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 Você está recebendo o CADERNO DE QUESTÕES e a FOLHA DE 
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 Para cada questão há somente uma alternativa correta. Assinale na folha de 

respostas a alternativa que julgar correta. 
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Jurídicos. 
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Disciplina: Bioestatística 

Prof. Flávio Silva Rezende 
 

Questão 01  

A revista Psicologia: Ciência e Profissão, publicou um artigo em 2008 com o título 

“Citações a Periódicos na Produção Científica de Psicologia” da autora Maria 

Imaculada Cardoso Sampaio, do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo 

(IP/USP). Em seguida é apresentado o resumo do trabalho para ser utilizado para esta 

questão. 

 

Resumo: Este artigo analisa os trabalhos de grau apresentados aos programas de pós-

graduação do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (IPUSP), no período 

de 2000 a 2005, objetivando explorar uma parte da importante produção gerada no 

IPUSP, a partir da pesquisa feita em relação às referências aos periódicos. Para a coleta 

de dados, formaram-se equipes que contabilizaram a referência a periódicos nas 

dissertações e teses, anotando em planilha própria o título da revista e o ano 

referenciado. Após análise do material, os dados foram reunidos para inferência dos 

resultados, e demonstram que, entre os anos 2000 e 2005, foram defendidas no IPUSP 

460 dissertações de mestrado e 333 teses de doutorado, perfazendo o total de 793 

trabalhos. Os dados permitem afirmar que a produção científica em dissertações e teses 

no IPUSP aumentou nos últimos anos e que a citação a periódicos também cresceu 

significativamente. A pesquisa detecta que o número de referências às revistas 

brasileiras é baixo, considerando o volume de publicações e as fontes de informação que 

indexam essa produção, e aponta também a necessidade de maior divulgação das 

revistas científicas publicadas pelos países latino-americanos entre os produtores da 

ciência, uma vez que, com exceção das brasileiras, não foram identificadas referências 

aos periódicos publicados na região. O trabalho conclui que o reconhecimento ao saber 

de qualidade gerado na região somente virá quando os pesquisadores tomarem 

consciência de que as revistas brasileiras merecem leitura freqüente e desprovida de 

preconceito. Recomenda que estudos dessa natureza sejam elaborados em outros 

programas de pós-graduação em Psicologia para comparação dos resultados. 

 

Assinale a afirmativa incorreta com relação ao conteúdo e os conceitos básicos de 

Bioestatística que foram apresentados nas discussões iniciais da disciplina: 

a) O período analisado pelo trabalho pode ser considerado como exemplo de dado 

quantitativo discreto. 

b) A coleta de dados teve como unidade de pesquisa as dissertações e teses defendidas 

no período, que podem ser exemplo de unidade experimental. 

c) Do total de trabalhos acadêmicos analisados, as dissertações e teses são consideradas 

como exemplos de frações, parcelas ou amostras do trabalho de pesquisa realizado. 

d) Os resultados do trabalho são identificados nas quatro últimas frases do resumo 

apresentado. 
 

Questão 02  
Ainda sobre o trabalho apresentado por Maria Imaculada Cardoso Sampaio, do Instituto 

de Psicologia da Universidade de São Paulo (IP/USP), na seção Resultados e Discussão 

pode ser encontrada uma tabela de distribuição das Dissertações e Teses defendidas no 

IP/USP entre 2000 e 2005. 
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ANO MESTRADO DOUTORADO TOTAL 

2000 93 43 136 

2001 64 62 126 

2002 72 54 126 

2003 81 56 137 

2004 75 63 138 

2005 75 55 130 

Total 460 333 793 

 

É correto afirmar que: 

a) A produção acadêmica de dissertações de mestrado tem se mostrado distribuída de 

forma constante ao longo dos anos investigados. 

b) A produção acadêmica de dissertações de mestrado teve seu ápice em 2000, enquanto 

que as teses de doutorados teve seu ápice em 2004. 

c) A produção acadêmica total teve seu maior salto em 2004, considerando que no 

mesmo ano a produção de dissertações e teses também teve um aumento em relação há 

todos os anos investigados. 

d) As dissertações de mestrado tiveram menor participação no produção acadêmica total 

em comparação as teses de doutorado. 

