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PSICÓLOGO FISCAL 
  

 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 
 

1. Você receberá do fiscal de sala os materiais descritos a seguir: 

a) uma folha de respostas destinada à marcação das respostas das questões objetivas; 

b) este caderno de prova contendo 60 (sessenta) questões objetivas, cada qual com 5 alternativas de respostas (A, B, C, D e E). 

2. Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal de 

sala para que sejam tomadas as devidas providências. 

3. As questões objetivas são identificadas pelo número situado acima do seu enunciado. 

4. Ao receber a folha de respostas, você deve: 

a) conferir seus dados pessoais, em especial seu nome, número de inscrição e o número do documento de identidade; 

b) ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas; 

c) assinar seu nome, apenas nos espaços reservados, com caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. 

5. Durante a aplicação da prova não será permitido: 

a) qualquer tipo de comunicação entre os examinandos; 

b) levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala; 

c) portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone celular, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina 

de calcular, máquina fotográfica digital, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou 

quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, lápis, lapiseira (grafite), corretor líquido e/ou 

borracha. Tal infração poderá acarretar a eliminação sumária do candidato. 

6. O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta esferográfica de tinta 

indelével de cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato. 

7. O tempo disponível para a realização da prova é de 3 (três) horas, já incluído o tempo para os procedimentos de identificação 

previstos no edital e a marcação da folha de respostas. 

8. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas 

as marcações realizadas na folha de respostas, não sendo permitido anotar informações relativas às suas respostas em qualquer outro 

meio que não seja o próprio caderno de provas. 

9. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após sessenta minutos de seu início. Nessa 

ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de provas. 

10. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas, no decurso dos últimos 

sessenta minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas. 

11. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. O candidato que descumprir a regra 

de entrega de tal documento será eliminado do concurso. 

12. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário. 

13. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico 

http://www.crescerconcursos.com.br  no dia 21 de novembro de 2016. 

14. O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos preliminares das provas deverá fazê-lo da 0h00min do dia 23 de 

novembro às 23h59min do dia 24 de novembro 2016, ininterruptamente, observado o horário oficial de Brasília-DF, por meio de 

formulário que será disponibilizado no site e enviar EXCLUSIVAMENTE por e-mail crescer.consultoria_crp@outlook.com   
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AS QUESTÕES DE 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

Ainda sobre ocupar escolas 

 

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) precisou ser adiado em pelo menos 304 1 

locais de prova, prejudicando 191 mil estudantes em 19 estados. Por quê? Porque as escolas 2 

estavam ocupadas por adolescentes que protestavam contra a proposta de reforma do ensino 3 

preparada pelo governo - e também contra a Proposta de Emenda Constitucional que limita os 4 

gastos públicos, a famigerada PEC 241. 5 

Essa meninada tem razão? É muito fácil dizer que não tem. Os argumentos que 6 

apresenta são pouco elaborados, desinformados, mal fundamentados. Você pode dizer que o 7 

ensino médio precisa, sim, de uma reforma em regra, de alto a baixo, e já. Você também pode 8 

dizer que os militantes do movimento estudantil repetem bordões panfletários e mal sabem o 9 

que vem a ser esta sigla, PEC. O próprio presidente Michel Temer disse isso, na terça-feira 10 

passada, ao discursar num seminário em Brasília. 11 

Você sabe o que é uma PEC? - ele perguntou, num diálogo imaginário dele consigo 12 

mesmo. Ao responder, valeu-se de uma ironia cruel: 13 

- É uma Proposta de Ensino Comercial. 14 

E concluiu: 15 

- As pessoas não leem o texto. Não estou dizendo as que ocupam ou não ocupam, 16 

estou dizendo em geral. As pessoas debatem sem discutir ou ler o texto. 17 

Tecnicamente, Michel Temer está coberto de razão. Não são só os estudantes que 18 

"debatem sem ler o texto". Neste país, as autoridades assinam documentos sem ler, os 19 

parlamentares votam sem conhecer a matéria e os eleitores na rua não têm a menor ideia do que 20 

é um agravo regimental ou um habeas corpus. Estamos num país que cassou o mandato de uma 21 

presidente da República por decretos de suplementação orçamentária sem autorização do 22 

Congresso Nacional e, até agora, ninguém deu conta de explicar para as pessoas comuns, as 23 

que não são juristas, que crime de responsabilidade foi esse. Diante disso, o presidente da 24 

República tem toda a razão. "As pessoas debatem sem ler." 25 

Mesmo assim, é o caso de perguntar ao presidente e aos seus ministros se eles, 26 

senhores, sabem o que leva um adolescente a enfrentar tantos riscos para se instalar com roupa 27 

de cama e toalha de banho dentro do prédio em que estuda. O governo tem ideia do sentimento 28 

que leva um garoto ou uma garota a ocupar a sua escola? 29 

 LÍNGUA PORTUGUESA                                                                        10 QUESTÕES 
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Não estamos falando aqui de algo sem relevância, de um protesto desprezível. Em 30 

outubro,  a Ubes chegou a cravar um número de 1.072 unidades de ensino ocupadas pelo 31 

Brasil. (E quantos ministros sabem que a Ubes é a União Brasileira dos Estudantes 32 

Secundaristas?) Talvez fosse uma cifra exagerada, mas há, sim, uma revolta enorme na alma 33 

dessa geração. Ela tem um futuro incerto no tal "mercado de trabalho", a educação que recebe é 34 

de péssima qualidade, seus professores ganham uma miséria e são desprestigiados o tempo todo 35 

pelas autoridades. 36 

No mesmo discurso de terça-feira passada, Temer declarou: "Nós precisamos aprender 37 

no país a respeitar as instituições". Precisamos mesmo. Estamos de acordo com isso. Mas será 38 

que os governos (o federal, os estaduais e os municipais) respeitam a instituição da educação? 39 

