projeta e realiza experimentos e estudos em seres humanos para determinar suas 

características mentais e físicas; 

b) Analisa a influência de fatores hereditários, ambientais e outros mais na configuração 

mental e comportamento dos indivíduos; 

c) Faz diagnósticos, tratamentos e prevenção de transtornos emocionais e da 

personalidade, assim como dos problemas de inadaptação ao meio social e de trabalho; 

d) “Cria e aplica testes psicológicos para determinar a inteligência, faculdade, aptidões, 

atitudes e outras características pessoais, interpreta os dados obtidos e faz as 

recomendações pertinentes (p. 26-27)”. 

 

A partir da afirmativa a cima pode-se concluir que? 

 

a) De acordo com a Lei n. 4.119 (1962) e com o Decreto n. 53.464 (1964) que dispõem 

sobre os cursos de formação em Psicologia e a profissão de psicólogo, é possível 

verificar que a função precípua dessa nova categoria profissional era produzir perfis 

psicológicos – realizando diagnósticos psicológicos – e promover a adequação dos 

indivíduos em seus respectivos contextos. 

b) Assim, pode-se inferir que, nessa lógica, o conhecimento em si não possui origem, 

mas sim, foi inventado. Em outras palavras, as verdades históricas que, em 

determinados períodos ganham validade, em detrimento de outras, não passam de 

invenções/criações que, por razões diversas, ganham o estatuto de legitimidade perante 

a sociedade. 

c) Ainda que a maior parte do texto legislativo que ensejou a criação da Psicologia já 

tenha sido reformulado e que essa formação “psi” já tenha sido significativamente 

superada, o objetivo aqui é de contextualizar em que base histórica se configurou a 

Psicologia no Brasil. 

d) Dessa maneira, para conhecer e compreender o campo da Psicologia torna-se de 

fundamental relevância considerar as diversas correntes teóricas existentes, situando-as 

em seus respectivos contextos sócio-históricos. 

 

Questão 02 
...esse trabalho pode ser desenvolvido em diferentes níveis, propiciando aos educadores 

conhecimentos para: a reconstrução de seus próprios modelos de aprendizagem, de 

modo que, ao se perceberem também como “aprendizes”, revejam seus modelos de 

ensinantes; a identificação das diferentes etapas do desenvolvimento evolutivo... 

Dentre as especialidades possíveis de atuação do Psicólogo, podemos afirmar que o 

trecho apresentado refere-se à qual especialidade? 

 

a) Psicólogo especialista em Psicologia do Transito 

b) Psicólogo especialista em Psicologia Organizacional e do Trabalho 

c) Psicólogo especialista em Psicopedagogia 

d) Psicólogo especialista em Psicologia escolar/Educacional 

 
Questão 03 

Sinteticamente, é possível afirmar que os Direitos Humanos constituem-se como o 

conjunto de conquistas resultante de uma luta coletiva de diversos atores sociais por 
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uma cultura de respeito aos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. 

Entende-se aqui que os principais fundamentos dos Direitos Humanos dizem respeito à 

igualdade e à dignidade humana, a partir de uma perspectiva sócio-histórica, não 

naturalista e enquanto uma construção em determinado período da história mundial, não 

sendo atributos naturais e inerentes ao ser humano. 

Segundo Rabenhorst (2005): 

 

A teoria dos Direitos Humanos é uma invenção da modernidade. 

Afinal, até o fim da Idade Média o direito foi pensado 

praticamente em termos de deveres ou obrigações e não com 

pretensões ou interesse subjetivos. Obviamente, isso não 

significa dizer que as culturas antigas não tenham defendido 

uma certa concepção de justiça ou do respeito devido aos seres 

humanos. Contudo, a pressuposição contemporânea de que 

todos os homens possuem o mesmo valor e que, por tal razão, 

são titulares de um idêntico conjunto de direitos inalienáveis, era 

absolutamente estranha aos antigos (p. 205). 

 

Considerando a sintética analise em conjunto com a citação direta do autor em questão e 

o conteúdo trabalhado em sala, escolha a alternativa que discorda o que propõe o texto.   