 

Questão 03 

O organograma abaixo foi apresentado nas aulas iniciais de Estatística para estudo dos 

conceitos básicos desta área da Ciência. Faça uma análise da estrutura abaixo para 

selecionar uma alternativa CORRETA sobre as sentenças abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Todas as pessoas que participam de uma pesquisa científica como unidades de 

observação são sujeitos que tem participado através de uma entrevista seguido de um 

trabalho de experimentação para coleta de dados com amostra biológica (sangue, saliva 

ou urina). 

b) Uma pesquisa científica utiliza ferramentas estatísticas com objetivo de organizar 

dados qualitativos e quantitativos através do uso de tabelas e gráficos para melhorar a 

interpretação dos mesmos. 
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c) Os dados quantitativos podem ser discretos ou contínuos. Sucessivamente, os valores 

5,5 e 8,1 são exemplos para esses tipos dados quantitativos. 

d) As variáveis qualitativas ou quantitativas são as respostas obtidas através de questões 

elaboradas para uma determinada pesquisa científica. 

 

Disciplina: O papel do psicólogo no sistema de garantia de direitos 

Profª: Natalia Aparecida Pereira Souza 
 

Questão 04  

Assinale abaixo as possibilidades de influência do ECA em políticas sociais básicas: 

 

a) aquelas que são de direito de todos e dever do estado, possuem cobertura universal, 

ex: saúde, educação e segurança 

b) Serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vitimas de 

negligencia, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão; 

c) caráter supletivo, os artigos 203 e 204 da CF afirmam que as politicas de AS são para 

aqueles que delas necessitam, ou seja, para pessoas ou grupos que estão em estado de 

necessidade temporário ou permanente. 

d) Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do 

adolescente. Serviço de identificação e localização de pais, responsável, crianças, 

adolescentes desaparecidos 

 

Questão 05 

As principais inovações do ECA do ponto de vista jurídico foram os avanços na 

explicitações e na regulamentação de direitos e garantias da criança e do adolescente, 

passando a considerá-los como seres humanos em desenvolvimento. Atribuindo à 

família, a sociedade e ao Estado em regime de responsabilidade compartilhada a função 

de protege-los. Principais norteadores do ECA: 

 

a) Não substitui-se a sansão pela proteção; 

b) Crianças e adolescentes são cidadãos, sujeitos de direito; toda a sociedade deve 

envolver-se na garantia desses direitos; 

c) Crianças e adolescentes são cidadãos sob responsabilidade do estado, sujeitos de 

direito; e toda a sociedade e família não deve envolver-se na garantia desses direitos; 

d) Somente o estado deve envolver-se na garantia desses direitos; 

 

Questão 06 

Em relação a crianças classifique as medidas protetivas (Art. 101. ECA) 

Art. 101: Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade 

competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas: 

 

a) Internação em estabelecimento educacional, encaminhamento a tratamento 

psicológico ou psiquiátrico; 

b) Encaminhamento aos pais ou responsáveis, mediante termo de responsabilidade, 

orientação, apoio e acompanhamento temporários; encaminhar os pais a grupos de apoio 

em políticas básicas; matricula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de 

ensino fundamental; inclusão em programa comunitário ou oficial de auxilio à família, à 

criança e ao adolescente 

c) liberdade assistida (L.A), inserção em regime de semiliberdade, advertência 

d)  Prestação de serviços à comunidade, Inclusão em programa oficial ou comunitário 

de auxilio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos 
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Disciplina: Psicologia Experimental 

Prof.ª: Aila Stefania de Almeida 

 

Questão 07 

Teóricos da Aprendizagem Social salientam que as pessoas comportam-se de maneira 

similar a modelos que avaliam com alto status social ou de sucesso. Esta pesquisa foi 

realizada para avaliar a influência de filmes violentos em comportamento agressivo 

tanto de crianças como de adolescentes. A amostra foi constituída de 160 sujeitos, 80 

adolescentes do sexo masculino e 80 do sexo feminino, alunos de escola pública, com 

idade variando entre catorze e dezesseis anos. O grupo de 80 adolescentes do sexo 

masculino foi subdividido em quatro, com vinte participantes em cada um deles. Cada 

grupo de vinte foi submetido a uma das condições experimentais: Grupo I – filme 

violento com herói: TimeCop - O Guardião do Tempo; Grupo II - documentário de 

violência com adolescentes, intitulado Kids; Grupo III - filme cooperativo, intitulado 

Águas Perigosas; Grupo IV - grupo controle. O mesmo aconteceu com o grupo das 80 

adolescentes do sexo feminino. Os participantes formaram quatro times, com cinco 

jogadores em cada um, que jogaram futebol por um período ininterrupto de trinta 

minutos. Cada participante foi observado por seis minutos em intervalos alternados (1º, 

