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III. A contribuição de Darwin à psicologia foi a
teoria da evolução, a qual promoveu entre
os psicólogos norte-americanos um modo
de pensar que acabou por chamar-se
estruturalismo.

PSICÓLOGO

16. (Concurso
Milagres/2018)
A
psicologia tem suas raízes na filosofia.
Mesmo 2300 anos antes do advento da
psicologia, já ocorriam as primeiras
tentativas de sistematizá-la. Neste
período,
podemos
destacar
o
importante pensador que assim como
seus predecessores que postulavam
sobre a Psiché, ampliou este cenário de
discussões chegando a estudar a razão,
a percepção e as sensações.

IV. E. B. Titchener considerava a análise da
consciência em seus elementos estruturais
fundamentais. A psicologia seria, para este
estudioso, a ciência da estrutura da mente
humana.
Assinale a alternativa que indica todas as
afirmativas CORRETAS.
A) São corretas apenas as afirmativas I e IV.
B) São corretas apenas as afirmativas II e III.

A) Sócrates
B) Francis Bacon

C) São corretas apenas as afirmativas I, II, III
e IV.

C) Platão

D) São corretas apenas as afirmativas II e IV.

D) René Descartes

E) São corretas apenas as afirmativas I, II e
IV.

E) Aristóteles

18. (Concurso Milagres/2018) Assinale
alternativa que associa corretamente o
autor com sua respectiva teoria.

17. (Concurso Milagres/2018) Sobre a
história da psicologia moderna, analise
as afirmativas abaixo.

A) Teoria Centrada na Pessoa – Jacob Levi
Moreno

I. É atribuída a “fundação” da Psicologia
experimental ao alemão Wilhelm Wundt.
Ele Tentava demarcar um “novo domínio
da ciência”. Ficando conhecido por seus
experimentos em Leipzig, embora o berço
de seus estudos tenha se dado em
Heidelberg.

B) Teoria do Campo – Kurt Lewin
C) Teoria dos Papeis – David E. Zimerman
D) Teoria do Condicionamento Operante –
John Watson
E) Teoria Psicossocial do Desenvolvimento –
Sigmund Freud

II. John Locke concordava que tínhamos
“faculdades inatas”, como a capacidade de
raciocínio, mas não aceitava a opinião de
descartes de que as ideias pudessem ser
consideradas produtos inatos. Seriam,
pois, resultante da experiência. Neste
sentido, nasceríamos como uma folha de
papel em branco.

19. (Concurso
Milagres/2018)
Para
romper com sua tradição filosófica e
adquirir o status de ciência, a
psicologia deveria possuir um objeto de
estudo
específico,
observável
e
mensurável. A psicologia científica
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interpretação do estado mental do
indivíduo.
E) Sinais comportamentais objetivos são
aqueles verificáveis pela observação direta
do paciente.

nasce, quando passa a atender aos
padrões científicos da época e
preconiza uma psicologia “sem alma”.
Essa psicologia científica perpassou
por escolas até que as abordagens
teóricas se estabelecessem. Seriam
estas escolas:
A) Estruturalismo,
Associacionismo.

Funcionalismo

21. (Concurso Milagres/2018) Sobre o
conceito de Normal e Patológico analise
as proposições a seguir destacando a
afirmativa FALSA.

e

B) Psicodrama, Psicanálise e Behaviorismo.

A) O
conceito
de
normalidade
em
psicopatologia é uma questão de grandes
controvérsias, pois a normalidade pode
variar com a cultura, a ideologia e a
vivência de cada indivíduo.

C) Abordagem
Humanista
Existencial,
Abordagem Sócio-histórica e Psicanálise.
D) Estruturalismo, Psicologia
Fenomenologia.

Cognitiva

e

B) Quando se trata de casos extremos, cujas
alterações comportamentais e mentais são
de intensidade acentuada e de longa
duração, o delineamento das fronteiras
entre o normal e o patológico não é tão
emblemático.