 

a) No mundo, o triste episódio da Segunda Guerra Mundial, com o saldo de 

aproximadamente 50 milhões de pessoas brutalmente assassinadas, impôs às nações a 

necessidade de se pensar estratégias internacionais que inibissem novos genocídios dessa proporção. 

b) Esse foi o embrião, no Ocidente, do que se convencionou nomear de Direitos Humanos. 

c) Fica evidente que a idéia de Direitos Humanos é moderna na história da sociedade 

ocidental. 

d) Procede ao estudo e à análise dos processos intra e interpessoais e nos mecanismos 

do comportamento humano, elaborando e ampliando técnicas psicológicas, como teste 

para determinação de características afetivas, intelectuais, sensoriais ou motoras, 

técnicas psicoterápicas e outros métodos. 

 

 

Questão 04 

Quantas dificuldades e quantos desafios devem ter enfrentado os primeiros seres 

humanos, quando surgiram, há uns cinco milhões de anos, em nosso "Planeta Azul"! 

Donella Meadows abriu um capítulo do seu livro "Conceitos para se fazer Educação 

Ambiental" com uma idealização daquele tempo, em que "a natureza era mais poderosa 

que os homens", e "os afetava mais de que era afetada por eles". Só sobrevivia quem 

soubesse relacionar-se com o ambiente. Nas palavras de Donella: "Todos precisavam 

saber quais frutos serviam para comer, onde encontrar água durante a seca, como evitar 

onças, que plantas serviam como bons materiais de construção, faziam um bom fogo ou 

um bom remédio. O conhecimento ambiental era também necessário para a proteção 

contra ataques da natureza e para o aproveitamento de suas riquezas." (Hitoshi Sato, p. 

21). 

Seguindo o raciocínio ideológico apresentado pela autora, assinale a alternativa 

incorreta. 

 

a) Este conhecimento foi passando de geração em geração, muitas vezes acrescido de 

novas descobertas. 

b) Atua junto a organizações comunitárias, em equipe multiprofissional no diagnóstico, 

planejamento, execução e avaliação de programas comunitários, no âmbito da saúde, 

lazer, educação, trabalho e segurança. 

c) Segundo Donella, "a natureza mostrou-se também fonte de alegria, (...) de inspiração 

para a música, arte e religião, significando enfim valores internos e perenes. 
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d) "Para a pesquisadora, desde o primeiro momento em que os seres humanos 

começaram a interagir com o mundo ao seu redor, e ensinaram seus filhos afazerem o 

mesmo, estava havendo educação e educação ambiental". 

 

Disciplina: Gênero, Raça e Etnia 

Profª: Janaina de Fatima Castro Caneguim 

 

Questão 05  

“A trágica morte da cearense Dandara dos Santos, de 42 anos, espancada em 

plena rua de Fortaleza no último dia 15 de fevereiro e morta a tiros, (...) 

O crime brutal foi filmado, mostrando a travesti sentada ensanguentada no chão, 

recebendo pauladas e chutes desferidos, entre xingamentos, por pelo menos quatro 

homens. O vídeo viralizou, com dezenas de milhares de compartilhamentos no 

YouTube. 

Em 2016, 144 travestis e transexuais foram assassinadas no país, segundo Grupo 

Gay da Bahia. Neste ano, que está apenas no seu terceiro mês, já são 23. 

Para repudiar a violência contra Dandara e cobrar respostas efetivas do Estado 

no combate à homofobia no Ceará, grupos LGBT convocaram para esta sexta o ato 

"Contra a Barbárie Transfóbica" em frente ao Palácio Abolição, sede do Governo 

Estadual em Fortaleza. 

Segundo vizinhos e pessoas que a conheciam, Dandara distribuía sorrisos por 

onde passava e ganhava a vida vendendo roupas usadas, além de ajudar a mãe nas 

atividades domésticas. 

"Ela acordava logo cedinho, às 5h já estava de pé e às 6h o café já estava na 

mesa. Meu filho era querido por onde passava. Todo mundo aqui na rua brincava com 

ele, os garis, as meninas da padaria, todo mundo", conta a mãe, Francisca Ferreira de 

Vasconcelos, de 74 anos. 

Embora a Polícia Militar do Ceará já tenha prendido sete envolvidos no crime, a 

atuação da PM-CE foi criticada pela demora em agir. As prisões só foram feitas dois 

dias após a divulgação do vídeo e 18 dias após a morte de Dandara. 

