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1º SEMESTRE - 2013 
INSTRUÇÕES 

 Você está recebendo o CADERNO DE QUESTÕES e a FOLHA DE 

RESPOSTA. 

 Para cada questão há somente uma alternativa correta. Assinale na folha de 

respostas a alternativa que julgar correta. 

 Não é permitido nenhum tipo de consulta, incluindo Calculadoras e Códigos 

Jurídicos. 

 O cartão de resposta não será substituído em hipótese alguma. 

 Tempo máximo para entrega da prova: 2 horas 

 Tempo mínimo para entrega da prova: 1 hora 
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GABARITO RASCUNHO 
 

01 A B C D 

02 A B C D 

03 A B C D 

04 A B C D 

05 A B C D 

06 A B C D 

07 A B C D 
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19 A B C D 

20 A B C D 

21 A B C D 

22 A B C D 

23 A B C D 

24 A B C D 

25 A B C D 

26 A B C D 

27 A B C D 

28 A B C D 

29 A B C D 

30 A B C D 

31 A B C D 

32 A B C D 

33 A B C D 

34 A B C D 

35 A B C D 

36 A B C D 

37 A B C D 

38 A B C D 

39 A B C D 

40 A B C D 

 

Todo mundo erra, mas erra menos aquele que se preparou a estudar 
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Disciplina: Direito Ambiental 
Professor:  Me Mário César M. Miranda 

 

Questão 1 

Determinada indústria têxtil elimina seus componentes químicos no rio que abastece uma cidade, 

alterando as características do meio ambiente e prejudicando a segurança e o bem-estar da população. 

Nesse caso, o princípio ambiental que determina o dever da indústria de arcar com as consequências 

econômicas da atividade descrita é o princípio 

a) da precaução. 

b) da prevenção. 

c) do poluidor-pagador. 

d) do usuário-pagador. 

 

Questão 2 

Para a realização de determinada atividade econômica, a pessoa física interessada solicitou ao órgão 

estadual ambiental competente a licença necessária. Entretanto, por ser a atividade econômica 

considerada potencialmente causadora de degradação ao meio ambiente, o referido ente público 

informou ao interessado da necessidade do prévio estudo de impacto ambiental. 

 

Na situação apresentada, a realização do referido estudo consagra a aplicação do princípio ambiental 

a) do usuário-pagador. 

b) da precaução. 

c) da prevenção. 

d) do poluidor-pagador. 

 

Questão 3 

São Características dos interesses difusos, exceto: 

a) são interesses indivisíveis;  

b) interessados são indeterminados e indetermináveis e que se unem simplesmente pelo evento que 

ameaça ou prejudica seus interesses;  

c) Decorre de circunstâncias fáticas. 

d) Pessoas determinadas e Efeitos limitados entre as partes. 

 

Questão 4 

Meio ambiente é: “o conjunto de elementos naturais, artificiais, culturais e do trabalho, suas interações, 

bem como as condições, princípios, leis e influências, que permitem, abrigam e regem a vida em todas 

as suas formas.” No entanto essa noção foi fruto de um processo marcado por três fases que denomina-

se, visão ecocêntrica, visão antropocêntrica e evolução da visão antropocêntrica. 

 

Tendo como referência as informações, analise as seguintes alternativas e responda: 

 

I - a Evolução da Visão Antropocêntrica é visão abrandada do antropocentrismo, mais globalizada e 

ética, na qual valoriza a interdependência entre os seres humanos e os elementos da natureza (fauna, 

flora, ar atmosférico, água etc.).  

II – na Visão Antropocêntrica, o homem é considerado o centro da vida, ideologia baseada em  raízes 

religiosas, ou seja, coloca o HOMEM como um DÉSPOTA sobre a terra. 

III – segundo a Visão Ecocêntrica, todas as formas de vida têm o direito de serem preservadas. A 

proposta de tutela ambiental na constituição busca amparar a totalidade da vida e suas bases. 
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Estão correto os itens 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) II e III 

D) I, II e III  

 
 

Disciplina: Direito Civil – Parte Geral II 
Prof.:  Ronaldo Carvalho  
 

Questão 5 

Agostinho pretende vender seu apartamento e para tanto nomeia Leôncio como seu representante. 