Respeitam a dignidade pessoal de um professor? 40 

Claro que não. E tem sido assim há décadas. Há boas escolas públicas, há professores 41 

que são heróis, santos que são iluminados, mas, francamente, na média acachapante, os prédios 42 

escolares parecem ruínas de guerra, a violência come solta nos corredores, o crime campeia, o 43 

descalabro é vergonhoso e total. A escola pública é um lugar onde os pais abandonam os filhos 44 

ao abandono do Estado. 45 

Aí, quando a garotada vai lá e ocupa, eis que se levanta a voz do bom-senso (dos que 46 

nunca frequentaram uma escola pública) para pedir moderação, juízo e domínio escorreito dos 47 

trâmites insondáveis do processo legislativo brasiliense. Quanta insensibilidade. 48 

Um adolescente, quando ocupa a sua escola, não é massa de manobra dos partidos 49 

políticos. Não é um "inocente útil", como diziam os torturadores no tempo da ditadura militar. 50 

É alguém que, mesmo sem ter consciência, se apossa do que deveria ser seu desde o início, 51 

dando um sentido humano para um prédio desumano. É alguém que bate na porta da vida 52 

adulta e pede ingresso na maioridade política. E como esse adolescente é recebido? Com 53 

ponderações esnobes e reprovações indiferentes. 54 

Esses meninos e essas meninas precisam aprender o que é uma PEC, sem a menor 55 

dúvida. Mas, antes, os governantes precisam aprender o que eles sentem, o que eles carregam 56 

na alma, com que esperanças destroçadas negociam para se manter íntegros. O ensino 57 

brasileiro, agora, não precisa tanto de quem tem razão. Precisa mais de quem tem coração. 58 

Ainda sobre ocupar escolas, Eugênio Bucci. ÉPOCA, 14 de novembro de 2016. Opinião. p.24 

 



 

 

  CONCURSO PÚBLICO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA – CRP-PI 

CARGO: PISCÓLOGO FISCAL 

 

QUESTÃO 01 

 

O texto objetiva: 

 

A) Comprovar que os rumos da educação dependem da ação engajada dos estudantes. 

B) Passar para os leitores o clima de instabilidade que reino na sociedade, depois de um momento preocupante diante 

da crise política que se abateu sobre o país após o impedimento da presidente. 

C) Apontar o descompromisso das autoridades com a educação no país.  

D) Criticar os estudantes atuais porque debatem sem ler o texto. 

E) Demonstrar a falta de amadurecimento dos estudantes através da demonstração de que estes não têm um discurso 

lógico. 

 

QUESTÃO 02 

 

Sobre esse texto, é verdadeiro o que se afirma na alternativa: 

A) A linguagem nele usada é predominantemente coloquial. 

B) Em “valeu-se de uma ironia cruel” (L.13), percebe-se a presença de um juízo de valor do enunciador. 

C) As expressões “meninada” (L.6) e  “Aí”, (L.46) poderiam ser evitadas, uma vez que empobrece o discurso do 

enunciador. 

D) O valor polissêmico da língua se faz presente em expressões do tipo “bordões panfletários” (L.9).  

E) O vocábulo “ onde”, em “A escola pública é um lugar onde os pais abandonam os filhos ao abandono do Estado.” 

(L.44/45), retoma “escola” e poderia ser trocado pelo vocábulo “que” mantendo coerência textual sem prejuízo da 

regência. 

 

QUESTÃO 03 

 

Nesse texto o articulista: 

 

A) Reserva-se do direito de não emitir juízo de valor sobre os fatos em análise. 

B) Faz uma denúncia de caráter social, pleiteando o posicionamento da sociedade, em razão da gravidade pela qual 

passa a educação. 

C) Acredita que se vive um momento de quietação, sinalizando, de uma forma ou de outra, que não se tem muito 

mais a temer, porque as autoridades estão começando a tomar providências sobre a melhoria da educação no país. 

D) Revela que a falta de amadurecimento dos estudantes brasileiros decorre da atitude paternalista do governo. 

E) Deixa claro o caos reinante no processo educacional brasileiro, principalmente nos dias atuais. 

 

QUESTÃO 04 

 

Está contida no texto uma 

 

A) exposição de fatos 

B) informação publicitária 

C) descrição de ambientes 

D) interpretação de teses científicas 

E) narrativa descritiva 

 

QUESTÃO 05 

 

A alternativa que apresenta o termo  pertencente à mesma classe gramatical do vocábulo “o”,  em “o que eles sentem” 

(L.56), é a:   

 

A) “Esses”, em “Esses meninos” (L.55). 

B) “Um”, em “Um adolescente” (L.49). 

C) “Ela”, em “Ela tem um futuro” (L.34). 

D) “os”, em “os gastos públicos” (L.4/5). 

E) “a”, em “chegou a cravar um número de 1.072 unidades” (L.31). 
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QUESTÃO 06 
 

 

Os termos "sim" (L.8) e "mas" (L.33) expressam, respectivamente, ideia de 

 

A) síntese e condição. 

B) conclusão e ressalva. 

C) explicação e adição. 

D) tempo e adversidade. 

E) conformidade e finalidade. 

 

QUESTÃO 07 

 

A alternativa em que está devidamente indicada a relação estabelecida, no texto, pela palavra transcrita à esquerda é 

 

A) "contra" (L.3) — direção. 

B) "já" (L.8)    — proximidade. 

C) "ou" (L.17) —  exclusão. 

D) "até" (L.23)   — limite. 

E) “Mesmo assim” (L.26) - causa. 

 

QUESTÃO 08 

 

Nas redações oficiais, o emprego das formas de tratamento se torna obrigatório para as pessoas que desempenham 

variadas funções na administração. Ao reescrever a frase “Diante disso, o presidente da República tem toda a razão. 

(L.24/25)”, substituindo a expressão destacada pela forma correta de tratamento, levando-se em consideração o 

contexto em que se insere, tem-se: 

 

A) Sua Senhoria 

B) Vossa Senhoria 

C) Sua Excelência 

D) Vossa Excelência 

E) Sua Magnificência 

 

QUESTÃO 09 

 

Sobre  a expressão transcrita, é verdadeiro o que se afirma na alternativa: 

 

A) "de uma reforma" (L.8) modifica um nome. 

B) "de uma presidente” (L. 21/22) modifica um advérbio. 

C) "por decretos" (L.22) completa o sentido de um nome. 

D) “do sentimento” (L.28) completa o sentido de um verbo. 

E) "por adolescentes" (L.3) é agente da ação verbal. 