E) Associacionismo, Funcionalismo e Gestalt.
20. (Concurso Milagres/2018) “Semiologia
psicopatológica é, por sua vez, o
estudo dos sinais e sintomas dos
transtornos mentais” (DALGALARRONDO,
2008).
Neste contexto, avalie as
afirmativas abaixo assinalando a opção
INCORRETA.

C) Segundo Dalgalarrondo (2008) há vários
critérios de normalidade a anormalidade e
em psicopatologia podemos expressar
alguns desses critérios como: normalidade
estatística;
normalidade
subjetiva;
normalidade
como
liberdade
e
normalidade operacional.

A) Os signos de maior interesse para a
psicopatologia
são
os
sinais
comportamentais objetivos e os sintomas.

D) A normalidade como bem-estar seria
também um dos critérios para se avaliar a
normalidade, sendo baseado nos aspectos
funcionais
e
não
necessariamente
quantitativos.

B) Sintomas são as vivências subjetivas,
relatadas pelos pacientes, suas queixas e
narrativas,
aquilo
que
o
sujeito
experimenta e, de alguma forma,
comunica a alguém.

E) O conceito de normalidade pode implicar a
própria definição do que é saúde e doença
mental.

C) Síndromes
são
agrupamentos
relativamente constantes e estáveis de
determinados sinais e sintomas.

22. (Concurso Milagres/2018) Sobre a
reforma psiquiátrica é INCORRETO
afirmar que:

D) Sintomas são os elementos encontrados
em um determinado sujeito, a partir da
observação e avaliação profissional, que
permitem a análise e consequente

A) O início do processo de Reforma
Psiquiátrica no Brasil é contemporâneo da

Concurso para provimento de cargos da Prefeitura de Milagres – Data: 19/08/2018

10

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE CIENCIAS, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR – SECITECE
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI – URCA
COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR – CEV
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES – PMM
____________________________________________________________________________

eclosão do “movimento sanitário”, nos
anos 1970, em favor da mudança dos
modelos de atenção e gestão nas práticas
de saúde, defesa da saúde coletiva,
equidade na oferta dos serviços, e
protagonismo
dos
trabalhadores
e
usuários dos serviços de saúde nos
processos de gestão e produção de
tecnologias de cuidado.

sua implantação e desenvolvimento
NÃO podemos afirmar que;
A) A Lei 10.216/2001 alterou a política
pública de saúde mental no Brasil,
tornando a internação como o último meio
de tratamento de pacientes com distúrbios
psicológicos
B) A
consolidação
do
atendimento
psiquiátrico comunitário em detrimento do
modelo hospitalocêntrico é decorrência da
reforma psiquiátrica no Brasil.

B) Embora contemporâneo da Reforma
Sanitária, o processo de Reforma
Psiquiátrica brasileira tem uma história
própria, inscrita num contexto internacional
de mudanças pela superação da violência
asilar.

C) O processo de redução de leitos em
hospitais
psiquiátricos
e
de
desinstitucionalização de pessoas com
longo histórico de internação passa a
tornar-se política pública no Brasil na
história recente do país. Datando a partir
dos anos 2000, e ganha grande impulso
em 2002 com uma série de normatizações
do Ministério da Saúde.

C) A Reforma Psiquiátrica é processo político
e social complexo, composto de atores,
instituições e forças de diferentes origens,
e que incide em territórios diversos, nos
governos federal, estadual e municipal,
nas universidades, no mercado dos
serviços de saúde, nos conselhos
profissionais, nas associações de pessoas
com transtornos mentais e de seus
familiares, nos movimentos sociais, e nos
territórios do imaginário social e da opinião
pública.

D) Outro instrumento utilizado para a prática
de desinstitucionalização psiquiátrica no
Brasil remete ao Programa de Volta pra
Casa, instituído pela Lei nº 10.708/2003.
E) As residências terapêuticas foram criadas
para atender a demanda de internação
compulsória, sendo indicada para os casos
em que a estrutura familiar não possa dar
o suporte necessário.