6º, 11º, 16º, 21º, e assim por diante). Os comportamentos do goleiro não eram 

registrados. As observações ocorreram em esquema de registro de intervalo a cada dez 

segundos (10"). Dois participantes foram observados simultaneamente por duas duplas 

de observadores. Os participantes do grupo controle foram diretamente para o jogo de 

futebol de salão sem assistirem a qualquer filme. Os times eram formados por 

participantes do mesmo sexo, que jogavam sempre com participantes do seu próprio 

sexo. A primeira análise demonstrou que em dois grupos experimentais as diferenças 

entre os sexos foram significativas, ou seja, após assistirem aos filmes Time Cop e Kids 

os adolescentes do sexo masculino apresentaram comportamentos agressivos superiores 

aos índices apresentados pelas adolescentes do sexo feminino e superiores aos grupos 

controle e Águas Perigosas. Sendo que no grupo controle, como no grupo Águas 

Perigosas, a média dos comportamentos agressivos para homens e mulheres foi 

semelhante. Conclui-se que a exposição a filmes violentos podem contribuiu para a 

ocorrência de comportamentos violentos nas crianças durante os jogos de futebol. 

Assim, é preciso atentar-se para a exposição de crianças à filmes violentos e programas 

violentos. 

(GOMIDE, P. I. C. A influência de filmes violentos em comportamento agressivo de 

crianças e adolescentes. Psicol. Reflex. Crit. v.13 n.1 Porto Alegre 2000.) 

 

Leia as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. 

 

I. O relato apresenta uma pesquisa experimental entre-grupos com 6 grupos 

experimentais. 

II. O relato apresenta uma pesquisa experimental de sujeito único, no qual as variáveis 

independentes foram os filmes apresentados. 

III. O comportamento agressivo apresentado pelas crianças é a variável dependente do 

experimento. 

IV. Considerando os aspectos éticos, os participantes devem ser devidamente 

informados sobre o proposito da pesquisa e riscos envolvidos, sendo que as condições 

que produzam desconfortos nos participantes devem ser potencializadas. 

 

Assina a alternativa que apresenta as assertivas corretas. 

a) I e III 

b) I e IV 

c) II e III 
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d) II e IV 

 

Questão 08 

Em um experimento Pavlov introduzia uma cânula na boca de cães para medir a 

quantidade de saliva produzida. Para um cão foi apresentada repetidas vezes a comida 

emparelhada com o som de metrônomo soando em 80 ciclos. Após o condicionamento, 

o pesquisador deixou de apresentar a comida e passou a alterar os ciclos no qual o 

metrônomo soava. Veja os resultados deste experimento na tabela abaixo. 

 

Ciclos Ml de saliva 

80 12 

70 10 

60 8 

50 5 

40 3 

 

Considerando o experimento relatado, assinale a alternativa correta. 

a) O experimento retrata o fenômeno denominado extinção respondente, no qual a 

resposta é extinta com a remoção do estímulo condicionado. 

b) O experimento retrata o fenômeno denominado diferenciação respondente, no qual a 

magnitude da resposta aumenta com a diminuição da similaridade do estímulo. 

c) O experimento retrata o fenômeno denominado generalização respondente, no qual a 

magnitude da resposta diminui com a diminuição da similaridade do estímulo. 

d) O experimento retrata o procedimento de dessensibilização sistemática, quando o 

sujeito é exposto a estímulos de menor magnitude que são aumentados gradativamente 

até o estímulo condicionado original. 

 

Questão 09 

No filme Laranja Mecânica, o personagem Alex DeLarge, líder de uma pequena 

gangue, passa por um tratamento para reabilitação de criminosos. Alex, após ter injetada 

em seu organismo uma droga que o fazia sentir forte náusea, era forçado a assistir cenas 

de violência e ouvir a Nona Sinfonia de Ludwig van Beethoven. O tratamento foi 

realizado com sucesso e quando Alex era exposto a cenas de violência sentir forte 

náusea. Nesta história, o que são o estímulo incondicionado, estímulo condicionado e a 

resposta condicionada, respectivamente? 

a) droga, náusea e cenas de violência 

b) droga, cenas de violência e náusea 

c) náusea, cenas de violência e droga 

d) cenas de violência, droga e náusea 

 

Questão 10 

(Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), 2016, adaptada) Com base nos 

conhecimentos do Behaviorismo Metodológico e Radical, leia as assertivas e 

relacione aos itens A ou B. 

 

I. Optou por considerar como objeto de estudo apenas os eventos públicos os quais, 

podem ser observado igualmente por mais de um espectador.  