A família chora não só pela perda do ente querido, mas também por Dandara ter 

sido vítima de intolerância. 

"Meu filho (Dandara) não tinha inimigos, ele foi morto por preconceito. Por ser 

travesti, ele vivia sendo humilhado. Agora eu pergunto, qual o problema de ser assim, 

me diga?", indaga a mãe. 

Para ONGs que trabalham com a população LGBT, muitos casos de assassinatos 

de travestis ou transexuais motivadas por ódio e preconceito permanecem impunes. 

Segundo o Grupo Gay da Bahia, eles formam o segundo grupo mais atingido entre 

vítimas fatais de ataques homofóbicos em 2016. Dos 343 assassinatos de pessoas 

LGBT, 173 eram gays (50%), 144 (42%) trans (travestis e transexuais), 10 lésbicas 

(3%), 4 bissexuais (1%), além de 12 heterossexuais também em crimes homofóbicos - 

eram amantes de transexuais, chamados "T-lovers". 

 

Fonte: BBC Brasil  

Autora: Thays Lavor 

Data: 10/03/2017 

Disponível em http://www.bbc.com/portuguese/brasil-

39227148  Acesso em 05/03/2018 

 

A partir da reportagem transcrita e dos seus conhecimentos adquiridos na disciplina “Gênero, 

raça e etnia”, é possível afirmar que: 

a) O número de transexuais e travestis vítimas de violência e intolerância tem diminuído na 

última década.  

http://www.bbc.com/portuguese/brasil-39227148%20Acesso%20em%2005/03/201
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-39227148%20Acesso%20em%2005/03/201
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b) O crime relatado na reportagem foi um caso isolado, uma vez que segundo Grupo Gay 

da Bahia em 2016 houve poucos casos de violência contra transexuais e travestis no 

referido estado. 

c) Dos 343 assassinatos de pessoas LGBT ocorridos em 2016, 42% foram do chamado 

grupo “trans”, dados esses que mostram que a violência contra essa população ainda é 

grande. 

d) A melhor solução para evitar casos como o de Dandara é a utilização de terapias para 

que indivíduos transgêneros se tornem cisgêneros. 

 

Questão 06 

“Estou amordaçada pelo Conselho Federal de Psicologia. Eu não posso apoiar 

voluntariamente aqueles que desejam deixar atração que tem pelo mesmo sexo”, 

afirmou, em 2009, a psicóloga Rozângela Alves Justino, autora da ação que pede a 

suspensão de norma do colegiado que proíbe a cura gay. (...) 

Rozângela foi censurada em 2009 pelo Conselho Federal de Psicologia por 

oferecer terapia para curar homossexualidade masculina e feminina. Presbiteriana e 

dona de uma entidade descrita como associação de ‘apoio ao ser humano constituída 

segundo os princípios cristãos’ ela foi punida pelo colegiado após representação de duas 

pessoas no Conselho regional de Psicologia do Rio.(...)” 

Rozângela é favorável a terapias de reversão da homossexualidade. 

 

A partir das discussões realizadas na disciplina é possível afirmar, sobre a fala e atuação 

de Rozângela: 

a) Rozângela está correta, uma vez que a homossexualidade é vista como doença pela 

Conselho Federal de Psicologia. 

b) A fala e ações de Rozângela patologizam a homossexualidade, por isso não estão 

condizentes com o que propõe o Conselho Federal de Psicologia sobre essa temática. 

c) Unir religião e psicologia nas terapias de reversão sexual é algo adequado em prol da 

“cura gay”. 

d) O uso de terapia de reversão sexual só pode ser feita com auxílio de remédio. 

 

Questão 07 

Analise as assertivas abaixo: 

 

I- O termo “gênero” refere-se a algo construído socialmente e o termo “sexo” a algo 

dado biologicamente. 

II – Atualmente há uma desigualdade quando comparamos o gênero feminino e 

masculino no que diz respeito à garantia de direitos, um exemplo disso são casos de 

mulheres que exercem a mesma função de homens e ganham menos por isso. 

III – O termo “identidade de gênero” se refere ao direcionamento que o indivíduo dá ao 

seu afeto sexual. 