Betânia demonstra interesse na aquisição de dito imóvel e acaba por celebrar contrato de compra e 

venda com Leôncio, que ostenta a qualidade de procurador de Agostinho. Ocorre que o negócio 

jurídico concluído pelo representante mostra-se em conflito de interesses com o representado. Diante 

disso, Agostinho pretende sua invalidação. Levando em consideração os dados apresentados, o 

negócio jurídico é: 

a) anulável, e é de noventa dias, a contar da conclusão do negócio, o prazo de decadência para se 

pleitear a anulação. 

b) anulável, e é de cento e oitenta dias, a contar da conclusão do negócio, o prazo de decadência para 

se pleitear a anulação. 

c) anulável, e é de cento e vinte dias, a contar da conclusão do negócio, o prazo de decadência para se 

pleitear a anulação. 

d) nulo, e é de cento e oitenta dias, a contar da conclusão do negócio, o prazo de decadência para se 

pleitear a nulidade. 

 

 

Questão 6 

Quanto às reproduções eletrônicas de fatos ou de coisas no Código Civil Brasileiro, é CORRETO 

afirmar que: 

a) São consideradas prova apenas quando improcedente a impugnação sobre sua exatidão. 

b) São válidas como prova plena de fatos ou de coisas desde que acompanhadas de outro meio 

probante. 

c) Não são consideradas prova, se não demonstrada sua fonte de registro, reprodução ou divulgação. 

d) São consideradas prova plena, se a parte, contra quem forem exibidas, não lhes impugnar a 

exatidão. 

 

 

Questão 7 

A respeito das teorias e meios de prova previstas no Código Civil e Tribunais Superiores, é correto 

afirmar: 

a) A pessoa com deficiência poderá testemunhar em igualdade de condições com as demais pessoas, 

sendo-lhe assegurados todos os recursos de tecnologia assistiva. 

b) Não há previsão legal sobre a possibilidade de ser admitido o depoimento de cônjuge, ascendente ou 

descendente. 

c) Um advogado pode ser obrigado a depor sobre fato de seu cliente desde que seja necessário para a 

prova de fatos que só ele conhece. 

d) Qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova escrita é admissível como subsidiária ou 

complementar da prova testemunhal. 
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Questão 8 

Assinale a alternativa que corresponde à hipótese legalmente admitida para que pessoas possam ser 

admitidas como testemunhas diante de fatos jurídicos diversos.  

a) Pessoas interessadas no litígio, amigos íntimos ou inimigo capital das partes. 

b) Os colateriais até o terceiro grau de alguma das partes. 

c) Os cônjuges das partes. 

d) Mandatários, excluídos aqueles que estejam sob sigilo ético profissional. 

 

Questão 9 

Sobre a representação prevista no Código Civil, responda: 

I. É anulável o negócio jurídico que o representante celebrar consigo mesmo, salvo se expressamente 

permitido por lei ou pelo representado. 

II. Caso o representante substabeleça seus poderes, poderá celebrar negócios com o substabelecido sem 

que esteja sujeito a anulação e independente de permissão expressa da lei ou do representado. 

III. O negócio concluído pelo representante em conflito de interesses com o representado é anulável, 

independente do conhecimento de quem celebrou o negócio com o representante. 

Assinale a correta: 

a) Todas as assertivas são verdadeiras. 

b) Apenas as assertivas I e III são verdadeiras. 

c) Apenas a assertiva I é verdadeira. 

d) Apenas a assertiva III é verdadeira. 

 

Questão 10 

Em referência à prova no âmbito civil, assinale a opção correta.  

a) Não havendo impugnação, não se discutirá a exatidão de cópia reprográfica de documento 

particular, ainda que não autenticada. 

b) É lícito ao juiz exigir, em qualquer caso, para a instrução do processo, que o hospital forneça 

prontuário e arquivos médicos do réu. 

c) Não se admite recusa de prestação de depoimento por testemunha, ainda que o fato a ser relatado 

possa causar desonra a amigo íntimo. 

d) Reprodução de título de crédito por microfilme não tem o mesmo valor do original para fins de 

protesto, ainda que autenticada por tabelião. 
 