D) Tem como um de seus fundamentos a
crítica ao modelo hospitalocêntrico.
E) No ano de 1989, dá entrada no Congresso
Nacional o Projeto de Lei do deputado
Paulo Delgado (PT/MG), que propõe a
regulamentação dos direitos da pessoa
com transtornos mentais, a extinção
progressiva dos manicômios no país e a
instituição e financiamento dos CAPS. É o
início das lutas do movimento da Reforma
Psiquiátrica nos campos legislativo e
normativo.

24. (Concurso Milagres/2018) “Pode-se
conceber a adolescência como um
estágio intermediário durante o qual o
indivíduo, que já não é mais criança e
ainda não é adulto, não têm
responsabilidades sociais a título
pessoal, mas pode explorar, exercer-se
e experimentar papeis.” (CLOUTIER, 2012).
Todos os teóricos abaixo contemplaram
em
seus
estudos
sobre
o
desenvolvimento humano o período
específico da adolescência, EXCETO:

23. (Concurso Milagres/2018) No que
diz respeito aos desafios encontrados
pela Reforma Psiquiátrica Brasileira em
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sobre motivações básicas de pessoas
“doentes”, os psicólogos humanistas
voltaram sua atenção para o modo
como as pessoas saudáveis se
esforçam para obter autodeterminação
e
autorrealização.
Enquanto
representantes
deste
pensamento
temos:

A) Anna Freud
B) Arminda Aberastury
C) Stanley Hall
D) John C. Coleman
E) Vygotsky
25. (Concurso Milagres/2018) Erik Erikson
destaca-se com um dos teóricos que
aborda em sua teoria a formação e
desenvolvimento da personalidade.
Segundo ele é INCORRETO afirmar:

A) Abraham Maslow e Carl Rogers.
B) Carl Rogers e Erik Erikon.
C) Fritz Perls e Abraham Maslow
D) Carl G. Jung e Carl Rogers

A) A personalidade humana desenvolve-se e
evolui em oito estágios distintos e prédeterminados que ocorrem entre o
nascimento e a morte.

E) Donald Winnicott e Fritz Perls
27. (Concurso Milagres/2018) Em relação
as
terapias
psicodinâmicas
NÃO
podemos afirmar que:

B) A identidade não está formada em sua
totalidade no final da adolescência, mas
continua passando por outros estágios
desenvolvimentais na vida.

A) São fortemente inspiradas na psicanálise.
B) Os terapeutas psicodinâmicos tentam
entender os sintomas atuais dos pacientes
explorando as experiências na infância.

C) Na terceira idade atingimos uma sensação
de “completude e inteireza” pessoal que é
diretamente proporcional ao grau de
sucesso que tivemos ao lidar com os
estágios anteriores.

C) Embora inspiradas pela psicanálise de
Freud, os psicoterapeutas psicodinâmicos
podem falar com os pacientes frente a
frente (em vez de fora do campo de visão),
porém convergem com a técnica analítica
de que as sessões devem perdurar por
anos para que as questões dos sujeitos
sejam resolvidas.

D) Cada estágio proposto por Erikson, centrase em um dilema específico em uma
determinada tarefa social. Assim ele
chama os seus estágios, estágios
psicossociais
e
não
estágios
psicossexuais.

D) O objetivo de seus terapeutas é de
facilitar, por meio de suas interpretações, o
insight do paciente.

E) O quinto estágio ocorre na adolescência,
entre os treze e dezoito anos. Neste
momento a crise encontra-se expressa no
confronto intimidade versus isolamento.

E) Os terapeutas psicodinâmicos sondam as
informações carregadas de emoções e
supostamente
recalcadas,
buscando
ajudar a pessoa a obter insights das
origens dos problemas inconscientes e a
administrar sentimentos recentemente
ressuscitados.