 

Sobre tais assertivas é correto afirmar que: 

a) Apenas I e II estão corretas. 

b) Apenas I e III estão corretas. 

c) Apenas II e III estão corretas. 

d) Todas estão corretas. 

 

Disciplina: Neuroanatomia 

Prof.ª: Lilia Simone Urzedo Rodrigues 

 

Questão 08 

A hemiplegia (ou hemiparesia) é o sinal clássico da doença neurovascular cerebral. 

Após um acidente vascular encefálico (AVE), apresentam-se estágios sequenciais na 

recuperação, desde a fase aguda até o tratamento em longo prazo. Além desta sequela, o 
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paciente apresentou insuficiência respiratória e cardiovascular. Qual das áreas abaixo 

pode ter sido acometida pelo AVE? 

a) Mesencéfalo, localizado no tronco encefálico 

b) Hipotálamo, localizado no diencéfalo 

c) Ponte, localizado no tronco encefálico 

d) Bulbo, localizado no tronco encefálico 

 

Questão 09 

A resposta motora humana é elaborada através da integração sensório-motora entre as 

estruturas do sistema nervoso periférico e o sistema nervoso central, o qual interpreta os 

impulsos sensoriais aferentes e elabora um sinal motor adequado para a atividade 

motora desejada. De acordo com a função dos neurônios, como ocorre a conexão do 

sistema nervoso periférico e o sistema nervoso central: 

a) Neurônio sensorial-neurônio motor – neurônio associativo 

b) Neurônio sensorial- neurônio associativo - neurônio motor 

c) Neurônio associativo – neurônio motor 

d) Neurônio motor – neurônio sensitivo – neurônio associativo 

 

Questão 10 

Um paciente do sexo masculino, com 75 anos de idade, foi diagnosticado com doença 

de Parkinson. No momento, apresenta os principais sintomas compatíveis com a morte 

massiva dos neurônios da parte compacta de qual estrutura do cérebro: 

a) substância negra, localizada na superfície dos hemisférios cerebrais e do cerebelo, 

assim como nas profundidades do cérebro, do cerebelo, da haste cerebral e da 

substância cinzenta espinhal. 

b) bulbo, localizado no tronco encefálico 

c) cerebelo, porção posterior do encéfalo 

d) substância branca, localizada na porção medial do cérebro, a região central e dorsal 

do tronco, a região medial do cerebelo e a região perimetral da medula espinhal. 

 

Questão 11 

Na sinapse química, um sinal elétrico pré-sináptico (impulso nervoso) é convertido em 

sinal químico (liberação de neurotransmissor). Esse sinal químico é, então, reconvertido 

em sinal elétrico (potencial pós-sináptico). A partir destas informações e das figuras 

abaixo, qual figura representa a sinapse química: 

 

 

 

 

 

 
 

a) A 

b) B 

A B 
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c) A e B 

d) Nenhuma das anteriores 

 

Disciplina: Comunicação e Expressão 

Profª: Ma. Renata Ap. de Freitas Araújo e Andrade 

 

Questão 12 

 

Bilhete 

Se tu me amas, ama-me baixinho 

Não o grites de cima dos telhados 

Deixa em paz os passarinhos 

Deixa em paz a mim! 

Se me queres, 

enfim, 

tem de ser bem devagarinho, Amada, 

que a vida é breve, e o amor mais breve ainda... 

                                                              (Mario Quintana) 
Além da função poética, outra função da linguagem que se percebe no poema é: 

a) função fática 

b) função conativa. 

c) função referencial. 

d) função metalinguística. 

 

 

Questão 13 

"Todas as variedades linguísticas são estruturadas e correspondem a sistemas e 

subsistemas adequados às necessidades de seus usuários. Mas o fato de estar a língua 

fortemente ligada à estrutura social e aos sistemas de valores da sociedade conduz a 

uma avaliação distinta das características das suas diversas modalidades regionais, 

sociais e estilísticas. A língua padrão, por exemplo, embora seja uma entre as muitas 

variedades de um idioma, é sempre a mais prestigiosa, porque atua como modelo, como 

norma, como ideal linguístico de uma comunidade. Do valor normativo decorre a sua 

função coercitiva sobre as outras variedades, com o que se torna uma ponderável força 

contrária à variação." 