II. Ações, pensamentos e sentimentos obedecem às mesmas leis, e têm as mesmas 

propriedades de qualquer outro comportamento, diferenciando-se apenas pelo grau 

de acessibilidade. 

III. O comportamento operante refere-se ao comportamento que produz 

modificações no ambiente e é afetado por essas modificações. 
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A. Behaviorismo Metodológico 

B. Behaviorismo Radical 

 

Assinale a alternativa que apresenta as combinações corretas.  

a) I-A , II-B e III-A.  

b) I-B , II-B , III-A.  

c) I-A , II-A , III-B.  

d) I-A , II-B e III-B .  

 

 

Disciplina: Processos grupais 

Profª: Ana Paula Basílio 

 

Questão 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos somos seres sociáveis e não nascemos para viver isolados. Nosso primeiro grupo 

sociável é nossa família. A partir daí, formamos outras convivências coletivas: grupos 

de amigos, trabalho, esporte, associações, clubes, comunidade de Igreja. Há um 

consenso de que não é fácil conviver em grupo, não importa qual, e alguns autores 

apontam que o trabalho em grupo, pode ter algumas desvantagens. É possível citar 

como desvantagem no trabalho em grupo: 

a) O desenvolvimento de um espírito de liderança nos membros. 

b) O estímulo aos membros para o desenvolvimento de capacidades como 

argumentação e pensamento crítico. 

c) O fato de a opinião de um membro com menor status geralmente ser menos 

valorizada que a dos demais. 

d) A capacidade de os membros melhorarem sua comunicação e nível de empatia. 

 

 

Questão 12 

Sobre os grupos:  

 

I - Um grupo existe quando em determinado conjunto de pessoas há relações estáveis, 

em razão de objetivos e interesses comuns. 

II- Cuidados com a qualidade de vida, relacionamento interpessoal e desenvolvimento 

de habilidades sociais refletem diretamente no desempenho em grupo. 

III- Estabilidade nas relações interpessoais e sentimentos partilhados de pertença a uma 

mesma unidade social não são condições características de um processo grupal. 

IV- Aspectos como motivação e stress podem interferir no desenvolvimento e 

relacionamento no grupo.  
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Sobre as afirmativas acima, podem ser consideradas corretas: 

a) as afirmativas I, II, III e IV 

b) as afirmativas I, II e IV 

c) as afirmativas I, III e IV 

d) as afirmativas I, II e III 

 

 

Questão 13 

Sobre o início da vida em grupo: 

 

“É no Neolítico que o homem domina a agricultura e torna-se sedentário. 

Com o domínio da agricultura, o homem buscou fixar-se próximo às 

margens dos rios, onde teria acesso à água potável e a terras mais férteis. 

Nesse período, a produção de alimentos, que antes era destinada ao 

consumo imediato, tornou-se muito grande, o que levou os homens a 

estocarem alimentos. Consequentemente a população começou a aumentar, 

pois agora havia alimentos para todos. Começaram a surgir as primeiras 

vilas e, depois, as cidades. A vida do homem começava a deixar de ser 

simples para tornar-se complexa. Sendo necessária a organização da 

sociedade que surgia”. (Marcos Emílio Ekman Faber) 

 

Um grupo é definido como dois ou mais indivíduos, interdependentes e interativos, que 

se juntam visando à obtenção de um determinado objetivo. Analise a seguir os possíveis 

motivos pelos quais as pessoas hoje se reúnem em grupo, e assinale a alternativa 

correta: 

a) as pessoas podem se reunir por segurança, para sentirem-se mais fortes e resistentes 

às ameaças; 

b) as pessoas podem se reunir por status, para ser visto como importante e ser 

reconhecido por outros grupos; 

c) as pessoas podem se reunir pelo motivo da autoestima, vivenciando no grupo uma 

sensação de valor próprio; 

d) todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 

Disciplina: Psicologia Social II 

Profª: Natalia Aparecida Pereira Souza 

 
Questão 14 

Tratando de Exclusão Social, referir-se a uma, ou a um grupo de pessoas, que sofrem 

alguma forma de discriminação perante a sociedade, cria-se imagem de discriminação 

já em sua infância de forma individual e grupal: apelido/ambiente familiar. Frente a 

isso, quais são as consequências da discriminação:  

a) A discriminação não acarreta em consequências;  

b) A discriminação começa na escola com apelidos apenas pelas crianças que não 

interagem em grupo 

c) Cor de pele, sua renda, seu grau de instrução, sua religião, deficiência, entre outros; 

d) A discriminação frente a sociedade não é vista na infância propriamente. 