Disciplina: Direito Penal - Parte Geral II 
Professor:  Eliel Ribeiro Carvalho 

 

Questão 11 

Analise as assertivas e em seguida marque a alternativa correta 

I. Nos termos do artigo 27 do Código Penal, consagrado também no artigo 228 da Constituição 

Federal, os menores de 18 anos são inimputáveis, ficando sujeito às normas estabelecidas em 

legislação especial. Adotou-se, portanto, o critério biológico, que presume, de forma absoluta, ser o 

menor de 18 anos inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. 

II. A embriaguez voluntária somente afasta a imputabilidade se for completa, ou seja, quando retira a 

capacidade de entendimento e autodeterminação do agente. 

III. Dependência de substância entorpecente é uma das hipóteses de inimputabilidade penal. 

a) somente a assertiva I está correta. 

b) somente as assertivas I e III estão corretas. 

c) somente as assertivas I e II estão corretas. 

d) as assertivas I, II e III estão corretas. 
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Questão 12 

Analise as assertivas e em seguida marque a alternativa correta 
 

(   ) A prisão simples é cumprida sem rigor penitenciário, em estabelecimento especial ou seção 

especial de prisão comum, em regime semiaberto ou aberto. O condenado a prisão simples deve ficar 

sempre separado de quem está em reclusão ou de detenção. 

(   ) A pena de detenção é cumprida no regime semiaberto ou aberto, enquanto a pena de reclusão deve 

se iniciar no regime fechado. 

(   ) A penitenciária de mulheres deve ter área para gestante e parturiente, além de creche para abrigar 

crianças maiores de 06 meses e menores de 07 anos, que forem desamparadas e cuja responsável 

estiver presa. 

(   ) A execução da Pena Privativa de Liberdade deve ocorrer na mesma comarca em que o crime foi 

praticado, mas pode ser cumprida em outra penitenciária, desde que exista decisão judicial 

fundamentada. 

(   ) É possível o condenado ficar no regime fechado se não houver vaga no semiaberto. 
 

a) F, V, F, V, F 

b) V, F, V, F, F 

c) V, F, V, V, F 

d) V, V, V, V, F 

 

Questão 13  

Após o devido processo legal, Armando Chaves foi condenado a 9 anos de reclusão por um crime 

comum (não hediondo) praticado na Comarca de Ituarma/MG. No tocante ao estudo sobre as penas, 

analise as assertivas seguintes e em seguida marque a alternativa correta. 

I. Armando Chaves deverá iniciar o cumprimento de sua pena no regime fechado em penitenciária 

(estabelecimento de segurança média ou máxima). 

II. Armando Chaves deverá iniciar o cumprimento de sua pena no regime fechado em cadeia pública 

desde que na mesma comarca onde ocorreu o crime. 

III. Ao cumprir 1/6 da pena Armando Chaves terá direito à progressão de pena. 

a) somente a assertiva II está correta. 

b) somente as assertivas I e II estão corretas. 

c) somente a assertiva III está correta. 

d) somente as assertivas I e III estão corretas 

 

Questão 14 

Marque a alternativa INCORRETA 

a) O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado. 

b) Só pode ir para o aberto o condenado que trabalha ou comprove essa possibilidade. 

c) A progressão de regime por salto só é permitido para os crimes comuns. Não admissível para os 

crimes hediondos. 

d) A progressão faz parte da individualização da Pena Privativa de Liberdade e serve para promover a 

prevenção especial, visando a reinserção gradual do condenado à sociedade. 

 

Questão 15 
São exigências do local onde se cumpre a pena no regime semiaberto, EXCETO: 

a) ser salubre; 

b) viabilizar a seleção adequada dos presos; 

c) ter limite de capacidade máxima que atenda os objetivos de individualização da pena; 

d) área mínima de 6,0 m2, com dormitório, aparelho sanitário e lavatório. 
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Disciplina: Economia Política 

Professor:  Me Cleber Virgínio 

 

Questão 16 

 

 Adam Smith, em sua obra Riqueza das Nações, destaca que a divisão do trabalho é uma 

estratégia que proporciona aumentos de produtividade. Nesse sentido ele destaca: 