                   Celso Cunha. Nova gramática do português contemporâneo. Adaptado. 

 

A partir da leitura do texto, podemos dizer que uma língua é: 

 

a) conjunto de variedades linguísticas, dentre as quais uma alcança maior valor 

prestígio: a norma culta, que é considerada exemplar. 

b) um sistema que não admite nenhum tipo de variação linguística. 

c) um código em que a modalidade oral (fala) alcança maior prestígio social, pois é o 

resultado das adaptações linguísticas produzidas pelos falantes. 

d) um sistema fechado no qual a linguagem popular deve ser sempre evitada. 

 
 

Questão 14 

 

Um ato de comunicação só poderá existir quando duas ou mais pessoas 

estiverem interagindo em torno de uma mensagem, seja ela escrita ou oral por meio de 

https://www.pensador.com/autor/mario_quintana/
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canais, como rádio, telefone, carta, etc. Para que haja comunicação, é necessária a 

interação de seis elementos.  

 

Sobre os elementos da comunicação, assinale a alternativa que corresponde ao 

veículo responsável pela transmissão da mensagem. 

 

a) Ruído 

b) Código 

c) Referente 

d) Canal 

 

 

Disciplina: Filosofia, Ética e Cidadania 

Profª: André S. Baldan 

 

Questão 15 

Acerca do começo histórico da Filosofia podemos dizer:  

I- Os primeiros filósofos gregos surgiram por volta do fim do século VII a.C. e durante 

o século VI a.C. e ficaram conhecidos como pré-socráticos.  

II- A Filosofia surgiu como uma explicação da produção natural das coisas por 

elementos e causas naturais, impessoais e racionais.  

III- A Filosofia pode ser identificada como a arte da criação.  

As afirmativas corretas são, apenas:  

a) I e II; 

b) II e III; 

c) I e III; 

d) I, II e III.  

  

Questão 16 

Assinale a alternativa que indique os fundamentos básicos para se atingir a Felicidade a 

longo prazo, conforme o filósofo Epicuro: 

a) amigos, tempo, independência; 

b) amigos, tempo, dinheiro; 

c) dinheiro, vinho, mulheres; 

d) dinheiro, amigos, família. 

 

Questão 17 

Durante o primeiro bimestre deste ano tivemos a oportunidade de estudar os Filósofos 

contratualistas, cujo nome advém do conceito Contrato Social. Assinale a alternativa 

que explica este conceito amplamente trabalhados por T. Hobbes, J. Locke e J. J. 

Rousseau: 

a) O conceito de Contrato Social consiste na ideia que aceitamos cumprir com as regras 

afim de aproveitar da comodidade e da segurança que o conjunto social nos 

proporciona; 

b) O conceito de Contrato Social consiste na ideia que não aceitamos cumprir com as 

regras afim de aproveitar da comodidade e da segurança que o conjunto social nos 

proporciona; 

c) O conceito de Contrato Social consiste na ideia que não aceitamos cumprir com as 

regras afim de aproveitar da liberdade e da libertinagem que o conjunto social nos 

proporciona; 

d) O conceito de Contrato Social consiste na ideia que aceitamos cumprir com as regras 

afim de aproveitar da plena liberdade proporcionada pelo convívio social. 
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Disciplina: Genética Humana e Comportamental 

Prof.ª: Carla Magioni 

 

Questão 18 

 
 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 2% da população brasileira é 

portadora de algum tipo de doença mental, o que pode ser reduzido de maneira muito 

simples, apenas fazendo-se cumprir a Lei 3.914, de 1983, que institui a obrigatoriedade 

do "teste do pezinho" aos recém-nascidos ainda na primeira semana de vida, por meio 

do qual se identifica a fenilcetonúria, doença hereditária que pode levar ao retardamento 

mental, com prejuízo da fala e dos movimentos. Se detectada a tempo, essa doença pode 

ser controlada, ministrando-se ao recém-nascido uma dieta especial.  

 

O heredograma seguinte ilustra uma situação em que há indivíduos fenilcetonúricos 

(preto). Considerando o esquema, julgue os itens abaixo. 

 

 
I. As mulheres normais representadas no heredograma  são necessariamente 

heterozigotas. 

