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8
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3 h de duração*
30 questões

2S12 Psicólogo
Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Português

5 questões

(10 questões)
3. Analise as frases abaixo:
1. Os EUA se          a negociar com
Cuba.
2. 2/3 dos candidatos não          responder às perguntas.
3.          algumas horas que estou
te esperando.

1. Analise o texto abaixo:
Multas na Paulista começam em 15 dias
A CE (Companhia de Engenharia de Tráfego) deve
começar a multar os motoristas que desrespeitarem
a nova velocidade máxima permitida na Avenida
Paulista em no máximo 15 dias. Ontem, a prefeitura
alterou o limite de 60 km/h para 50 km/h na via. De
acordo com o diretor de planejamento da companhia,
Tadeu Leite, a ideia é readequar o viário e evitar mais
acidentes. Os últimos dados disponibilizados pela CET
mostram que em 2012 aconteceram 106 acidentes na
Avenida Paulista, sendo 32 atropelamentos. Três pessoas morreram e 122 ficaram feridas.

Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

recusa / souberam / Faz
recusa / souberam / Fazem
recusam / souberam / faz
recusam / soube / Fazem
recusam / soube / Faz

Folha de São Paul0, 29 de outubro de 2013, Cotidiano

De acordo com as informações do texto acima, assinale a alternativa correta.
a. ( ) A CET não contabilizou os dados de acidentes
na Avenida Paulista em 2012.
b. ( ) 125 foi o número total de acidentes na
Avenida Paulista em 2012.
c. ( ) A CET já começou a cobrar o novo limite de
velocidade e a multar os motoristas.
d. ( ) O limite de velocidade na Avenida Paulista
será aumentado.
e. ( X ) O limite de velocidade na Avenida Paulista foi
reduzido em virtude dos acidentes.

2. Assinale a alternativa em que todas as palavras
estão acentuadas corretamente.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

geleia, fiéis, voo, heróis, pera
geleia, fiéis, vôo, heróis, pera
geléia, fieis, voo, herois, pêra
geléia, fiéis, vôo, herois, pêra
geleia, fiéis, voo, heróis, pêra

4. Analise as frases abaixo:
1. Cuidado, o perigo de desabamento é
         !
2. Meu cunhado sempre foi um      
pagador.
3. Qual o            desta sala?
4. O novo cargo de Luís tem muitos
           .
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

iminente / mal / comprimento / privilégios
iminente / mau / comprimento / privilégios
eminente / mal / comprimento / previlégios
eminente / mau / cumprimento / privilégios
eminente / mal / cumprimento / previlégios
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5. Assinale a alternativa em que o sinal indicativo de
crase está corretamente empregado.

8. Estamos assistindo, nos Estados Unidos da América,
um extraordinário crescimento da extração de Xisto.

a.
b.
c.
d.

Seu Simão saiu de casa à cavalo.
Hélio ficou cara à cara com o bandido.
Um pouco de leitura não faz mal à ninguém.
Rosinha permaneceu indiferente àquele
barulho.
e. ( ) Colocar seu dinheiro à favor do seu futuro é
imprescindível.

Assinale a alternativa que indica a razão do crescimento desta produção.

Temas Atuais

d.

( )
( )
( )
(X)

5 questões

a. (
b.
c.

e.
6. O Egito está presente, nos últimos meses, com
grande frequência, nos noticiários internacionais.
Assinale a alternativa que indica a razão deste fato.
a. ( ) A tentativa de volta ao poder do presidente
Hosni Mubarak.
b. ( X ) Os protestos dos partidários do presidente
deposto Mohamed Mussi, exigindo a sua
recondução ao cargo.
c. ( ) Os protestos dos partidários do presidente
deposto Mohamed Mussi, exigindo a eleição
de Hosni Mubarak.
d. ( ) A guerra civil que já matou mais de 15 mil
egípcios e provocou a fuga de milhares de
pessoas para os países vizinhos.
e. ( ) Os protestos dos inimigos do presidente
deposto Mohamed Mussi, exigindo a sua
deposição do cargo que exerce desde novembro de 2012.

7. As grandes manifestações ocorridas no Brasil
tinham, entre os seus gritos de guerra, a melhoria dos
transportes públicos, o combate à corrupção e a derrubada da PEC 37 que, se aprovada, limitaria os poderes de investigação:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

da Polícia Federal.
do Poder Judiciário.
do Ministério Público.
das Assembleias Legislativas.
do Supremo Tribunal Federal.
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) A possibilidade de fabricação de combustível
nuclear com esta rocha.
( ) O emprego maciço deste material rochoso na
construção civil.
( ) As inúmeras aplicações do material na indústria farmacêutica.
( X ) A possibilidade de extrair do Xisto importantes quantidades de gás e petróleo.
( ) A transformação do Xisto em Etanol, diminuindo em curto prazo a poluição nas grandes cidades.