 

QUESTÃO 10 

 

A alternativa em que o emprego do recurso linguístico que aparece no texto está devidamente explicado é a: 

 

A) Em “Há boas escolas públicas” (L.41), nessa frase, se ocorrer a mudança do verbo haver por existir, este sofrerá 

flexão de plural.  

B) “deveria”, em “se apossa do que deveria ser seu desde o início” (L.51), expressa uma ação incerta no passado. 

C) “como”, em “como diziam os torturadores no tempo da ditadura militar” (L.50), exprime, nesse caso, uma ideia de 

comparação.  

D) “só”, em “Não são só os estudantes” (L.18), tem valor restritivo caracterizador de “estudantes”. 

E) “pode” (L.8) e “chegou” (l.31) exprimem a mesma noção modo-temporal.  
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QUESTÃO 11 

 

Analise as informações abaixo a respeito da computação em nuvem (cloud computing): 

 

I - Cria uma ilusão de disponibilidade de recursos infinitos, acessíveis sob demanda; 

II - Elimina a necessidade de adquirir e provisionar recursos antecipadamente; 
III - Oferece elasticidade, permitindo que se usem os recursos na quantidade que forem necessários, aumentando e 

diminuindo a capacidade computacional de forma dinâmica. 
 

Qual alternativa apresenta todas as informações verdadeiras? 

 

A) I apenas. 

B) I e II. 

C) I e III. 

D) II e III. 

E) I, II e III. 

 

QUESTÃO 12 

 

Os notebooks são exemplos de computadores conhecidos como: 

 

A) Mainframes. 

B) Microcomputadores. 

C) Macrocomputadores. 

D) Minicomputadores. 

E) Desktop 

 

QUESTÃO 13 

 

"________ é uma rede privada (corporativa) que usa os protocolos da ________ e os serviços de provedores de 

telecomunicações para compartilhar parte de suas informações com fornecedores, vendedores, parceiros e 

consumidores. Pode ser vista como uma parte de uma _______ que é estendida para usuários fora da companhia". Qual 

alternativa completa correta e respectivamente as lacunas? 

 

A) Internet/ Intranet/ Extranet. 

B) Intranet/ Extranet/ Internet. 

C) Extranet/ Internet/ Intranet. 

D) Internet/ Extranet/ Intranet. 

E) Intranet/ Internet/ Extranet. 

 

QUESTÃO 14 

 

No Word 2010, o atalho Ctrl+[ realiza qual das funções abaixo? 

 

A) Diminui o tamanho da fonte em um valor. 

B) Aumenta o tamanho da fonte em um valor. 

C) Diminui o tamanho da fonte em 1 ponto. 

D) Aumenta o tamanho da fonte em 1 ponto. 

E) Aumenta o zoom da página. 
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QUESTÃO 15 

 

Analise o texto abaixo: 

 

"[...] possuem a capacidade de se propagarem automaticamente e enviar cópias completas de si mesmos para outros 

computadores. Ou seja, eles não precisam se anexar a outros arquivos para conseguir infectar uma máquina e podem 

se mover entre hospedeiros por conta própria". 
 

Fonte: http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2013/06/entenda-o-que-sao-virus-spywares-trojans-worms-e-saiba-

como-se-proteger.html  

 

Sobre qual alternativa trata este texto? 

 

A) Vírus. 

B) Trojans. 

C) Spywares. 

D) Worms. 

E) Cavalo de Tróia. 

 

 

 

 

 
 

 

QUESTÃO 16 

 

São considerados primados maiores que devem nortear o servidor público, EXCETO: 

 

A) A dignidade 

B) O decoro 

C) O zelo 

D) A eficácia 

E) A produtividade 

 

QUESTÃO 17 

 

De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, Decreto nº 

171/94, é NÃO vedado ao servidor público: 

 

A) Deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao alcance ou do seu conhecimento para atendimento do 

seu mister. 

B) Iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos. 

C) Facilitar a fiscalização de todos atos ou serviços por quem de direito. 

D) Ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração ao Código de Ética Profissional 

do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal ou ao Código de Ética da sua profissão. 

E) Retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao 

patrimônio público. 

 ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO                                                                05 QUESTÕES 
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QUESTÃO 18 

 

Sobre os adicionais de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas presentes na Lei 8.119 é correto afirmar, 

EXCETO: 

 

A) O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles. 

B) Haverá permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais considerados penosos, insalubres 

ou perigosos. 

C) O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal 

de trabalho. 

D) Na concessão de adicionais de atividades penosas, de insalubridade e de periculosidade, serão observadas as 

situações estabelecidas em legislação específica. 

E) O adicional de atividade penosa será devido aos servidores em exercício em zonas de fronteira ou em localidades 

cujas condições de vida o justifiquem, nos termos, condições e limites fixados em regulamentos. 

 

QUESTÃO 19 

 

De acordo com o Decreto nº 1.171/94, além da dignidade, quais outros elementos a respeito dos princípios morais são 

primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele, já que 

refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal? 

 

A) O decoro, o zelo, a eficácia e a consciência. 

B) A eficácia, a consciência, a eficiência e o decoro. 

C) O zelo, a empatia, a consciência e a eficiência. 

D) A consciência, a eficácia, a moralidade e a cortesia. 

E) A procrastinação, o decoro, aptidão, aplicabilidade.  

 

QUESTÃO 20 

 

De acordo com a Lei nº 8.112/90, como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da 

irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do 

cargo, pelo prazo de: 

 

A) Até 30 dias, sem prejuízo da remuneração. 

B) Até 60 dias, sem prejuízo da remuneração. 

C) Até 30 dias, com prejuízo da remuneração. 

D) Até 60 dias, com prejuízo da remuneração. 

E) Até 120 dias, com prejuízo da remuneração. 
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QUESTÃO 21 

 

A formação em Psicologia far-se-á nas Faculdades de Filosofia, em cursos de bacharelado, licenciado e Psicólogo. 

Segundo a Lei 4.119 de 27 de agosto de 1962, Constituem funções privativas do Psicólogo e utilização de métodos e 

técnicas psicológicas com os seguintes objetivos, EXCETO: 

 

A) Orientação Psicopedagógica. 