II. O caráter fenilcetonúrico apresenta um padrão de herança recessivo. 

III. A probabilidade de que o casal formado pelos indivíduos 10 e 11 tenha dois 

descendentes normais é igual a 12,5%. 

IV. A dieta especial a que devem ser submetidos os recém-nascidos fenilcetonúricos 

tende a alterar a frequência do gene da fenilcetonúria na população. 

 

V. O cruzamento entre os indivíduos 10 e 11 ilustra como a consanguinidade influencia 

o aparecimento de doenças hereditárias. 

 

Assinale a alternativa que indica a sequencia correta das frases 

 

a) V V V F F 

b) F V F V V 

c) V V F V V 

d) V F F V F 

 

https://www.al.sp.gov.br/norma/37921
https://djalmasantos.files.wordpress.com/2013/10/21.jpg
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Questão 19 

Considere o texto apresentado abaixo 

 

(…) pelo menos 1,1 milhão de brasileiros trabalham no período noturno em centros 

urbanos e estão sujeitos a problemas de memória, obesidade, falta de sono e 

enfraquecimento do sistema imunológico, entre outros males. 

(…) os trabalhadores noturnos perdem aproximadamente cinco anos de vida a cada 15 

trabalhados de madrugada. E têm 40% mais chances de desenvolverem transtornos 

neuropsicológicos, digestivos e cardiovasculares. 

(…) nosso organismo precisa descansar durante as noites, quando libera hormônios 

como a melatonina, o cortisol e o GH (hormônio do crescimento).  

(…) Uma das substâncias que dependem muito do escuro e da noite para serem 

liberadas é a melatonina. O hormônio ajuda a controlar o momento certo de cada 

função corporal. 

(Revista Galileu, outubro de 2010, p. 22) 

 

Além do hormônio do crescimento, outros fatores afetam o desenvolvimento do corpo 

humano, inclusive genéticos. Um dos distúrbios genéticos, a acondroplasia, afeta 1 a 

cada 25 mil pessoas. Esta síndrome é determinada por uma alteração no gene que 

codifica o receptor para o fator de crescimento de fibroblasto (FGFR3). Essa é uma 

condição autossômica e dominante, de forma que indivíduos heterozigotos a 

manifestam. Por outro lado, embriões homozigotos para essa condição não sobrevivem. 

A probabilidade de um casal, cuja mulher é acondroplásica e o homem normal, ter uma 

criança acondroplásica é de: 

 

a) 12,5%. 

b) 75%. 

c) 50%. 

d) 25%. 

  

Questão 20 

 

Três irmãos (João, José e Maria) realizaram um exame de sangue em laboratório para 

identificar os seus tipos sanguíneos, com o objetivo de verificar a possibilidade de 

doarem sangue ao pai, que necessitaria de uma transfusão após uma cirurgia. Um deles 

(João) ficou surpreso ao descobrir seu tipo sanguíneo – O – e achou que não era filho 

biológico do casal que o criou. Seu pai e o irmão apresentam sangue do tipo A e sua 

mãe e a irmã apresentam sangue do tipo B. Todos são Rh
+
. Com base no texto e em seus 

conhecimentos sobre a herança dos tipos sanguíneos, é correto afirmar que: 

 

a) João não pode ser filho biológico do casal, pois de acordo com a herança genética 

possível do tipo sanguíneo, os filhos somente poderiam apresentar sangues dos tipos A, 

B e AB. Dos filhos biológicos, somente José pode doar sangue ao pai, pois as hemácias 

de seu sangue apresentam aglutinogênio A. 

b) João pode ser filho biológico do casal, desde que pelo menos um dos pais seja 

heterozigoto e apresente o alelo responsável pela presença de aglutininas anti-A e anti-B 

no plasma. O pai não pode receber sangue de Maria, pois seu sangue apresenta 

aglutinina anti-B. 

c) João não pode ser filho biológico do casal, assim como seus dois irmãos, pois de 

acordo com a herança genética possível do tipo sanguíneo, os filhos somente poderiam 

apresentar sangues dos tipos AB. O pai pode receber sangue de João e José, pois o 

sangue dele apresenta aglutinina anti-A, assim como o de seus filhos. 