 

 

Questão 15 

O ensino inclusivo não deve ser confundido com educação especial, a qual se apresenta 

numa grande variedade de formas incluindo escolas especiais, unidades pequenas e a 

integração das crianças com apoio especializado. O ensino especial é desde sua origem 

um sistema separado de educação das crianças com deficiência, fora do ensino regular, 

baseado na crença de que as necessidades das crianças com deficiência não podem ser 

http://www.historialivre.com/quemsoueu.htm
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supridas nas escolas regulares. Existe ensino especial em todo o mundo seja em escolas 

de frequência diária, internatos ou pequenas unidades ligadas à escola de ensino regular. 

A partir do que foi descrito, quais são as barreiras ao ensino inclusivo: 

 

a) A não sensibilização e envolvimento a sociedade em geral e a comunidade escolar 

em particular;  

b) Atitudes negativas em relação à deficiência, invisibilidade na comunidade das 

crianças com deficiência que não frequentam a escola, custo, acesso físico, dimensão 

das turmas, pobreza, discriminação por gênero, dependência (alto nível de dependência 

de algumas crianças com deficiência dos que as cuidam).  

c) A não preparação dos gestores e educadores dos Municípios-pólo para dar 

continuidade à política de Educação Inclusiva;  

d)  Falta de desenvolvimento de projetos de formação de gestores e educadores para dar 

continuidade ao processo de implementação de sistemas educacionais inclusivos;  

 

Questão 16 

Em relação a Sexo e Gênero, os seres humanos têm diferenças sexuais, mas de maneira 

semelhante a todos os outros aspectos de diferenciação física, elas são experenciadas 

simbolicamente. Nas sociedades humanas, elas são vividas como gênero. Sendo assim, 

é correto afirmar: 

 

a) Enquanto as diferenças sexuais são físicas, as diferenças de gênero não são 

socialmente construídas. Mas são necessariamente às diferenças fisiológicas 

determinantes como as vemos em nossa sociedade.  

b) Conceitos de gênero são interpretações culturais das diferenças de gênero. O gênero 

depende de como a sociedade vê a relação que transforma um macho em um homem e 

uma fêmea em uma mulher.  

c) Nas sociedades humanas, elas são vividas totalmente como gênero; 

d) Em todas as culturas mantém a mesma imagens prevalecentes do que homens e 

mulheres devem ser. 

 

 

Disciplina: Ética Profissional 

Prof.ª: Monalisa de Fátima Freitas Carneiro Leão  

 

Questão 17 

O Código de Ética Profissional do Psicólogo foi aprovado na Resolução CFP nº 010/05, 

em 21 de julho de 2005. O documento assim anuncia que pretende ser: 

 

[…] um instrumento capaz de delinear para a sociedade as responsabilidades e 

deveres do psicólogo, oferecer diretrizes para a sua formação e balizar os 

julgamentos das suas ações, contribuindo para o fortalecimento e ampliação do 

significado social da profissão. 

 

Em relação aos princípios fundamentais do referido código, assinale a alternativa 

correta.  

 

a) Cabe ao psicólogo assumir responsabilidades profissionais, com base em um trabalho 

que respeite a dignidade e a liberdade do indivíduo, embora não seja evidente e 

necessário o seu compromisso com os Direitos Humanos.  

b) O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e 

das coletividades, apesar de não ter papel significativo na eliminação de qualquer forma 

de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.  
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c) O psicólogo atuará com responsabilidade, por meio do continuado aprimoramento 

profissional, visto que sua formação deve ser encarada como um processo contínuo, 

contribuindo para o desenvolvimento da psicologia como campo científico de 

conhecimento e de prática.  

d) No âmbito de sua atuação profissional, o psicólogo não precisa necessariamente 

considerar as relações de poder nos contextos em que atua e os impactos dessas relações 

sobre as suas atividades profissionais, assim como se posicionar de forma crítica com 

relação aos aspectos históricos e sociais.  

 

 

Questão 18 

Leia a afirmação abaixo: 

“A relação Psicologia e Educação deve ser analisada criticamente, isto é, 

devemos ser capazes de desvelar o que o discurso e as concepções construídas, a 

partir desta junção, ocultaram. A Psicologia fortaleceu noções naturalizantes da 

Pedagogia e contribuiu para ocultar a educação como processo social. A 

educação ficou concebida como processo cultural de desenvolvimento das 

potencialidades dos indivíduos. Todos os aspectos sociais que compõem a 

educação ficaram ocultados” (BOCK, 2003, p. 83). 