B) Orientação e Seleção Profissional. 

C) Diagnóstico Psicológico. 

D) Diagnóstico Multiaxial. 

E) Solução de Problemas de Ajustamento. 

 

QUESTÃO 22 

 

Com base na Resolução CFP 001/1999, marque a alternativa CORRETA: 

 

A) É vedado ao psicólogo pesquisador receber, a qualquer título, honorários da população pesquisada. 

B) É permitido ao psicólogo, no exercício profissional, na divulgação e publicidade, através dos meios de 

comunicação, vincular ou associar o título de psicólogo e/ou ao exercício profissional, somente técnicas ou 

práticas psicológicas já reconhecidas como próprias do profissional psicólogo e que estejam de acordo com os 

critérios científicos estabelecidos no campo da Psicologia. 

C) Os psicólogos atuarão segundo os princípios éticos da profissão notadamente aqueles que disciplinam a não 

discriminação e a promoção e bem-estar das pessoas e da humanidade. 

D) Os psicólogos poderão escolher entre contribuir, ou não, com seu conhecimento, para uma reflexão sobre o 

preconceito e o desaparecimento de discriminações e estigmatizações contra aqueles que apresentam 

comportamentos ou práticas homoeróticas. 

E) As técnicas e práticas ainda não reconhecidas pela Psicologia poderão ser utilizadas no exercício profissional, 

enquanto recursos complementares, desde que: respeitem os princípios éticos fundamentais do Código de Ética 

Profissional do Psicólogo. 

 

QUESTÃO 23 

 

Os métodos e as técnicas psicológicas utilizadas no exercício das funções privativas do Psicólogo a que se refere o §1º 

do Artigo 13 da Lei Nº 4.119, de 27 de Agosto de 1962, são entendidos da seguinte forma, EXCETO: 

 

A) Métodos Psicológicos – Conjunto sistemático de procedimentos aplicados à compreensão e intervenção em 

fenômenos psíquicos nas suas interfaces com os processos biológicos e socioculturais, especialmente aqueles 

relativos aos aspectos intra e interpessoais. 

B) Orientação Profissional – É o processo por meio do qual, por intermédio de Métodos e Técnicas Psicológicas, se 

objetiva diagnosticar e prognosticar as condições de ajustamento e desempenho da pessoa a um cargo ou atividade 

profissional, visando a alcançar eficácia organizacional. 

C) Orientação Psicopedagógica – É o processo por meio do qual, por intermédio de Métodos e Técnicas Psicológicas, 

proporcionam-se condições instrumentais e sociais que facilitem o desenvolvimento da pessoa, do grupo, da 

organização e da comunidade, bem como condições preventivas e de solução de dificuldades. 

D) Solução de Problemas de Ajustamento – É o processo que propicia condições de auto realização, de convivência e 

de desempenho para o indivíduo, o grupo, a instituição, mediante métodos psicológicos preventivos, 

psicoterápicos e de reabilitação. 

E) Método – Conjunto sistemático de procedimentos orientados para fins de produção ou aplicação de 

conhecimentos. 

 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                           40 QUESTÕES 



 

 

CONCURSO PÚBLICO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA – CRP-PI 

CARGO: PSICÓLOGO FISCAL 

QUESTÃO 24 

 

A Resolução CFP Nº 08/2010 foi criada com o objetivo de dispor sobre a atuação do psicólogo como perito e assistente 

técnico no Poder Judiciário. Segundo tal documento, é correto afirmar, EXCETO: 

 

A) O psicólogo assistente técnico deve estar presente durante a realização dos processos metodológicos que norteiam 

o atendimento do psicólogo perito e vice-versa, para que não haja interferência na dinâmica e qualidade do serviço 

realizado; 

B) Quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito, por ele 

nomeado; 

C) O psicólogo perito é profissional designado para assessorar a Justiça no limite de suas atribuições e, portanto, deve 

exercer tal função com isenção em relação as partes envolvidas e comprometimento ético para emitir 

posicionamento de sua competência teórico-técnica, a qual subsidiará a decisão judicial; 

D) O psicólogo assistente técnico é de confiança da parte para assessorá-la e garantir o direito ao contraditório, não 

sujeitos a impedimentos ou suspeições legais; 

E) A relação entre os profissionais deve se pautar no respeito e colaboração, cada qual exercendo suas competências, 

podendo o assistente técnico formular quesitos ao psicólogo perito; 

 

QUESTÃO 25 

 

A avaliação psicológica para fins de seleção de candidatos(as) é um processo sistemático, de levantamento e síntese de 

informações, com base em procedimentos científicos que permitem identificar aspectos psicológicos do(a) candidato(a) 

compatíveis com o desempenho das atividades e profissiografias do cargo. Acerca da Resolução CFP 002/2016 que 

regulamenta a avaliação psicológica em Concurso Público e processos seletivos de natureza pública e privada, marque 

a alternativa INCORRETA: 

 

A) Os(as) psicólogas ou comissão responsável deverão ser designados(as) pela instituição ou empresa que promove o 

concurso ou a seleção, por meio de ato formal, devendo todos estar regularmente inscritos e ativos em Conselho 

Regional de Psicologia. 

B) O edital do concurso público especificará, de modo subjetivo, os construtos/dimensões psicológicas a serem 

avaliados, não devendo detalhar os procedimentos cabíveis para interposição de recursos. 

C) O(a) psicólogo(a) deverá declarar-se impedido(a) de avaliar candidatos com os quais tenha relação que possa 

afetar a qualidade do trabalho a ser realizado ou os resultados da avaliação. 

D) A publicação do resultado da avaliação psicológica será feita por meio de relação nominal, constando os(as) 

candidato(as) apto(as). 

E) Na hipótese de recurso administrativo à instância competente, o(a) candidato(a) poderá ser assessorado(a) ou 

representado(a) por psicólogo(a), devidamente inscrito(a) e ativo(a) no Conselho Regional de Psicologia e que não 

tenha feito parte da comissão avaliadora. 