Para tomar um exemplo, pois, de uma manufatura pouco significante, mas uma 

em que a divisão do trabalho tem sido muito notada: o ofício do alfineteiro; um 

operário não educado para esta ocupação (que a divisão do trabalho 

transformou numa atividade específica), nem familiarizado com o uso da 

maquinaria nela empregada (para cuja invenção essa mesma divisão do 

trabalho deu ocasião), dificilmente poderia, talvez com o seu máximo de 

empenho, fazer um alfinete por dia, e certamente não conseguiria vinte. Mas do 

modo em que este ofício é agora exercido [...]. Um homem estica o arame, o 

outro o endireita, um terceiro corta-o, um quarto o aponta, um quinto esmerilha 

o topo para receber a cabeça; [...] destarte, dividido em cerca de dezoito 

operações distintas [...]. Vi uma pequena manufatura desta espécie onde apenas 

dez homens eram empregados, e onde alguns deles executavam duas ou três 

operações diferentes [...]. Estas dez pessoas, portanto, conseguiam fazer um 

total de mais de quarenta e oito mil alfinetes. Cada pessoa, portanto, fazendo 

uma décima parte de quarenta e oito mil alfinetes, deve produzir quatro mil e 

oitocentos alfinetes por dia. (SMITH, 1982, p. 17-18). 

Deste modo, assinale a alternativa correta no que se refere ao conceito de produtividade. 

a) Refere-se à quantidade de horas trabalhadas. Quanto mais horas por dia de trabalho, maior será 

a produtividade do trabalhador. 

b) Expressa a relação entre a produção obtida e os fatores de produção empregados. 

c) Significa a produção de bens ou a prestação de serviços de excelente qualidade, sem falhas. 

d)  O aumento da produtividade depende, exclusivamente, da incorporação de tecnologia ao 

processo produtivo. 

 

Questão 17 

Quando o presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama, foi eleito em 2008, uma 

das plataformas de sua campanha foi a reforma do sistema público de saúde, por meio do Affordable 

Care Act (“Lei de Acesso à Saúde”), assinado em março de 2010. O propósito dessa lei é permitir o 

acesso de todos os americanos aos serviços básicos de saúde, mesmo aos que tenham planos privados 

de saúde, e àqueles que não pagam o seguro social, visando garantir serviços de saúde a toda a 

população, principalmente aos mais vulneráveis, mediante uma contribuição obrigatória dos cidadãos 

norte-americanos. 

De acordo com o texto acima, a lei americana proposta por Barack Obama justifica-se porque: 

a) torna eficiente a oferta privada de um bem à população mais vulnerável, devido ao sistema de 

regulação ao qual a reforma se submete.  

b)  procura restabelecer ao Estado sua função de provedor universal do bem e restringir sua oferta pela 

iniciativa privada, por se tratar de bem público essencial. 

c) permite o acesso a um bem, devendo ser oferecido apenas pelo Estado sem nenhuma contrapartida 

direta de contribuição pelo usuário.  
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d) pretende corrigir as falhas de mercado que inibem a oferta eficiente de determinado bem a toda a 

população, dadas as características específicas desse bem, cuja oferta é possível pelo setor privado mas 

conflitante com o interesse público. 

 

Questão 18 

A divisão do trabalho consiste em dividir o total de tarefas em pequenas partes, de forma que 

cada parte seja desempenhada por uma única pessoa. Esse conceito foi formalizado pela primeira vez 

por Adam Smith, em 1746, e teve seu auge com a linha de montagem tradicional. Ainda é um conceito 

bastante aplicado no projeto de trabalho de produtos produzidos em massa. 

São vantagens reais da aplicação da divisão do trabalho, EXCETO: 

a) Proporciona aprendizado mais rápido. 

b) Maior facilidade na automação. 

c) Baixa flexibilidade. 

d) Redução do tempo de trabalho não produtivo.  

 

 

Disciplina: Métodos e Técnicas de Pesquisas 

Prof: Dr. Ronaldo M. Melo 

 
 

Questão 19 

Sobre o conhecimento científico, podemos AFIRMAR que: 

I. É claro e preciso, comunicável, verificável, sistemático, geral, legal, preditivo. 

II. É superficial, sensitivo, subjetivo, assistemático, acrítico. 

III. É valorativo, verificável, falível, inexato onde as verdades são infalíveis. 

IV. Trata-se de um conjunto de enunciados sem sequência lógica. 

V. Parte do princípio de que as verdades são infalíveis e não têm a necessidade da verificabilidade. 

Das assertivas apresentadas: 

a) Apenas I está correta. 

b) Apenas II e V estão corretas. 

c) Apenas III, IV e V estão corretas. 

d) Apenas I e V estão corretas. 