26.
(Concurso Milagres/2018) Segundo
Myers
(2006),
em
1960
alguns
psicólogos da personalidade foram em
direção contrária à do estudo de Freud
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que é um grupo. Esse conjunto de
características se chama dinâmica grupal
e ocorre em todos os grupos humanos,
independentemente da sua finalidade. Um
terapeuta de grupo deve compreendê-los
adequadamente para minimizar os seus
efeitos obstrutivos e maximizar os seus
efeitos catalisadores de mudanças e de
crescimento emocional.

28. (Concurso Milagres/2018) Com base
no texto abaixo, aponte a qual
psicoterapia está o autor referindo-se.
“Um Encontro de dois:
olhos nos olhos,
face a face.
E quando estiveres perto,
arrancar-te-ei os olhos e
colocá-los-ei no lugar dos meus;
E arrancarei meus olhos
para colocá-los no lugar dos teus;
Então ver-te-ei com os teus olhos
e tu ver-me-ás com os meus.”

B) Em situação de quebra de sigilo
assunto abordado no grupo, cabe
terapeuta unicamente a tomada
decisão a respeito da permanência
desligamento do membro.

Jacob Levy Moreno

de
ao
de
ou

C) Pichón-Riviére - teoria dos vínculos e a
relação dos grupos com a realização das
tarefa- é um dos estudiosos que trouxeram
significativas contribuições.

A) Psicoterapia breve
B) Psicodrama
C) Psicoterapia dinâmica

D) Pode ser entendida como um estímulo à
socialização do indivíduo.

D) Terapia Centrada na Pessoa
E) Terapia Cognitivo Comportamental

E) Pessoas que não têm motivação ou
interesse para mudanças internas não são
indicadas para a terapia de grupos
(Zimerman, 2000).

29. (Concurso Milagres/2018) Quando se
tem o aumento da probabilidade de um
determinado comportamento em virtude
da remoção de estímulos aversivos ou
desagradáveis que provocariam dor,
estamos tratando do conceito de:

31. (Concurso Milagres/2018) De acordo
com o DSM-5 todas as afirmativas
dizem respeito a transtornos de
personalidade, EXCETO:

A) Reforço Positivo
B) Extinção Respondente

A) Transtorno
Sexual

da

Personalidade

Sádica

C) Generalização

B) Transtorno da Personalidade Paranoide

D) Reforço Negativo

C) Transtorno da Personalidade Esquizoide

E) Punição

D) Transtorno da Personalidade Dependente
E) Transtorno da Personalidade Antissocial

30. (Concurso Milagres/2018) Sobre a
Psicoterapia de Grupo é INCORRETO
afirmar:
A) A existência de um grupo pressupõe uma
série de características psicológicas que
lhe é intrínseca e, portanto, definidora de o

32. (Concurso Milagres/2018) Sobre o
psicodiagnóstico avalie as afirmativas
CORRETAS.
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I- É um processo que tem como objetivo
identificar
forças
e
fraquezas
no
funcionamento psíquico, com um foco na
existência ou não de psicopatologia.

C) Quanto ao aspecto formal, as entrevistas
podem ser estruturadas, semiestruturadas
ou de livre estruturação.

II- É um processo científico, limitado no
tempo, que se utiliza de técnicas e testes
psicológicos, necessariamente em nível
individual.

D) Anamnese tem por objetivo avaliar a
demanda do indivíduo e fazer o
encaminhamento necessário. Geralmente
é utilizada em serviços de saúde pública
ou em clínicas sociais.

III-O psicodiagnóstico derivou da psicologia
clínica, introduzida por Lighter Witmer, em
1896, e criada sob a tradição da psicologia
acadêmica e da tradição médica.

E) Classificando quanto a sua finalidade, as
entrevistas podem ser de triagem,
anamnese, diagnósticas, sistêmicas e de
avaliação.

IV- Um psicodiagnóstico também pode ter o
objetivo de prevenção.