 

QUESTÃO 26 

 

A fim de normatizar a atuação do Psicólogo como perito nos diversos contextos, o CFP publicou em 2012 a Resolução 

CFP 017/2012. Sobre este documento, é CORRETO afirmar: 

 

A) O periciado não deve ser informado acerca dos motivos, das técnicas utilizadas, datas e local da avaliação pericial 

psicológica; 

B) O psicólogo perito não poderá atuar em equipe multiprofissional desde que preserve sua especificidade e limite de 

intervenção, se subordinado técnica e profissionalmente a outras áreas; 

C) O psicólogo, no relacionamento com profissionais não psicólogos, compartilhará somente informações relevantes 

para qualificar os serviços prestados, resguardando o caráter confidencial das comunicações, não assinalando a 

responsabilidade, de quem as receber, de preservar o sigilo. 

D) A devolutiva do processo de avaliação deve direcionar-se para os resultados dos instrumentos e técnicas 

utilizados; 

E) O psicólogo não precisa registrar a recusa do periciado e seu dependente a submeter-se às avaliações para fins de 

perícia psicológica; 

 



 

 

CONCURSO PÚBLICO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA – CRP-PI 

CARGO: PSICÓLOGO FISCAL 

QUESTÃO 27 

 

A respeito do Decreto Nº 79.822 de 17 de Junho de 1997, compete aos Conselhos Regionais de Psicologia, EXCETO: 

 

A) Eleger, dentre seus membros, 2 (dois) delegados eleitores que comporão a Assembléia de Delegados Regionais; 

B) Homologar inscrição dos Psicólogos; 

C) Promover, perante o juízo competente, a cobrança das importâncias correspondentes a anuidades, taxas, 

emolumentos e multas, esgotados os meios de cobrança amigável.  

D) Decidir sobre os pedidos de inscrição do Psicólogo; 

E) Organizar e manter registros dos profissionais inscritos. 

 

QUESTÃO 28 

 

No que se refere à prática de registro documental realizado sob a forma de prontuário, marque a alternativa 

INCORRETA: 

 

A) Fica garantido ao usuário ou representante legal o acesso integral às informações registradas, pelo psicólogo, em 

seu prontuário. 

B) Quando em serviço multiprofissional, devem ser registradas todas as informações ocorridas na ação profissional. 

C) Para atendimento em grupo não eventual, o psicólogo deve manter, além dos registros dos atendimentos, a 

documentação individual referente a cada usuário. 

D) A guarda dos registros de atendimento individual ou de grupo é de responsabilidade do profissional psicólogo ou 

responsável técnico e obedece ao disposto no Código de Ética Profissional e a Resolução CFP Nº 07/2003, que 

institui o Manual de Documentos Escritos, produzidos pelo Psicólogo, decorrente de avaliação psicológica. 

E) Quando em serviço multiprofissional, o registro deve ser realizado em prontuário único. 

 

QUESTÃO 29 

 

Deliberada na Assembleia das Políticas Administrativas e Financeiras de 16 e 17 de Dezembro de 2006, a 

Consolidação das Resoluções foi criada, dentre outras razões, pela necessidade de atender as modificações introduzidas 

às empresas pelo Código Civil (Lei 10.406/2002). Entre os dispositivos regulamentados na Resolução CFP 03/2007 

estão, EXCETO: 

 

A) Do exercício profissional; 

B) Da inadimplência; 

C) Dos Conselhos Regionais de Psicologia; 

D) Da arrecadação 

E) Das disposições comuns; 

 

QUESTÃO 30 

 

Considerando a possibilidade de Cancelamento do Registro Profissional do(a) Psicólogo(a), regulamentado pela 

Consolidação das Resoluções do Conselho Federal de Psicologia, é INCORRETO afirmar: 

 

A) A anuidade do ano em curso será cobrada proporcionalmente tendo como base o mês em que foi feito o 

requerimento, sendo este incluído no cálculo. 

B) Será designado relator para proferir parecer sobre o processo, devendo ser submetido ao julgamento do Plenário. 

C) Deferido o pedido, a Secretaria do Conselho Regional de Psicologia fará as anotações no prontuário do Psicólogo. 

D) No caso de falecimento de profissional inscrito, o cancelamento será automático, ficando extintos todos os seus 

eventuais débitos decorrentes de anuidade, taxas, emolumentos e multas. 

E) O psicólogo poderá requerer cancelamento da sua inscrição, desde que não esteja respondendo a processo ético. 

 



 

 

CONCURSO PÚBLICO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA – CRP-PI 

CARGO: PSICÓLOGO FISCAL 

QUESTÃO 31 

 

A Resolução 018/2002 do CFP, para sua elaboração considera a Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde se 

lê: “todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade humana” e a “Declaração de Durban”, adotada em 8 de 

setembro de 2001, que reafirma o princípio de: 
 

A) Igualdade e de não discriminação. 

B) Equidade e de não discriminação. 

C) Igualdade e de não marginalização. 

D) Equidade e de não marginalização. 

E) Moralidade e de não agressão. 

 

QUESTÃO 32 

 

A COF dos CRPs será constituída com, no mínimo: 
 

A) 3 membros indicados pelo Plenário. 

B) 5 membros indicados pelo Plenário. 

C) 7 membros indicados pelo Plenário. 

D) 8 membros indicados pelo Plenário. 

E) 11 membros indicados pelo Plenário. 

 

QUESTÃO 33 

 

Para efeito da realização da psicoterapia, o psicólogo deverá observar os seguintes princípios e procedimentos que 

qualificam a sua prática, EXCETO: 
 

A) Buscar um constante aprimoramento, dando continuidade à sua formação por meio de centros especializados que 

se pautem pelo respeito ao campo teórico, técnico e ético da psicologia como ciência e profissão. 

B) Pautar-se em avaliação diagnóstica fundamentada, devendo, ainda, manter registro referente ao atendimento 

realizado: indicando o meio utilizado para diagnóstico, ou motivo inicial, atualização, registro de interrupção e 

alta. 

C) Esclarecer à pessoa atendida o método e as técnicas utilizadas, mantendo-a informada sobre as condições do 

atendimento, assim como seus limites e suas possibilidades. 

D) Fornecer, sendo solicitado ou não pela pessoa atendida ou seu responsável, informações sobre o desenvolvimento 

da psicoterapia, conforme o Código de Ética Profissional do Psicólogo. 