 

Questão 20 

Quanto aos elementos textuais de um artigo científico, segundo a Associação Brasileira de 

Normas Técnicas podemos AFIRMAR que: 

I. Consiste de Introdução, desenvolvimento, conclusão, apêndice e anexos. 

II. Consiste de Introdução, desenvolvimento, conclusão, referências e glossário. 

III. Consiste de Introdução, desenvolvimento e conclusão. 

IV. Consiste de Introdução, desenvolvimento, conclusão, referências e anexos. 

Das assertivas apresentadas: 

a) Apenas I está correta. 

b) Apenas II está correta. 

c) Apenas III está correta. 

d) Apenas IV está correta. 
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Questão 21 

Podemos AFIRMAR que o Qualis periódicos é: 

I. Uma premiação dada a um periódico científico. 

II. O processo de classificação dos periódicos mencionados pelos programas de pós-graduação no 

Brasil. 

III. Um processo de classificação de programas de pós-graduação internacional. 

IV. Uma base de dados onde podemos consultar o fator de impacto de um periódico. 

Das assertivas apresentadas: 

a) Apenas I está correta. 

b) Apenas II está correta. 

c) Apenas III e IV estão corretas. 

d) Apenas IV está correta. 

 

Questão 22 

Quanto às características de um artigo de revisão, segundo a Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT)é correto AFIRMAR que: 

I. É uma publicação que resume, analisa e discute as informações já publicadas. 

II. É uma publicação que, necessariamente, apresenta temas ou abordagens originais. 

III. É uma publicação que abrange, necessariamente, um trabalho experimental. 

IV. É, principalmente, uma compilação de textos de vários autores. 

V. É um capítulo de livro. 

Das assertivas apresentadas: 

a) Apenas I está correta. 

b) Apenas II, III e IV estão corretas. 

c) Apenas I e V estão corretas. 

d) Apenas IV está correta. 

 

 

Disciplina: Fundamentos Sócios Antropológicos do Direito 

Prof: André Santiago Baldan 

 

Questão 23 (UEL – 2003 - adaptada)  

O etnocentrismo pode ser definido como uma “atitude emocionalmente condicionada que leva a 

considerar e julgar sociedades culturalmente diversas com critérios fornecidos pela própria cultura. 

Assim, compreende-se a tendência para menosprezar ou odiar culturas cujos padrões se afastam ou 

divergem dos da cultura do observador que exterioriza a atitude etnocêntrica. (...) Preconceito racial, 

nacionalismo, preconceito de classe ou de profissão, intolerância religiosa são algumas formas de 

etnocentrismo”. (WILLEMS, E. Dicionário de Sociologia. Porto Alegre: Editora Globo, 1970. p. 125.)  

Com base no texto, assinale a alternativa cujo discurso revela uma atitude etnocêntrica:  

a) A existência de culturas subdesenvolvidas relaciona-se à presença, em sua formação, de etnias de 

tipo incivilizado.  

b) Os povos indígenas possuem um acúmulo de saberes que podem influenciar as formas de 

conhecimentos ocidentais.  

c) Os critérios de julgamento das culturas diferentes devem primar pela tolerância e pela compreensão 

dos valores, da lógica e da dinâmica própria a cada uma delas. 

d) As culturas podem conviver de forma democrática, dada a inexistência de relações de superioridade 

e inferioridade entre as mesmas. 
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Questão 24  (UFUB) 
O fato de o homem ver o mundo através de sua cultura tem como consequência a propensão para 

considerar o seu modo de vida como o mais correto e o mais natural. Essa tendência se denomina: 

a) egocentrismo. 

b) heliocentrismo. 

c) heterocentrismo. 

d) etnocentrismo. 

 

Questão 25 

Leia atentamente a letra da música “O Quadrado”, da banda folk Terra Celta: 

 

Um alemão que era engenheiro sugeriu motorizar 

Afirmando que o quadrado era fácil de rolar 

Só que quando fez o teste, o motor não aguentou! 

e a ideia do alemão, pelo jeito não rolou! 

O americano logo veio todo dono da razão 

Afirmando que o quadrado era sua invenção 

Mandou caça, tanque e tropa só pra cercar o lugar! 

O quadrado agora é nosso, se quiser tem que pagar! 