34. (Concurso Milagres/2018) Analise as
afirmativas abaixo.

A) I, II e III

I- “No antagonismo entre motor e mental, o
longo do processo de fortalecimento deste
último, por ocasião da aquisição crescente
do domínio dos signos culturais, a
motricidade em sua dimensão cinética
tende a se reduzir, a se virtualizar em ato
mental.”

B) I, II, III e IV
C) I e IV
D) I, II e IV
E) I, III e IV

II- “Cada fase do desenvolvimento da criança
é caracterizada por aquilo que de melhor a
criança pode fazer, de acordo com sua
idade, porém o desenvolvimento de cada
período vai depender de fatores biológicos,
educacionais e sociais”

33. (Concurso
Milagres/2018)
Cunha
(2003) ao trabalhar o psicodiagnóstico,
ressalta em seus estudos a importância
da entrevista clínica. Sobre esta etapa
do psicodiagnóstico é INCORRETO
afirmar:

III- “O desenvolvimento da criança aparece
como
descontínuo,
marcado
por
contradições e conflitos, retrocessos e
reviravoltas. A passagem pelos estágios
de desenvolvimento não ocorre de
maneira linear.

A) É um conjunto de técnicas de
investigação, de tempo delimitado, dirigido
por um entrevistador treinado que utiliza
conhecimentos psicológicos, em uma
relação profissional, com objetivo de
descrever e avaliar aspectos pessoais,
relacionais ou sistêmicos .

IV- Zona de Desenvolvimento Proximal é a
distância
entre
o nível real de
desenvolvimento,
determinado
pela
capacidade
de
resolver
independentemente um problema e o nível
de
desenvolvimento
potencial,
determinado através da resolução de um
problema sob a orientação de um adulto

B) Processo que visa a fazer recomendações,
encaminhamentos ou propor algum tipo de
intervenção em benefício das pessoas
entrevistadas.
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ou
em
colaboração
companheiro mais capaz”

com

outro

36. (Concurso Milagres/2018) De acordo
com a concepção piagetiana, o período
pré-operacional do desenvolvimento
apresenta características como as
expressas na alternativa:

Assinale a alternativa que apresenta, na
mesma sequência disposta, o teórico
correspondente ao assunto tratado em
cada afirmativa.

A) Período em que a vida social da criança se
restringe,
na
cultura
ocidental,
basicamente, ao contato com os
elementos da família nuclear.

A) Wallon, Piaget, Vygotsky e Vygotsky.
B) Wallon, Piaget, Wallon e Vygotsky.
C) Piaget, Piaget, Wallon e Vygotsky.

B) Período em que a noção e reversibilidade
encontra-se presente no pensamento da
criança.

D) Vygotsky, Wallon, Piaget e Vygotsky.
E) Vygotsky, Wallon, Piaget e Wallon

C) Período marcado pela ausência dos
esquemas conceituais, o julgamento
depende basicamente da percepção.

35. (Concurso Milagres/2018) Tendo em
vista
o
contexto
das
famílias
contemporâneas e os novos arranjos
familiares é INCORRETO afirmar que:

D) Período compreendido entre os sete e
doze anos em que o relacionamento
social, embora ainda bastante restrito, vai
incluir, além das pessoas da família,
alguns poucos adultos e crianças.

A) As “famílias reconstituídas” ou “famílias
mosaicos”
constituem
um
modelo
contemporâneo de família.

E) Período em que em virtude da presença
do egocentrismo não existe interesse por
companheiros da mesma idade.

B) Na contemporaneidade nos deparamos
com diversificados e inovados arranjos
familiares, no entanto, o modelo nuclear de
família é predominante e unicamente
reconhecido pelo Direito.

37. (Concurso Milagres/2018) “A maior
parte do comportamento humano é
aprendida
por
imitação”.
Este
pensamento é amplamente discutido na
teoria da aprendizagem social de:

C) Pode ser considerada família, a estrutura
monoparental chefiada pelo pai ou pela
mãe. Reconhecimento este advindo da
constituição de 1988.