E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 34 

 

O mandato dos membros dos Conselhos Regionais de Psicologia será de: 
 

A) 1 ano, permitida a reeleição uma vez. 

B) 3 anos, permitida a reeleição uma vez. 

C) 3 anos, permitida a reeleição duas vezes. 

D) 5 anos, não sendo permitida a reeleição. 

E) 5 anos, permitida a reeleição uma vez. 

 

QUESTÃO 35 
 

Complete corretamente as lacunas do texto e assinale a alternativa que traz o preenchimento correto: 
 

“Os Conselhos Federal e Regionais terão, cada um, como órgão deliberativo ________, constituído pelos seus 

membros, e como órgão executivo _________ e os que forem criados para a execução dos serviços técnicos ou 

especializados indispensáveis ao cumprimento de suas atribuições.” 
 

A) O Plenário; A Presidência. 

B) A Presidência; O Plenário. 
C) O Regimento; A Diretoria. 

D) A Diretoria; O Regimento. 

E) Os membros do Conselho, A Diretoria externa. 



 

 

CONCURSO PÚBLICO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA – CRP-PI 

CARGO: PSICÓLOGO FISCAL 

QUESTÃO 36 

 

A internação psiquiátrica que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro, é denomina: 

 

A) Voluntária. 

B) Judicial. 

C) Compulsória. 

D) Obrigatória. 

E) Involuntária. 

 

QUESTÃO 37 

 

Diz respeito à “exposição a contingências respondentes e operantes cuidadosamente controladas em laboratório, antes 

da fase de ‘teste’ desejada”: 

 

A) História extra-experimental 

B) História comportamental. 

C) História participativa. 

D) História arranjada. 

E) História Reforçada. 

 

QUESTÃO 38 

 

Baseado no ECA, complete a lacuna do texto e assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna: 

 

“Os serviços de saúde em suas diferentes portas de entrada, os serviços de assistência social em seu componente 

especializado, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e os demais órgãos do Sistema de 

Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente deverão conferir máxima prioridade ao atendimento das crianças na 

faixa etária da primeira infância com suspeita ou confirmação de violência de qualquer natureza, formulando 

________________ que inclua intervenção em rede e, se necessário, acompanhamento domiciliar.” 

 

A) Projeto Terapêutico Singular. 

B) Projeto Singular Coletivo. 

C) Projeto Singular Individual. 

D) Projeto Terapêutico Coletivo. 

E) Projeto de Acompanhamento Intensivo. 

 

QUESTÃO 39 

 

A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel 

ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes 

da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer 

pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Para fins do ECA, considera-se tratamento cruel 

ou degradante a conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou ao adolescente que: 

 

A) Cause sofrimento físico. 

B) Cause lesão. 

C) Tenha natureza punitiva por força física. 

D) Humilhe, ameace gravemente ou ridicularize. 

E) Provoque traumas irreversíveis. 

 



 

 

CONCURSO PÚBLICO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA – CRP-PI 

CARGO: PSICÓLOGO FISCAL 

QUESTÃO 40 

 

Sobre a produção da análise dos documentos elaborados pelo Psicólogo Perito, responda verdadeiro (V) ou falso (F) e 

assinale a alternativa que traz a sequência correta: 

 

(__) Em seu parecer, o psicólogo perito apresentará indicativos pertinentes à sua investigação que possam 

indiretamente subsidiar a decisão da Administração Pública, de entidade de natureza privada ou de pessoa natural 

na solicitação realizada, reconhecendo os limites legais de sua atuação profissional. 

(__) A recusa do periciado ou de seu dependente em submeter-se às avaliações para fins de perícia psicológica deve ser 

registrada devidamente nos meios adequados. 

(__) A devolutiva do processo de avaliação deve direcionar-se para os resultados dos instrumentos e técnicas 

utilizados. 
 

A) V – V – F. 

B) V – F – F. 

C) F – V – F. 

D) F – V – V. 

E) F – F – V. 

 

QUESTÃO 41 

 

“É uma evidência negativa; aponta a fraqueza de uma explicação científica atual, mas não é em si mesma uma prova de 

uma versão alternativa. Por sua natureza, deve cair por terra à medida que uma análise científica avança”.  
 

Dentro do contexto comportamental, o texto traz a definição do tipo de resposta operante denominada: 

 

A) Espontaneidade. 

B) Imprecisão. 

C) Variabilidade. 

D) Brecha. 

E) Impaciência. 

 

QUESTÃO 42 

 
Responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa que traz a sequência correta: 
 

Os fiscais das COFs desenvolveram suas atividades de acordo com o planejamento aprovado em Plenária, competindo-

lhes: 
 

(__) Inspecionar clínicas, empresas, hospitais, consultórios, quaisquer outras entidades que prestem serviços de 

Psicologia, com exceção de escolas e Faculdades que serão responsabilidade das Secretarias de Educação e suas 

respectivas regionais. 

(__) Efetuar diligências para comprovar denúncias, ou averiguar indícios de infração. 

(__) Encaminhar, periodicamente, à Comissão relatório de suas atividades, acompanhado dos Termos de Visita 

Lavrados. 
 

A) V – V – F. 

B) V – F – F. 

C) F – V – V. 

D) F – F – V. 

E) V – V – V. 

 

QUESTÃO 43 

 

Da imposição de qualquer penalidade caberá recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho Federal voluntário, no prazo de:  
 

A) 7 dias a contar da data da ciência da decisão. 

B) 15 dias a contar da data da ciência da decisão. 

C) 30 dias a contar da data da ciência da decisão. 

D) 60 dias a contar da data da ciência da decisão. 

E) 90 dias a contar da data da ciência da decisão. 



 

 

CONCURSO PÚBLICO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA – CRP-PI 

CARGO: PSICÓLOGO FISCAL 

QUESTÃO 44 

 

Complete corretamente as lacunas do texto e assinale a alternativa que traz o preenchimento correto: 

 

“O Conselho Federal será constituído de ________ membros efetivos e _________ suplentes, brasileiros, eleitos por 

maioria de votos, em escrutínio secreto, na Assembleia dos Delegados Regionais.” 

 

A) 3 (três); 5 (cinco). 

B) 5 (cinco); 8 (oito). 