O quadrado não quer rolar! 

O quadrado não quer rolar, oh! 

O quadrado não quer rolar! 

O quadrado não quer rolar! 

Pra resolver essa questão ninguém melhor que o português 

Que brilhante solução ele trouxe pra vocês 

Usou azeite de oliva que era pra lubrificar! 

e o quadrado não rolou e eu não vou nem comentar! 

O quadrado não rolava e o mundo inteiro indignado 

Israel e Palestina meteram a bomba no quadrado 

A China se envolveu e até a Rússia quis tentar! 

Resultado como sempre era o quadrado no lugar! 

Sem nenhuma pretensão, pode vir, pode chegar 

Olha lá o brasileiro, acho que ele vai falar 

Mundão velho sem porteira para um pouco pra pensar 

É o jeito do quadrado ficar quieto no lugar! 

Ao invés de tanto empenho pra forçar ele a mudar 

Pega a bola, vem pra praia e vê se para de estressar! 

Tire seu quadrado do caminho que eu quero passar, quero passar! 

Ele não rolou! 

Tire seu quadrado do caminho que eu quero passar, quero passar! 

Ele não rolou! 

Tire seu quadrado do caminho que eu quero passar, quero passar! 

Ele não rolou! 

Tire seu quadrado, tire seu quadrado, tire seu quadrado! 

 

No início deste semestre do curso de Direito, na disciplina de Fundamentos Sócio Antropológicos do 

Direito, estudamos conceitos básicos para a compreensão da Antropologia. Na canção à cima 

percebemos passagens que exemplificam alguns destes conceitos, uma destas passagens seria: “O 

americano logo veio todo dono da razão”. 
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Assinale a alternativa que apresenta o conceito exemplificado com a passagem destacada no enunciado 

anterior. 

a) Etnocentrismo, pois o Quadrado é retratado como um sujeito superior por sua passividade frente aos 

problemas do mundo; 

b) Teocentrismo, pois o Quadrado é retratado como um sujeito cuja crença religiosa é a correta; 

c) Agnosticismo, pois o Quadrado é retratado como um sujeito que nega conhecimento sobre as 

crenças religiosas; 

d) Relativismo Cultural, pois o Quadrado é retratado como um sujeito diferente das outras culturas 

narradas, sem que haja um juízo de valor. 

 

Questão 26 

Ainda no que tange a música da questão anterior, assinale a alternativa que apresenta um trecho que 

exemplifique o conceito de relativismo cultural: 

a) O americano logo veio todo dono da razão; 

b) É o jeito do quadrado ficar quieto no lugar; 

c) Tire seu quadrado do caminho que eu quero passar quero passar; 

d) O quadrado não rolava e o mundo inteiro indignado - Israel e a Palestina meteram a bomba no 

quadrado. 

 

 

Disciplina: Psicologia Jurídica 

Professor:  Me André Marcelo 

 

Questão 27 

Nos campos de atuação da Psicologia Jurídica, conforme apresentados anteriormente, encontramos um 

predomínio da avaliação psicológica. A avaliação psicológica (AP) é um exame de caráter 

compreensivo efetuado para responder questões específicas quanto ao funcionamento psíquico 

adaptado ou não de uma pessoa durante um período específico de tempo ou para predizer o 

funcionamento psicológico da pessoa no futuro (Noronha; Alchieri, 2004). A avaliação deve fornecer 

informações fundamentadas que orientem, sugiram ou sustentem o processo de tomada de decisão que 

precisa levar em consideração informações sobre o funcionamento psíquico. A avaliação psicológica 

de cunho jurídico é denominada perícia forense. A AP é composta por etapas, durante as quais o 

profissional terá subsídios para elaborar seu parecer final, sendo elas: 
 

a) levantamento de perguntas relacionadas com os motivos da avaliação e definição das hipóteses 

iniciais e dos objetivos do exame; planejamento, seleção e utilização de instrumentos de exame 

psicológico; levantamento quantitativo e qualitativo; integração dos dados, informações e formulação 

de inferências pela integração dos dados, tendo como pontos de referência as hipóteses iniciais e 

objetivos do exame, culminando com a comunicação de resultados, orientação sobre o caso e 

encerramento do processo. 

b) Compreende-se que a avaliação psicológica não se refere à aplicação de testagem, sendo o teste um 

elemento que servirá de subsídio para a compreensão do avaliado. 