9. Equipamento móvel que além de poder efetuar
ligações telefônicas é capaz de executar inúmeros programas, possibilitando aos seus usuários, sem o auxílio
de qualquer outro equipamento, escutar músicas,
tocar vídeos, transmitir e receber mensagens de texto.
Assinale a alternativa que indica esse equipamento.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

VCR
Decoder
Smart TV
Fac símile
Smartphone

10. Comparando-se o volume de gelo na Região
Ártica de 1979 e o de 2013, constata-se uma grande
redução da cobertura de gelo daquela região.
A causa deste fenômeno é, segundo alguns autores:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

O aquecimento global.
O resfriamento da atmosfera.
O aumento da camada de ozônio na atmosfera.
A redução da população na Região Ártica.
A diminuição das emissões de gases que causam o efeito estufa.
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Conhecimentos Específicos
11. Dentre as diretrizes da política de atendimento
à criança e ao adolescente, segundo o que dispõe o
Estatuto da Criança e do Adolescente instituído pela
Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, está previsto o
atendimento em nível:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

13. Considere as afirmativas a seguir, a respeito da
ética profissional do psicólogo, segundo o que disciplina o Código de Ética Profissional instituído pela
Resolução CFP no 010/05:
1. O psicólogo poderá intervir na prestação de serviços psicológicos que estejam sendo efetuados
por outro profissional unicamente quando se
tratar de trabalho multiprofissional e a intervenção fizer parte da metodologia adotada.
2. É vedado ao psicólogo prestar serviços ou vincular o seu título a serviços de atendimento
psicológico cujos procedimentos, técnicas e
meios não estejam regulamentados ou reconhecidos pela profissão.
3. No atendimento à criança, ao adolescente ou
ao interdito, o psicólogo deve comunicar aos
responsáveis o estritamente essencial para
se promoverem medidas em benefício do(s)
atendido(s).
4. Constitui dever fundamental do psicólogo
orientar a quem de direito sobre os encaminhamentos apropriados, a partir da prestação
de serviços psicológicos, sendo-lhe vedado,
porém, fornecer quaisquer documentos pertinentes ao bom termo do trabalho.
5. É vedado ao psicólogo receber ou pagar
remuneração ou porcentagem por encaminhamento de serviços, salvo se o recebimento
ou pagamento tiver sido acordado previamente entre as partes.

federal.
estadual.
municipal.
federal e estadual, conjuntamente.
estadual e municipal, conjuntamente.

12. Analise o trecho abaixo sobre entrevista
psicológica:
“Na entrevista            o entrevistador
tem ampla liberdade para as perguntas ou para suas
           , permitindo-se toda a
           necessária em cada caso
particular. Ela possibilita uma investigação mais
                     da
personalidade do entrevistado” (José Bleger).
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a. ( ) semiestruturada ; respostas ; pesquisa ;
precisa e direcionada
b. ( ) fechada ; inferências ; busca ;
superficial e pontual
c. ( ) aberta ; deduções ; inferência ;
específica e restrita
d. ( X ) aberta ; intervenções ; flexibilidade ;
ampla e profunda
e. ( ) estruturada ; intervenções ; busca ;
ampla e profunda

(20 questões)

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
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14. Sobre a guarda compartilhada dos filhos, entendida como a responsabilização conjunta e o exercício
de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam
sob o mesmo teto, concernente ao poder familiar dos
filhos comuns, é correto afirmar:
a. ( ) Trata-se da modalidade de guarda com efetiva
e garantida eficácia, porque assim o prevê
a lei, em termos do convívio cotidiano da
criança com ambos os genitores.
b. ( ) A definição por essa modalidade de guarda
depende de consenso entre os genitores, uma
vez que a boa comunicação entre eles é pré
requisito para a prática do compartilhamento
da guarda no cotidiano após a separação.
c. ( ) É uma modalidade de guarda que possibilita aos genitores maior organização do seu
tempo, haja vista a divisão exata do tempo da
criança com cada um deles.
d. ( ) A definição por essa modalidade de guarda,
a critério judicial e independentemente do
desejo dos pais, considera primordialmente a
disponibilização equânime de recursos financeiros por parte de cada um deles.
e. ( X ) Trata-se da modalidade de guarda que em
tese mais preserva os interesses da criança,
à medida que ela poderá ter convívio com
ambos os genitores.