C) 7 (sete); 10 (dez). 

D) 9 (nove); 9 (nove). 

E) 10 (dez); 12 (doze). 

 

QUESTÃO 45 

 

Avalie os itens abaixo sobre as atribuições do Psicólogo do Trabalho e assinale a alternativa correta: 

 

X - Encaminha e orienta os empregados e as organizações, quanto ao atendimento adequado, no âmbito da saúde 

mental, nos níveis de prevenção, tratamento reabilitação. Elabora diagnósticos psicossociais das organizações.  

Y - Emite pareceres e realiza projetos de desenvolvimento da organização no âmbito de sua competência. Realiza 

pesquisas visando a construção e ampliação do conhecimento teórico e aplicado ao trabalho. 

Z - Participa da elaboração, execução e analise da instituição, realizando programas, projetos e planos de atendimentos, 

em equipes multiprofissionais, com o objetivo de detectar necessidades, perceber limitações, desenvolver 

potencialidades do pessoal envolvido no trabalho da instituição, tanto nas atividades fim, quanto nas atividades 

meio. 

 

A) Apenas os itens X e Y estão corretos. 

B) Apenas os itens X e Z estão corretos. 

C) Apenas os itens Y e Z estão corretos. 

D) Apenas o item Z está correto. 

E) Os itens X, Y, Z estão incorretos. 

 

QUESTÃO 46 

 

Evasão, transferência, acidente, intercorrência clínica grave e falecimento serão comunicados pela direção do 

estabelecimento de saúde mental aos familiares, ou ao representante legal do paciente, bem como à autoridade sanitária 

responsável, no prazo máximo de: 

 

A) 12 horas da data da ocorrência. 

B) 24 horas da data da ocorrência. 

C) 36 horas da data da ocorrência. 

D) 48 horas da data da ocorrência. 

E) 72 horas da data da ocorrência. 

 

QUESTÃO 47 

 

O desenvolvimento da avaliação psicológica no seio da Psicologia dependeu do desenvolvimento de estratégias que 

permitiram derivar inferências acerca do funcionamento do psiquismo humano. Essas estratégias podem ser 

distinguidas em três grupos: a construção de testes por amostragem de comportamentos ou processos, a construção de 

testes por relação a grupos selecionados com base em critério e a construção de testes com base: 

 

A) Na análise da fantasia. 

B) No desenvolvimento processual. 

C) Nos critérios da assertividade. 

D) Nos construtos de interesse. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 



 

 

CONCURSO PÚBLICO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA – CRP-PI 

CARGO: PSICÓLOGO FISCAL 

QUESTÃO 48 

 

 Responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa que traz a sequência correta: 

 

A maneira como os instrumentos são usados pelo psicólogo na avaliação psicológica é de importância fundamental 

para que a área seja vista como profissional e cientificamente responsável perante a sociedade. A Psicologia deve ser 

capaz de certificar que seus membros, na atividade de avaliação psicológica e no uso dos testes:  

 

(__) Ajam de maneira ética e profissional. 

(__) Façam uso competente dos testes. 

(__) Não assumam responsabilidade pelo uso dos testes. 

 

A) V – F – F. 

B) V – V – F. 

C) F – V – V. 

D) F – F – V. 

E) V – F – V. 

 

QUESTÃO 49 

 

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de 

gestantes, públicos e particulares, são obrigados a manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários 

individuais, pelo prazo de: 

 

A) 10 anos. 

B) 13 anos. 

C) 18 anos. 

D) 24 anos. 

E) 28 anos. 

 

QUESTÃO 50 

 

Segundo o Manual Unificado de Orientação e Fiscalização - MUORF, compete a(o)s Psicólogo(a)s Fiscais, 

EXCETO: 

 

A) Colaborar com a plenária no esclarecimento de questões do exercício profissional que possuam maior 

demanda, participando de reunião com a categoria e/ou com representantes setoriais, elaborando artigos ou 

executando outras tarefas solicitadas pelo Plenário e/ou Diretoria. 

B) Decidir pela necessidade de prova pericial, independente de requerimento das partes. 

C) Identificar indícios de irregularidades através do acompanhamento de divulgação de Serviços Profissionais 

veiculados em jornais, periódicos, folders, cartazes, ou em outros meios de comunicação, e realizar visitas 

para averiguação. 

D) Verificar a situação profissional dos Psicólogos contratados por instituições ou empresas que mantenham ou 

prestem serviços de psicologia. 

E) Efetuar diligências para comprovar denúncias ou averiguar indícios de infração. 
 

QUESTÃO 51 

 

São modalidades de documentos escritos, produzidos pelo Psicólogo segundo a Resolução CFP 07/2003, 

EXCETO: 

 

A) Declaração 

B) Atestado Psicológico 

C) Laudo Psicológico 

D) Relatório Psicossocial 

E) Parecer Psicológico 
 



 

 

CONCURSO PÚBLICO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA – CRP-PI 

CARGO: PSICÓLOGO FISCAL 

QUESTÃO 52 
 

A representação, segundo Artigo 19 do Código de Processamento Disciplinar, deverá ser apresentada diretamente 

ao Presidente do respectivo conselho, mediante documento escrito e assinado pelo representante, contendo: 
 

I) Nome e qualificação do Representante 

II) Nome e qualificação do Representado 

III) Descrição circunstanciada do fato 

IV) Toda prova documental que possa servir à apuração do fato e de sua autoria 

V) Indicação dos meios de prova de que pretende o representante se valer para provar o alegado. 
 

Marque a alternativa correta: 
 

A) Apenas uma afirmativa está correta 

B) Apenas duas afirmativas estão corretas 

C) Três afirmativas estão corretas 

D) Quatro afirmativas estão corretas 

E) Todas as afirmativas estão corretas 
 

QUESTÃO 53 

 

Assinale a alternativa correta acerca dos Documentos Escritos Produzidos pelo Psicólogo, decorrentes de 

Avaliação Psicológica. 
 

A) Parecer é um documento fundamentado e resumido sobre uma questão focal do campo psicológico cujo 

resultado pode ser indicativo ou conclusivo. 