A) Jean Piaget

D) Segundo Kaslow (2001), várias pessoas
vivendo juntas, sem laços legais, mas com
forte compromisso mútuo também são
consideradas como sendo um modelo de
família.

B) Vygotsky
C) Henri Wallon
D) Albert Bandura
E) Edward Thorndike

E) A
Constituição
Federal
de
1988
reconheceu, em seu artigo 226, §3º, a
“união estável entre o homem e a mulher
como entidade familiar, devendo a lei
facilitar sua conversão em casamento”.
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38. (Concurso Milagres/2018) Existem
diversas teorias que se propõem a
discutir a questão da Liderança por
compreende-la como sendo um tema
fundamental para o entendimento das
relações estabelecidas no ambiente de
trabalho. Neste sentido, é INCORRETO
afirmar;

C) Necessidade de Estima.
D) Necessidade de poder.
E) Necessidades sociais.

40.
(Concurso Milagres/2018) Sobre a
teoria do feedback no contexto
organizacional é possível afirmar que:

A) A teoria do traço é uma abordagem
clássica do entendimento da liderança sob
um enfoque inatista.

A) Pode ser descrito como qualquer
procedimento ou comunicação realizada
para informar o aprendiz sobre a acuidade
de sua resposta, geralmente relacionada a
uma pergunta instrucional.

B) A Teoria Transformacional e Transacional
é um exemplo de teoria contemporânea de
liderança.
C) A teoria dos estilos de liderança propõe
que existem três tipos de liderança. São
eles o autocrático, democrático e liberal
(laissez-faire) .

B) É considerada uma prática de utilização
delicada por incitar a comparação entre
funcionários possuir conteúdos negativos.
C) O feedback para ser útil precisa atender a
um
tempo
específico.
Deve
necessariamente
ocorrer
de
forma
imediata para que o erro seja melhor
corrigido.

D) A liderança situacional seria aquela que
baseia-se no princípio de que o estilo de
liderança a ser utilizado deve depender
mais da situação do que da personalidade
do líder.

D) O feedback pressupõe a habilidade em
falar, colocando em plano inferior a
habilidade de ouvir.

E) A teoria da liderança carismática
concentra-se exclusivamente na habilidade
que o líder possui em despertar a simpatia
e adesão dos seus liderados.

E) O feedback avalia e informa o
desempenho humano, mas não possui
finalidades de comunicação para indicar
pontos de melhoria para o futuro.

39. (Concurso Milagres/2018) Abraham
Maslow propõem umas das teorias
clássicas da motivação, a teoria da
hierarquia das necessidades. Segundo
ele, dentro de cada ser humano existe
uma hierarquia de cinco necessidades.
Todas são exemplos das necessidades
propostas por Maslow, EXCETO:

41.
(Concurso Milagres/2018) De acordo
com Aroldo Rodrigues et al (2007), “as
definições de atitude embora divirjam
nas palavras utilizadas, tendem a
caracterizar as atitudes sociais como
sendo variáveis intervenientes e como
sendo integradas por três componentes
claramente discerníveis.” São eles:

A) Necessidade de proteção.
B) Necessidades fisiológicas.
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43. (Concurso Milagres/2018) “O Conselho
Federal
de
Psicologia
assume
representação no Conselho Nacional
dos Direitos da Mulher” (CNDM).
analisando este informe do CFP e
refletindo sobre a questão das políticas
públicas no país, destaque a afirmativa
INCORRETA.

A) Componente
afetivo,
componente
cognitivo e componente social.
B) Componente afetivo, componente motor,
componente social.
C) Componente
afetivo,
componente
cognitivo e componente comportamental.
D) Componente
afetivo,
Componente
Cognitivo e Componente Motor
E) Componente
Cognitivo,
Componente
fisiológico e componente Social.