15. Erich Fromm (1900-1980), estudioso da personalidade, salienta que a separação do homem de outros
homens e da Natureza tem se intensificado ao longo
dos anos e que a estratégia para superar tal situação
é ligar-se ao outro, seja através do amor e da cooperação, seja submetendo-se e conformando-se a ele.
Tais ideias se referem a um dos temas principais abordados por Fromm, qual seja:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

a solidão humana.
a motivação humana.
a inteligência humana.
a socialização humana.
a comunicação humana.
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16. Dentre as formas de vitimização da criança e do
adolescente pode ser referido o abuso na infância.
A respeito dessa questão, considere as afirmativas
abaixo:
1. Existe correlação positiva entre ser vítima de
abuso na infância e na adolescência e desenvolver conduta delinquente durante os anos
adolescentes.
2. Perdas de pessoas significativas da família, ou
de amigos e vizinhos da mesma idade por
meios violentos como assassinatos são eventos negativos frequentemente vivenciados
por crianças e/ou adolescentes que apresentam conduta delinquente.
3. Muito raramente as situações de abuso partem de alguém que a criança ou o adolescente conhece, com quem têm alguma relação afetiva ou mesmo que faz parte de sua
família e/ou reside em sua casa.
4. Pais negligentes e/ou que abusam física e
sexualmente de seus filhos tendem a colaborar significativamente para um aumento da
probabilidade de desenvolvimento de condutas antissociais nos seus descendentes.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

17. Espaço de vida considerado dinamicamente,
onde se levam em conta não somente o indivíduo e o
meio, mas também a totalidade dos fatos coexistentes
e mutuamente interdependentes.
Essa concepção de Kurt Lewin (1890-1947) ficou
conhecida como:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Associação Livre.
Hierarquia das Necessidades.
Estruturação do Aparelho Psíquico.
Condicionamento Operante.
Teoria de Campo.
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18. Assinale a alternativa correta a respeito de aconselhamento psicológico.
a. ( ) Constitui-se em uma modalidade de tratamento
psicológico originado a partir das pesquisas de
B. F. Skinner, voltado à tentativa de descoberta
das interações entre estímulo e resposta.
b. ( X ) Trata-se de modalidade de intervenção psicológica que teve Carl Rogers como um de seus
fundadores, preocupado com a eficácia da
ajuda psicológica prestada às pessoas.
c. ( ) Caracteriza-se como uma forma de intervenção profissional de curta duração, inspirada
nos modelos de psicoterapia breve criados
por Angelini e Santos.
d. ( ) Reporta-se a uma prática profissional voltada
à solução de problemas, a partir da aplicação
do modelo psicodiagnóstico estruturado por
Ancona-Lopez.
e. ( ) Trata-se de uma forma de intervenção profissional de base psicanalítica freudiana, assentada na busca por associação livre como forma
de tratar dificuldades psicológicas menores.

19. Sobre adolescência, é correto afirmar tratar-se de
uma fase na qual:
a. ( X ) o fenômeno grupal adquire grande importância, já que se transfere ao grupo grande parte
da dependência anteriormente mantida com a
estrutura familiar e com os pais, especialmente.
b. ( ) o indivíduo busca construir sua identidade por
meio de um processo puramente psicológico,
com a ajuda daquele partícipe (pais ou grupo
social) cuja influência estiver predominando.
c. ( ) pode ocorrer deslocalização temporal, como
um elemento de ordem psicofisiológica a
partir do qual o indivíduo adquire em definitivo a compreensão cognitiva das dimensões
presente, passado e futuro.
d. ( ) o indivíduo elabora o luto pelo corpo infantil
perdido e pelas fantasias edipianas, sendo
essa elaboração resultante das suas primeiras
experiências heterossexuais.
e. ( ) vivencia-se o submetimento, entendido como
a sensação de que tanto as mudanças corporais quanto os limites enfrentados derivam de
conduta adolescente inapropriada.

20. Os direitos fundamentais da criança e do adolescente, de acordo com o disposto na Lei no 8.069, de 13
de julho de 1990, são:
a. (

b.

c.

d.

e.

) à vida e à saúde; à liberdade e ao respeito;
à convivência institucional e comunitária; à
educação, à cultura, ao esporte e ao lazer; à
profissionalização e à proteção no trabalho.
( ) à saúde e ao bem-estar; à liberdade, ao respeito e à dignidade; à convivência familiar e
comunitária; à educação de nível fundamental e ao lazer; à profissionalização e à remuneração compatível no trabalho.
( ) à vida e à livre expressão; à liberdade e maturidade; à convivência institucional e comunitária; à educação e ao esporte; à capacitação
profissional.
( ) à saúde e à moradia familiar; à liberdade de
expressão; à convivência comunitária; à educação na rede pública de ensino; à profissionalização e à proteção no trabalho.
( X ) à vida e à saúde; à liberdade, ao respeito e à
dignidade; à convivência familiar e comunitária; à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer;
à profissionalização e à proteção no trabalho.