B) O relatório tem como finalidade apresentar resposta esclarecedora, no campo do conhecimento psicológico, 

através de uma avaliação especializada, de uma “questão-problema”, visando dirimir dúvidas que estão 

interferindo na decisão, sendo, portanto, resposta a uma consulta. 

C) O atestado é uma apresentação descritiva acerca de situações e/ou condições psicológicas e suas 

determinações históricas, sociais, políticas e culturais, pesquisadas no processo de avaliação psicológica. 

D) Parecer é um documento que visa informar a ocorrência de fatos ou situações objetivas relacionados ao 

atendimento psicológico. 

E) Declaração é um documento que certifica uma determinada situação ou estado psicológico, tendo como 

finalidade afirmar sobre as condições psicológicas de quem, por requerimento, o solicita. 
 

QUESTÃO 54 

 

Na aplicação da pena, segundo a Resolução CFP 06/2007, o Plenário do Conselho Regional de Psicologia 

considerará em cada caso, EXCETO: 
 

A) A gravidade da falta 

B) A gravidade da pena 

C) A especial gravidade das faltas relacionadas com o exercício profissional 

D) A individualidade da pena 

E) O caráter primário ou não do infrator 
 

QUESTÃO 55 

 

Segundo o Artigo 1º do CEPP, São deveres fundamentais do Psicólogo, EXCETO: 
 

A) Levar ao conhecimento das instâncias competentes o exercício ilegal ou ilegal da profissão, transgressões a 

princípios e diretrizes do CEPP ou da legislação profissional. 

B) Zelar para que a comercialização, aquisição, doação, empréstimo, guarda e forma de divulgação do material 

privativo do psicólogo sejam feitas conforme os princípios do CEPP. 

C) Não divulgará, ensinará, cederá, emprestará ou venderá a leigos instrumentos e técnicas psicológicas que 

permitam ou facilitem o exercício ilegal da profissão. 

D) Estabelecer acordos de prestação de serviços que respeitem os direitos do usuário ou beneficiário de serviços 

de Psicologia. 

E) Fornecer, a quem de direito, na prestação de serviços psicológicos, informações concernentes ao trabalho a 

ser realizado e ao seu objetivo profissional. 



 

 

CONCURSO PÚBLICO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA – CRP-PI 

CARGO: PSICÓLOGO FISCAL 

QUESTÃO 56 

 

A resolução CFP 009/2010 trata da atuação do psicólogo no Sistema Prisional. O texto afirma que em relação à 

atuação com a população em privação de liberdade ou em medida de segurança, o psicólogo deverá, EXCETO: 

 

A) Promover práticas que potencializem a vida em liberdade, de modo a construir e fortalecer dispositivos que 

estimulem a autonomia e a expressão da individualidade dos envolvidos no atendimento. 

B) Desenvolver e participar da construção de redes nos serviços públicos de saúde/ saúde mental para as pessoas 

em cumprimento exclusivo de privação de liberdade, excluindo-se penas de restrição de direitos ou de 

medidas de segurança. 

C) Ter autonomia teórica, técnica e metodológica, de acordo com os princípios éticos-políticos que norteiam a 

profissão. 

D) Construir dispositivos de superação das lógicas maniqueístas que atuam na instituição e na sociedade, 

principalmente com relação a projetos de saúde e reintegração social. 

E) Compreender os sujeitos na sua totalidade histórica, social, cultural, humana e emocional. 
 

QUESTÃO 57 

 

As penalidades aplicadas em decorrência de transgressões aos preceitos contidos no Código de Ética Profissional 

do Psicólogo são identificadas como, EXCETO: 

 

A) Advertência. 

B) Multa. 

C) Cancelamento do Registro Profissional. 

D) Suspensão do Exercício Profissional, por até 30 (trinta) dias, ad referendum do Conselho Federal de 

Psicologia. 

E) Cassação do Exercício Profissional, ad referendum do Conselho Federal de Psicologia. 
 

QUESTÃO 58 

 

O Conselho Nacional de Educação, através da Resolução Nº 05, de 15 de março de 2011, define como 

possibilidades de ênfases para os cursos de Psicologia, EXCETO: 

 

A) Psicologia e processos de investigação científica 

B) Psicologia e processos fisiológicos 

C) Psicologia e processos educativos 

D) Psicologia e processos de gestão 

E) Psicologia e processos de promoção da saúde 
 

QUESTÃO 59 

 

São princípios Fundamentais apresentados pelo Código de Ética Profissional do Psicólogo, EXCETO: 

 

A) O psicólogo baseará seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e na 

integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos. 

B) O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade política, 

econômica, social e cultural. 

C) O psicólogo contribuirá para promover a universalização do acesso às informações, ao conhecimento da 

ciência psicológica, aos serviços e aos padrões éticos da profissão. 

D) O psicólogo deve ter, para com o trabalho dos psicólogos e de outros profissionais, respeito, consideração e 

solidariedade, e, quando solicitado, colaborar com estes, salvo impedimento por motivo relevante. 

E) O psicólogo zelará para que o exercício profissional seja efetuado com dignidade, rejeitando situações em 

que a psicologia esteja sendo aviltada. 
 

 



 

 

CONCURSO PÚBLICO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA – CRP-PI 

CARGO: PSICÓLOGO FISCAL 

QUESTÃO 60 
 

A resolução CNE Nº 01 de 08 de junho de 2007 afirma que os certificados de conclusão de cursos de pós 

graduação lato sensu devem mencionar a área de conhecimento do curso e serem acompanhados do respectivo 

histórico escolar, do qual devem constar, obrigatoriamente: 
 

I) Relação das disciplinas, carga horária, nota ou conceito obtido pelo aluno e nome e qualificação dos 

professores por elas responsáveis. 

II) Período em que o curso foi realizado e a sua duração total, em horas de efetivo trabalho acadêmico. 

III) Título da monografia ou do trabalho de conclusão do curso e nota ou conceito obtido. 

IV) Declaração da instituição de que o curso cumpriu todas as disposições da presente resolução. 

V) Citação do ato legal de credenciamento da instituição. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) Apenas uma afirmativa está correta 

B) Apenas duas afirmativas estão corretas 

C) Três afirmativas estão corretas 

D) Quatro afirmativas estão corretas 

E) Todas as afirmativas estão corretas 

 

 