A) O Conselho Federal de Psicologia foi eleito
como membro titular no CNDM, que
comemora 33 anos na luta pelo
fortalecimento da política de mulheres. o
CFP ocupou anteriormente uma vaga de
suplente.

42. (Concurso Milagres/2018) No que diz
respeito
aos
processos
grupais,
estudados pela psicologia social,
analise
as
afirmativas
abaixo
assinalando
a
que
apresenta
informação INCORRETA.

B) Em um país com a quinta maior taxa de
assassinatos de mulheres do mundo, de
acordo com o Mapa da Violência de 2015,
é preciso discutir a questão da violência de
gênero e do feminicídio.

A) Coesão pode ser definida como a
quantidade de pressão exercida sobre os
integrantes de um grupo a fim de que
continuem nele.

C) O CNDM resulta das lutas dos movimentos
feministas, que começaram a ganhar força
há, pelo menos, 10 anos antes de sua
criação, em 1985.

B) Para que o grupo possa permanecer sólido
necessita estabelecer normas. A formação
de normas emerge em todos os grupos
sociais, não importando o seu tamanho.

D) O CNDM É um órgão colegiado de
natureza
consultiva
e
deliberativa,
responsável por propor políticas públicas
promotoras da igualdade entre mulheres e
homens, que combatam algumas formas
de discriminação, e do controle social.

C) Nos grupos é possível se estabelecer o
status de cada integrante bem como o
papel que lhe cabe desempenhar.

E) O CNDM, criado pela Lei 7.353/1985,
desde 2003 integra a estrutura da
Secretaria Nacional de Políticas para
Mulheres (SPM), atualmente vinculada ao
Ministério dos Direitos Humanos.

D) a liderança é um processo interacional,
com características próprias, sendo
impossível estabelecer, a princípio, com
certeza absoluta, qual a pessoa mais
preparada para comandar determinado
grupo.

44. (Concurso Milagres/2018) Seguindo as
determinações do código de Ética
Profissional do Psicólogo assinale a
alternativa INCORRETA.

E) Decisões tomadas em grupo, por serem
menos conservadoras que as decisões
tomadas individualmente, tendem a ser
menos arriscadas e são mais coerentes
por refletirem a opinião do todo.
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A) Ao fixar remuneração pelo seu trabalho, o
psicólogo assegurará a qualidade dos
serviços oferecidos independentemente do
valor acordado.

D) Dispõe sobre a inclusão do Nome Social
na Carteira de Identidade Profissional da
Psicóloga e do Psicólogo e dá outras
providências.

B) É dever do psicólogo respeitar o sigilo
profissional a fim de proteger, por meio da
confidencialidade, a intimidade das
pessoas, grupos ou organizações, a que
tenha acesso no exercício profissional.

E) Regulamenta os serviços psicológicos
realizados por meios tecnológicos de
comunicação a distância, o atendimento
psicoterapêutico em caráter experimental.

C) No atendimento à criança, ao adolescente
ou ao interdito, deve ser comunicado aos
responsáveis o estritamente essencial
para se promoverem medidas em seu
benefício.
D) Multa e Censura pública constituem os
dois principais dispositivos legais utilizados
como penalidades aos psicólogos que
cometem transgressões.
E) É vedado prolongar, desnecessariamente,
a prestação de serviços profissionais;

45. (Concurso
Milagres/2018)
A
Resolução CFP nº 11/2018 define e
regulamenta
A) Regulamenta a prestação de serviços
psicológicos realizados por meios de
tecnologias
da
informação
e
da
comunicação.
B) As disposições acerca do trabalho do
psicólogo na avaliação psicológica para
concessão de registro e/ou porte de arma
de fogo.
C) Estabelece diretrizes para a realização de
Avaliação
Psicológica
no
exercício
profissional da psicóloga e do psicólogo,
regulamenta o Sistema de Avaliação de
Testes Psicológicos – SATEPSI.
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