21. A respeito do psicodiagnóstico, é correto afirmar:
a. (

b.

c.

d.

e.

) O referencial teórico adotado pelo profissional
que realiza essa atividade é o elemento mais
importante a ser considerado na relação que
se estabelece com o cliente.
( ) Independentemente do referencial teórico
tomado por base, há um tempo delimitado, como também determinadas técnicas a serem utilizadas para a realização do
psicodiagnóstico.
( X ) É considerado por algumas vertentes teóricas como sendo uma prática não apenas
de investigação e/ou de avaliação, e sim de
intervenção.
( ) Baseia-se na ideia de que toda atuação psicológica deve ser iniciada com uma ampla
compreensão da situação trazida, para que
posteriormente a intervenção seja mais eficaz.
( ) A técnica mais comumente utilizada para
realização do psicodiagnóstico, independentemente da abordagem utilizada pelo
profissional, é a observação indireta do
comportamento.
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22. Mudanças são admitidas e esperadas em decorrência da vivência de processos e procedimentos
psicoterapêuticos.
Com relação a essas mudanças, é correto afirmar:
a. ( ) São esperadas a partir do sexto mês de submissão à psicoterapia, haja vista ser este o
tempo mínimo necessário para se obter adesão ao tratamento.
b. ( ) Devem ser sempre acompanhadas de prescrições de conduta a ser tomada quando forem
vivenciadas situações novas, de modo que o
paciente não fique desassistido e/ou inseguro.
c. ( ) São processuais, porém necessitam de estímulos específicos para acontecerem e se efetivarem no cotidiano, como a aprovação do
psicoterapeuta e dos atores sociais com quem
o indivíduo convive.
d. ( X ) São processuais e transcorrem em ritmo e
forma peculiares a cada indivíduo, a partir de
variáveis como a abordagem da psicoterapia e
sua adesão ao tratamento.
e. ( ) São admitidas imediatamente após o início
da submissão ao processo psicoterapêutico,
desde que planejadas objetivamente com o
auxílio direto do psicoterapeuta e dos demais
atores sociais envolvidos na situação que se
deseja mudar.

23. Segundo estabelecido no Código de Ética
Profissional instituído pela Resolução CFP no 010/05,
nos documentos que embasam as atividades do
psicólogo em equipe multiprofissional deverão ser
registradas:
a. ( X ) apenas as informações necessárias para o
cumprimento dos objetivos do trabalho.
b. ( ) todas as informações disponíveis para o cumprimento dos objetivos do trabalho.
c. ( ) as informações que a equipe definir como
necessárias para o cumprimento dos objetivos do trabalho.
d. ( ) as informações que forem requisitadas pela
autoridade para o cumprimento dos objetivos
do trabalho.
e. ( ) aquelas informações cuja divulgação tiver
sido autorizada pelo(s) informante(s) para o
cumprimento dos objetivos do trabalho.
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24. Considere o trecho abaixo a respeito da
adolescência:
“Não há dúvidas de que o elemento (1) influi com
um determinismo específico nas (2) da adolescência, mas também temos que considerar que atrás
dessa (3) existe um embasamento (4) que
lhe dá características universais”.
Knobel, In: Aberastury; Knobel, 1981.

Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas numeradas do texto.
a. (

)

sociocultural ; (2) características ;
indicação socioeconômica ; (4) psicológico
(1)
socioeconômico ; (2) dificuldades ;
(3)
expressão psicológica ; (4) fisiológico
(1)
sociocultural ; (2) manifestações ;
(3)
expressão sociocultural ; (4) psicobiológico
(1)
histórico cultural ; (2) particularidades ;
(3)
manifestação social ; (4) psicofisiológico
(1)
psicológico ; (2) especificidades ;
(3)
expressão socio-histórica ; (4) bioquímico
(1)

(3)

b. (

)

c. ( X )
d. (

)

e. (

)