 

A autora do trecho mencionado a cima denuncia uma espécie de cumplicidade 

ideológica que a Psicologia tradicional estabeleceu com a Educação com noções 

naturalizantes da Pedagogia. Considerando esse tipo de apontamento e as discussões 

que perpassam a relação entre ética e Psicologia, assinale a alternativa correta: 

 

a) Cabe ao profissional de psicologia tomar consciência de que sua atividade não tem 

impactos éticos e políticos, não sendo, portanto, de sua responsabilidade se 

comprometer com a educação de uma sociedade que cumpra sua promessa de 

emancipação.  

b) A delimitação dos princípios éticos da Psicologia parte do pressuposto de que existe 

prática psicológica neutra, pois nem todas são perpassadas por valores e 

intencionalidades. 

c) Ao escolher as “ferramentas” teóricas e metodológicas, os psicólogos definem seu 

compromisso ético e social. Tais profissionais serão eticamente neutros quando as 

escolhas recaírem em teoria, métodos e técnicas que contribuam para a autonomia do 

sujeito e para a sua emancipação.  

d) É tarefa do psicólogo, considerando seu compromisso em prol de uma sociedade 

igualitária e inclusiva, denunciar e não compatibilizar com concepções a-históricas de 

homem, educação e sociedade, as quais desconsideram a produção social dos 

fenômenos humanos. 

 

 

Questão 19 

É comumente dito que o capitalismo acrescentou uma profunda alteração na vida ética 

dos povos. Considerando esse argumento e os desafios trazidos pela modernidade, 

assinale a alternativa correta. 

 

a) As normas éticas são essencialmente altruístas: elas dizem respeito ao interesse 

alheio, ou ao bem comum da coletividade, nunca exclusivamente ao interesse próprio do 

agente.  

b) Tendo em vista os dados alarmantes da degradação constante dos bens renováveis do 

planeta, a humanidade terá condições de enfrentar tal problema independente de 

encontrar uma forma de união na qual todos os povos do mundo possam viver livres e 

iguais, em dignidade e direitos.  
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c) A ética não precisa se vincular à tecnologia e ser conhecedora do saber tecnológico. 

Pois, o grande projeto de humanização do mundo independe do reconhecimento da 

ciência e da técnica como patrimônio da humanidade, podendo, portanto, estar 

suscetíveis a qualquer tipo de apropriação, privada ou estatal.  

d) A difusão das ideias e sentimentos ligados à satisfação do interesse próprio de cada 

indivíduo, classe ou povo, como princípio natural de vida em sociedade não tem 

impactos na prática dos valores de liberdade, igualdade e fraternidade tão caros à defesa 

dos direitos humanos.  

 

Disciplina: Psicologia do Adolescente 

Profª: Ana Paula Basílio 

 

Questão 20 

“Distúrbios alimentares, como quadros de Anorexia e Bulimia, têm aumentado 

significativamente nos últimos anos, possivelmente como uma consequência do culto ao 

corpo, que força uma preocupação com o sobrepeso. Os autores que trabalham com essa 

patologia enumeram muitos pontos que merecem atenção, seja para avaliação 

diagnóstica, seja para indicação de tratamento”. Considere as afirmativas a seguir e 

assinale a incorreta:  

a) transtornos alimentares exigem tratamento psicológico e, quase sempre, estão 

relacionados a outros transtornos, como depressão e ansiedade. 

b) esses quadros não são comuns na adolescência, pois trata-se de um período em que, 

naturalmente, os jovens se alimentam bem para suprir as necessidades metabólicas do 

período.  

c) a terapia possibilitará que o paciente reavalie crenças supervalorizadas relativas ao 

peso e imagem corporal. 

d) é essencial que os indivíduos com transtornos alimentares busquem encontrar 

estratégias alternativas para lidar com situações problemas, sem recorrer ao 

comportamento de ingesta. 

 
 
Questão 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Entrar no mundo dos adultos – desejado e temido – significa para o adolescente a 

perda definitiva de sua condição de criança. É o momento crucial na vida do homem e 

constitui a etapa decisiva de um processo de desprendimento que começou com o 

nascimento. As mudanças psicológicas que se produzem neste período, e que são a 

correlação de mudanças corporais, levam a uma nova relação com os pais e o mundo” 

(Aberastury, A). Nessa nova relação com os pais e o mundo, os adolescentes 

apresentam como principal necessidade:  

a) carinho e proteção 

b) segurança e saúde 
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c) liberdade e independência 

d) amigos e pares sexuais 

 

Questão 22 

Leia com atenção os trechos abaixo sobre o estudo da adolescência: 

 

As primeiras teorias propostas buscavam as raízes históricas da 

adolescência, e consideram esse período do desenvolvimento como uma 

série de mudanças predeterminadas e reguladas internamente. 