c) O teste é “uma medida objetiva e padronizada de uma amostra de comportamento” (Anastasi; 

Urbina, 2000). É um procedimento sistemático para observar o comportamento e descrevê-lo com a 

ajuda de escalas numéricas ou categorias fixas (Cronbach, 1996). É, portanto, compreendido como um 
conhecimento reduzido, como um recorte da realidade. 

d) Compreende-se que a predominância da testagem sobreposta aos outros itens da composição da 

avaliação psicológica decorre de que, conforme pesquisa de Noronha e Alchieri (2004), as disciplinas 

nos cursos de Psicologia voltadas ao ensino da AP objetivavam aplicação, correção e interpretação de 

resultados, sendo os outros elementos desconhecidos. 
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Questão 28 

A compreensão de Freud da personalidade humana foi baseada em suas experiências com pacientes, 

em sua análise dos próprios sonhos e em sua vasta leitura de várias ciências e humanidades. Essas 

experiências angariaram os dados básicos para a evolução de suas teorias. Para ele, a teoria seguia a 

observação, e seu conceito de personalidade passou por constantes revisões durante os últimos 50 anos 

de sua vida. Apesar de suas ideias inovadoras, Freud insistia que a psicanálise não podia se sujeitar 

ao ecletismo, e os discípulos que se desviaram de suas ideias básicas logo se viram pessoal e 

profissionalmente colocados no ostracismo por Freud. 

No tocante ao método de investigação de Freud implícita no texto, podemos afirmar que este método 

é: 

 

a) método descritivo 

b) método dedutivo 

c) método exploratório  

d) método indutivo 

 

Questão 29 

Freud, é claro, teve sorte por seu nome não ter ficado indelevelmente ligado a cocaína. Em vez disso, 

seu nome ficou associado à psicanálise, a mais famosa de todas as teorias 

da personalidade. O que torna a teoria de Freud tão interessante? 
 

a) Em 1885, recebeu urna bolsa da Universidade de Viena e decidiu estudar em París, com o famoso 

neurologista francês Jean-Martin Charcot. Passou quatro meses com Charcot, com quem aprendeu a 

técnica da hipnose para tratamento da histeria, um transtono geralmente caracterizado por paralisia ou 

funcionamento inadequado de certas partes do carpo. Pela hipnose, Freud ficou convencido de urna 

origem psicogênica e sexual dos sintomas histéricos. 

b) Em primeiro lugar, os dois pilares da psicanálise, sexo e agressão, são temas de popularidade 

constante. Em segundo lugar, a teoria foi disseminada para além de suas origens vienenses, por um 

ardente e dedicado grupo de seguidores, muitos dos quais romantizaram Freud quase como um herói 

mitológico e solitário. Em terceiro lugar, o domínio brilhante que Freud tinha da linguagem lhe 

possibilitou apresentar suas teorias de maneira estimulante e excitante. 

c) Breuer havia discutido em detalhes com Freud o caso de Anna O, urna mulher jovem que Freud 

nunca conheceu, mas com quem Breuer havia passado muitas horas, tratando-a da histeria vários anos 

antes. 

d) Desde a adolescencia, Freud, literalmente, sonhava fazer urna descoberta monumental e atingir a 

fama (Newton, 1995). 

 

Questão 30 

Freud (1925/1961) acreditava que, antes do estágio fálico, o menino desenvolve urna identificação 

com seu pai, isto é, ele deseja ser seu pai. Posteriormente, ele desenvolve um desejo sexual por sua 

mãe, isto é, ele deseja ter sua mãe, Esses dois desejos não parecem mutuamente contraditórios para o 

ego subdesenvolvido; portanto, eles podem existir lado a lado durante algum tempo. Quando o menino 

finalmente reconhece a inconsistência de tais desejos, ele abandona a identificação com seu pai e 

mantém o sentimento mais forte: o desejo de ter sua mãe. O menino agora vê seu pai como um rival 

pelo amor da mãe, Ele deseja afastar seu pai e possuir sua mãe em urna relação sexual. Essa condição 

de rivalidade com o pai e sentimentos incestuosos pela mãe é conhecida como: 

a) Fase fálica 

b) Regressão 

c) Fase anal 

d) Complexo de Édipo 

 