25. Sobre a relação entre desenvolvimento e aprendizagem, assinale a alternativa correta.
a. ( X ) Em uma perspectiva vigotskiana, aprendizado
e desenvolvimento estão interrelacionados
desde o primeiro dia de vida da criança.
b. ( ) Segundo a compreensão piagetiana, o aprendizado é concebido como précondição do
desenvolvimento, mas nunca como resultado
dele.
c. ( ) O conceito de zona de desenvolvimento proximal foi desenvolvido por Piaget para expressar a distância entre a aprendizagem real e
aquela que potencialmente pode ocorrer em
determinado período de tempo.
d. ( ) Na visão de Vigotski, o processo ensino-aprendizagem é autorregulado, prescindindo,
portanto, das interações sociais no entorno do
indivíduo.
e. ( ) Tanto Piaget quanto Vigotski concebem aprendizagem e desenvolvimento como processos
coincidentes, à medida que aprendizagem é
desenvolvimento e este é visto como aprendizado de hábitos e de condutas sociais.
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26. A Psicologia Social no Brasil, como ocorre com
esse campo tomado de modo mais genérico, tem o
processo de socialização como um dos seus conceitos
fundamentais.
Esse processo pode ser corretamente definido como:
a. ( ) O conjunto de recursos por meio do qual o
indivíduo constrói sua identidade grupal ao
adentrar em um novo grupo social.
b. ( X ) O modo pelo qual o indivíduo se torna membro de um determinado conjunto social,
aprendendo seus códigos, suas normas e
regras básicas de relacionamento.
c. ( ) A maneira sistematizada pela qual os diferentes grupos desenvolvem habilidades sociais
no indivíduo.
d. ( ) O modo pelo qual são desenvolvidas competências mais complexas, a partir de aprendizagens organizacionais.
e. ( ) O conjunto de códigos, normas e regras básicas de conduta e de relacionamento imposto
como condição para o ingresso do indivíduo
em um novo grupo social.

27. Sobre as fases do desenvolvimento psicossexual
postuladas por Sigmund Freud, é correto afirmar:
a. ( ) A fase fálica é a segunda em ordem de ocorrência; caracteriza-se pela erotização do órgão
sexual e estende-se aproximadamente até os
seis anos de idade.
b. ( ) A fase oral, que possui como principal zona
de erotização a boca, antecede a fase genital,
preparando essa zona para o futuro exercício
da sexualidade.
c. ( ) No decorrer das diferentes fases são vivenciados diversos eventos, sendo o principal deles
o complexo de Édipo, que ocorre aproximadamente entre os oito e os dez anos de idade.
d. ( X ) Na fase genital o objeto de erotização ou de
desejo não está mais no próprio corpo, mas
em um objeto externo ao indivíduo – o outro.
e. ( ) A fase de latência pode ser concebida como
um “intervalo” na evolução da sexualidade;
ela começa na puberdade e se estende até o
início da fase genital.

28. As teorias da personalidade podem ser agrupadas ou diferenciadas segundo alguns princípios
norteadores.
Sobre esses princípios, é correto afirmar:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Adeptos da teoria S – R compreendem a personalidade como resultante de determinantes
psíquicos, ou seja, o homem é fonte de seus
atos, à medida que sua natureza é ativa e ele é
dotado de impulsos, instintos e desejos.
( ) Freud, como Kurt Lewin, compreende a personalidade como determinada por fatores de
ordem inconsciente; suas ideias enfatizam o
inconsciente como núcleo fundamental da
teoria e da conduta na vida cotidiana, tanto
saudável quanto patológica.
( ) Erich Fromm ressalta a importância de se
compreender a personalidade a partir dos
elementos pessoais do indivíduo; em sua
perspectiva, condições culturais, bem como
as oportunidades que a sociedade oferece,
não são determinantes nesse processo.
( ) Erickson pautou suas ideias sobre o desenvolvimento da personalidade humana em
cinco necessidades específicas, originadas das
condições da existência humana. Dentre elas
destacou a necessidade de orientação.
( X ) Lewin e Rogers não negam a influência da
base biológica do organismo no desenvolvimento da personalidade, mas a reduzem
ao mínimo e enfatizam fatores psicológicos,
como a vivência em grupo, por exemplo.

29. Enquanto método de investigação, busca o significado oculto daquilo que é manifesto através de
ações e palavras ou através das produções imaginárias,
como os sonhos, os delírios, as associações livres.
Essa referência diz respeito ao método:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

dedutivo da Gestalt.
indutivo do behaviorismo.
interpretativo da Psicanálise.
construtivo da teoria sistêmica.
existencialista da Fenomenologia.
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30. Na abordagem S – R, R é a resposta que leva a S,
e S, por sua vez, é o estímulo reforçador.
Esse estímulo, capaz de aumentar a probabilidade da
emissão de R, é também comumente denominado de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

efeito.
reforço.
punição.
generalização.
discriminação.

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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