 

Em seguida, alguns teóricos passaram a considerar os fatores ambientais 

como determinantes mais importantes das potencialidades individuais. 

 

Os trechos acima se referem, respectivamente, à:  

a) teorias socioculturais – teorias ambientais 

b) teorias evolucionistas – teorias progressistas 

c) determinismo biogenético – teorias socioculturais 

d) biologia progressiva – determinismo ambiental 

 

Disciplina: Técnicas de investigação psicológica I 

Profª: Natalia Aparecida Pereira Souza 

 

Questão 23 

A observação faz parte da vida de todos nós, assim como relatar o que foi observado. 

Mas em Psicologia devemos nos adequar a linguagem cientifica que difere da 

linguagem coloquial, bem como da linguagem literária. Quais das descrições abaixo se 

refere a linguagem cientifica: 

 

a) O autor não pretende descrever apenas o que aconteceu realmente; não se atém à 

fidelidade dos fatos; usa linguagem figurada ele não quer demonstrar fatos e sim 

comunicar e produzir impressões, dar asas à imaginação. 

b) Predizer e controlar os eventos da natureza, dessa forma um fato só adquire 

importância e significado se é comunicado a outros fazendo uso de uma linguagem que 

obedece a certas características, e são essas características que iremos conhecer. 

c) A variações regionais, culturais e sociais, recorrendo ao uso de vocabulário simples, 

de expressões populares e de gestos que acompanham a fala. É considerado por muitos 

como um registro pouco prestigiado e incorreto. Isso não corresponde, contudo, à 

realidade 

d) Não controla os eventos da natureza, adquire importância em sua expressão vivida 

através da sua história de vida, com características de linguagem cultural.  

 

Questão 24 

O campo da entrevista não é fixo e sim dinâmico, pois está sujeito a uma permanente 

mudança, de forma que a observação se deve estender do campo específico existente em 

cada momento à continuidade e sentido destas mudanças. Para compreender a 

entrevista como campo é importante centrar o estudo sobre: 

a) Sua atitude, sua dissociação instrumental, contratransferência, identificação, etc 

b) O entrevistador, o entrevistado e a relação interpessoal. 

c) Transferência, estruturas de comportamento, traços de caráter, ansiedades, defesas, 

etc 

d) Interação entre os participantes, o processo de comunicação (projeção, introjeção, 

identificação, etc), o problema da ansiedade, etc. 
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Questão 25 

As variáveis da entrevista dependem do entrevistado, o campo da entrevista é 

determinado pelas modalidades da personalidade do entrevistado, O entrevistador 

controla a entrevista, porém quem a dirige é o entrevistado. A entrevista funciona como 

uma situação em que se observa parte da vida do entrevistado, que se desenvolve em 

relação a nós e diante de nós. Porém, nenhuma entrevista pode esgotar a personalidade 

do paciente, mas somente um segmento dela. Sabemos que como facilitador deste 

processo há o enquadramento em entrevista que consiste em transformar um conjunto 

de variáveis em constantes, assinale as alternativas correspondentes ao enquadramento 

em entrevista: 
 

a) Atitude técnica, papel do entrevistador, objetivos, lugar, tempo da entrevista; 

b) O entrevistado, o entrevistador,  

c) Relação interpessoal; 

d) Nenhuma afirmativa acima 

 

 

Disciplina: Empreendedorismo 

Prof. André Marcelo L. Pereira 

Questão 26 

Em 1956, o caixeiro-viajante Pelegrino conheceu a balconista Luiza. Um ano depois, 

estavam casados e davam os primeiros passos na empresa que, anos mais tarde, 

revelaria aquela que é considerada hoje a mulher de negócios mais bem-sucedida do 

país. 

Depois de comprar uma loja de móveis e eletrodomésticos chamada A Cristaleira, 

Pelegrino e Luiza promoveram um concurso na rádio local para escolher um novo nome 

para o estabelecimento. Ganhou Magazine Luiza. O negócio ia bem, mas a verdadeira 

explosão estava por vir. Luiza Helena Trajano, que cresceu dentro da loja dos tios, logo 

começou a mostrar seu talento empreendedor e, no fim dos anos 1970, passou a fazer 

parte da direção da loja. No início dos anos 1980, ela informatizou a empresa (os 

computadores ainda eram uma novidade no Brasil), ajudou a abrir 32 filiais e montou 

um centro de distribuição em Ribeirão Preto. Em 1991, dona Luiza mandou um bilhete 

à sobrinha: “Logo vou fazer 62 anos. Estou ficando velha. Acho melhor você assumir o 

Magazine”. Decisão feliz. Luiza Helena, a sobrinha, diminuiu o poder da família e 

aumentou o dos funcionários, inaugurou a primeira loja virtual e passou a comprar 

concorrentes. Em junho de 2011, a rede anunciou a compra de 121 lojas do Baú da 

Felicidade, do Grupo Sílvio Santos, por R$ 83 milhões. Atualmente, o Magazine Luiza 

tem 613 lojas em 430 cidades e 21 mil funcionários. Faturou R$ 5,3 bilhões em 2010. 