d) João pode ser filho biológico do casal, desde que ambos os pais sejam heterozigotos 

e apresentem o alelo responsável pela ausência de aglutinogênio. João pode doar sangue 

para seu pai, pois as hemácias do seu sangue não apresentam aglutinogênios. 
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Questão 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MARQUES, S. V. D.; MARTINS, G. B.; SOBRINHO, O. C. Health, labor and 

subjectivity: considerations about absenteeism-disease of workers at a public university 

 

Apesar dos números cada vez mais significativos de doenças psicológicas/ psiquiátricas 

relacionadas ao ambiente de trabalho, ainda há muita resistência à atuação da Psicologia 

no ambiente organizacional, assim como em várias outras instituições. A Psicologia 

Institucional estuda os fenômenos psicológicos presentes nas instituições e está voltada 

a busca de bem-estar naquele ambiente. Sobre a Psicologia, assinale a alternativa 

incorreta: 

a) (   ) tem como objeto de estudo, o homem, seu comportamento e seus aspectos 

psíquicos.  

b) (  ) passou a ser considerada uma ciência a partir da criação do Laboratório de 

Psicofisiologia Experimental na Alemanha. 

c) (   ) utiliza práticas alternativas como reiki, meditação, astrologia e misticismo em sua 

aplicação prática. 

d) (   ) ao contrário da Psiquiatria, não mantêm o foco nos aspectos e funcionamento 

psicológicos que se desviam da “normalidade” e na medicação da doença. 

 

 

Questão 22 

Sobre o desenvolvimento da ciência Psicologia, analise as assertivas e assinale a 

alternativa que aponta a(s) correta(s). 

 

I. Um fator contextual que elencou o avanço da ciência psicológica foi 

a percepção de que se desejassem que seus departamentos 

acadêmicos, orçamentos e rendas crescessem, teriam que demonstrar 

aos administradores que a psicologia poderia ter utilidade na solução 

de problemas sociais, educacionais e industriais.  

 

II. Uma rápida mudança de ênfase na psicologia americana se deu na 

aplicação do experimentalismo acadêmico para a aplicação de 

psicologia à aprendizagem, ao ensino e a outras questões práticas da 

sala de aula.  
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III. Outra influência contextual foram as guerras, e suas 

consequências. 

 

a) Apenas I e III estão corretas.  

b) Apenas I e II estão corretas.  

c) I, II e III estão corretas.  

d) Todas as assertivas estão incorretas. 

 

Questão 23 

A construção do conhecimento humano alicerça-se nas experiências cultural e social do 

homem, a partir de sua concepção de mundo. A influência dos meios social, histórico e 

cultural contribui significativamente no processo de desenvolvimento do indivíduo. A 

formação cognitivo-social desse indivíduo acompanha a evolução das mudanças 

ocorridas ao longo de sua vida no seu contexto social, histórico e cultural. Sobre os 

tipos de conhecimento, assinale a alternativa incorreta: 

a) (    ) o conhecimento científico é produzido de forma sistematizada e comprovada. 

b) (   ) o conhecimento religioso é uma forma de conhecimento que pode influenciar o 

comportamento e valores das pessoas. 

c) (  ) um fato que hoje é considerado conhecimento do senso comum, pode ser 

modificado ou vir a ser considerado conhecimento científico. 

d) (  ) o conhecimento do senso comum não deve ser considerado, pois não possui 

comprovação, não é verdadeiro. 

 

Questão 24 

Embora já estejamos no século XXI, muitas pessoas têm vontade de fazer psicoterapia, 

mas o preconceito e a vergonha as impedem de procurar um profissional. Grande parte 

da população desconhece os benefícios da Psicologia, também devido o fato de ser uma 

ciência e uma profissão relativamente jovem. Assinale a alternativa que apresenta o 

principal evento ligado ao estabelecimento da Psicologia enquanto profissão no Brasil. 

a) (   ) a criação da APA e suas revistas científicas. 

b) (   ) as mudanças em função do período conhecido como Renascimento. 

c) (   ) a criação do Conselho Federal de Psicologia, em 1962. 

d) (   ) as pesquisas de Wundt e a criação de seu laboratório. 

 

 

 

 

 

 

 