(Adaptação do texto Exemplo para todas as gerações, veiculado na internet – palavra de 

busca: título) 

 

 Pela história de Luíza, vê-se que a empresária revela algumas características do espírito 

inovador dentro do empreendedorismo. Pode-se dizer que Luíza apresenta: 

 

a)  Inovação evolucionária; inovação revolucionária e inovação disruptiva. 

b) Inovação revogada; inovação judiciária e inovação prorrogativa. 

c) Inovação pioneira; inovação reajustada e inovação criativa. 

d) Inovação reajustada; inovação progressiva e inovação primitiva. 
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Questão 27 

Observe o Quadro 1: Ambiente total de organização. 

 

 
 

Fonte:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75901979000200009#qua1, 2016. 

 

Considerando que as empresas não vivem isoladas do mundo, circunscritasnos limites 

de suas fronteiras, mas devem lançar-se também a espaços exteriores a elas, observe o 

quadro 1 acima e identifique os dois estratos diferentes em que uma empresa deve 

movimentar suas atividades: 

 

a) Ambiente longitudinal e ambiente latitudinal.  

b) Ambiente horizontal e ambiente vertical. 

c) Ambiente interno e ambiente operacional.  

d) Macroambiente e microambiente.  

 

Questão 28 

 Leia, com atenção, o texto seguinte e assinale a alternativa que seja mais adequada com 

base no texto: 

 

“O momento de maior exposição do negócio será no 10º mês, em que o fluxo de caixa 

acumulado se encontra negativo em cerca de R$ 212.000,00.  A partir do 11º mês, o 

faturamento do negócio passa a ser superior às despesas, fazendo com que o caixa se 

torne positivo a partir do 25º mês. No início do 4º e 5º anos, haverá um investimento em 

um automóvel utilitário e o recrutamento de mais três funcionários para compor uma 

Filial Móvel. Ao final do 5º ano, estima-se um faturamento médio mensal de R$ 

240.000,00, com um lucro médio de R$ 66.000,00 e com o caixa acumulado de 

aproximadamente R$1.300.000,00. 
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Para a execução do empreendimento será investido um montante de R$ 116.500,00 para 

obras, equipamentos, móveis, treinamentos, insumos e marketing. Os recursos 

financeiros para suprir esse investimento inicial serão provenientes da proprietária do 

negócio e de familiares e amigos” (CAIO JUNIOR, C. P. F. Plano de negócio: boutique 

de carro. Disponível em: <http://www.josedornelas.com.br/plano-de-negocios>). 

O que se propõe nesta questão: 

a) se refere a um plano financeiro e ao aporte de recursos para a realização de um plano 

de negócios. 

b) remete à oportunidade de financiamento dos gastos com um provável plano de 

negócio. 

c) se refere ao sumário executivo, à estrutura e operações da empresa “Boutique de 

Carro”. 

d) diz respeito a uma fatia crescente de mercado (comercialização de carros) e a uma 

visão empresarial e empreendedora diante de uma oportunidade no mercado. 

  

Questão 29 
 A “Boutique do carro” definiu: a) “Criar, para o público feminino, soluções de limpeza 

e serviços mecânicos em geral, de maneira transparente e ética, preservando o meio 

ambiente e garantindo lucro para o negócio; b) Ser referência no mercado brasileiro em 

serviços automotivos focados no público feminino; c) inscrição estampada em frente à 

loja: “Cuidando do seu carro e do seu tempo...” (CAIO JUNIOR, C. P. F. Plano de 

negócio: boutique de carro. Disponível em: <http://www.josedornelas.com.br/plano-de-

negocios>). 

 

As três definições mencionadas em a, b e c indicam, respectivamente: 

a) missão, objetivo e estratégia do negócio. 

b) visão, objetivo específico e atividade da empresa. 

c) missão, marketing e tendência de mercado na comercialização de carros. 

d) missão, visão e slogan do negócio. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 


