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Quem Somos 

A Domina Concursos, especialista há 4 anos no desenvolvimento e comercialização de 

apostilas digitais e impressas para Concurso Públicos, tem como foco tornar simples e eficaz a forma 

de estudo. Com visão de futuro, agilidade e dinamismo em inovações, se consolida com 

reconhecimento no segmento de desenvolvimento de materiais para concursos públicos. É uma 

empresa comprometida com o bem estar do cliente. Atua com concursos públicos federais, estaduais 

e municipais. Em nossa trajetória, já comercializamos milhares de apostilas, sendo digitais e 

impressas. E esse número continua aumentando. 

 

Missão 

Otimizar a forma de estudo, provendo apostilas de excelência, baseados nas informações de 

editais dos concursos públicos, para incorporar as melhores práticas, com soluções inovadoras, 

flexíveis e de simples utilização e entendimento. 

 

Visão 

Ser uma empresa de Classe Nacional em Desenvolvimento de Apostilas para Concursos 

Públicos, com paixão e garra em tudo que fazemos. 

 

Valores 

 Respeito ao talento humano 

 Foco no cliente 

 Integridade no relacionamento 

 Equipe comprometida 

 Evolução tecnológica permanente 

 Ambiente diferenciado 

 Responsabilidade social 
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Não é permitida revenda, rateio, cópia total ou parcial sem autorização da 

Domina Concursos, seja ela cópia virtual ou impressa, independente de 

manter os créditos ou não, não importando o meio pelo qual seja 

disponibilizado o material (link de download, envio via correios, etc.) 

 

Caso haja descumprimento, o autor do fato poderá ser indiciado conforme 

art. 184 do CP, será buscado em nosso banco de dados as informações do 

autor e repassadas para autoridades competentes. 



 

 
WWW.DOMINACONCURSOS.COM.BR 

 

Não é permitida revenda, rateio, cópia total ou parcial sem autorização da 

Domina Concursos, seja ela cópia virtual ou impressa, independente de 

manter os créditos ou não, não importando o meio pelo qual seja 

disponibilizado o material (link de download, envio via correios, etc.) 

 

Caso haja descumprimento, o autor do fato poderá ser indiciado conforme 

art. 184 do CP, será buscado em nosso banco de dados as informações do 

autor e repassadas para autoridades competentes. 



COACHING PARA CONCURSOS – ESTRATÉGIAS PARA SER APROVADO 

 
1 WWW.DOMINACONCURSOS.COM.BR 

  



ADOLESCÊNCIA                      

 
1 WWW.DOMINACONCURSOS.COM.BR 

Adolescência 

Adolescência é a fase que marca a transição entre a infância e a idade adulta. Caracteriza-se por 
alterações em diversos níveis - físico, mental e social - e representa para o indivíduo um processo de 
distanciamento de formas de comportamento e privilégios típicos da infância e de aquisição de carac-
terísticas e competências que o capacitem a assumir os deveres e papéis sociais do adulto. 

Os termos "adolescência" e "juventude" são por vezes usados como sinónimos (como em alemão Ju-
gend e Adoleszenz, inglês Youth e Adolescence) e por vezes como duas fases distintas mas que se 
sobrepõem: para Steinberg a adolescência se estende aproximadamente dos 15 aos 21 anos de vida, 
enquanto a ONU define juventude (em inglês, youth) como a fase entre 15 e 24 anos de idade - sendo 
que deixa aberta a possibilidade de diferentes nações definirem o termo de outra maneira; a Organiza-
ção Mundial da Saúde define adolescente como o indivíduo que se encontra entre os dez e dezenove 
anos de idade e, no Brasil, a legislação, através Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece 
ainda uma faixa etária para menores de idade - dos 12 anos completos aos 18 anos, período durante 
o qual a pessoa nessa faixa de idade (legalmente considerada "adolescente"), se cometer um crime 
pode receber medidas socioeducativas, inclusive de restrição da liberdade através de apreensão.  

Além disso Oerter e Montada descrevem uma "idade adulta inicial" (al. frühes Erwachsenenalter), que 
vai dos 18 aos 29 anos e que se sobrepõe às definições de "juventude" previamente apresentadas, o 
que é seguido em parte pela legislação brasileira: o Estatuto da Juventude, no Brasil, diz que a juven-
tude vai dos 15 anos até aos 29 anos - o que diverge da Assembleia Geral das Nações Unidas, que 
afirma que a juventude vai até os 24 anos. 

O início e o fim da adolescência variam culturalmente de nação para nação, e entre cultura e legislação: 
no Brasil, por exemplo, a adolescência legalmente começa ao se completar 12 anos e termina ao se 
completar 18 anos. O termo é geralmente utilizado em um contexto científico com relação ao processo 
de desenvolvimento bio-psico-social; o fim da adolescência não é marcado por mudanças de ordem 
fisiológica, mas sobretudo de ordem sociocultural. 

Construção Histórico-Social 

Adolescência e juventude são fenômenos de forte caracterização cultural e sua definição está intima-
mente ligada à transformação da compreensão do desenvolvimento humano e também à transforma-
ção da forma como cada geração adulta se define a si própria. 

A ideia de que a adolescência é uma fase qualitativamente diferente da infância e da idade adulta tem 
sua origem já na antiguidade. A base sócio-política dessa diferenciação só surgiu, no entanto, com a 
transformação das estruturas sociais ocorrida em fins do século XIX que permitiram que os jovens 
(adolescentes) fossem retirados do mercado de trabalho para frequentarem a escola e outras institui-
ções educacionais. Ligados a essa ideia de adolescência como fase de formação para o trabalho foram 
propostos os termos "adolescência encurtada" e "adolescência estendida", que descrevem as diferen-
tes oportunidades de formação e educação que têm pessoas que entram no mercado de trabalho mais 
cedo ou mais tarde - normalmente de acordo com a situação cultural e a possibilidade financeira da 
família. O aumento da complexidade das funções e papéis a serem exercidos na idade adulta levam a 
um aumento progressivo dessa fase de formação. 

Adolescência e Juventude na Ciência 

As fases da adolescência e da juventude são objeto de estudo de diferentes disciplinas, como sociolo-
gia, política, psicologia, pedagogia, biologia, medicina, direito e outras, apresentando diferentes signi-
ficados. Tais significados abrangem, por exemplo, "juventude como fase do desenvolvimento indivi-
dual", "juventude como ideal e mito" (com uma correspondente idealização dessa fase da vida) e "ju-
ventude como grupo social" que possui uma cultura própria. 

Psicologia do Desenvolvimento 

Se, do ponto de vista da psicologia do desenvolvimento, o início da adolescência é claramente marcado 
pelo início do amadurecimento sexual (puberdade), o seu fim não se define apenas pelo desenvolvi-
mento corporal, mas sobretudo pela maturidade social - que inclui, entre outras coisas, a entrada no 
mercado de trabalho e o assumir do papel social de adulto. 
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A adolescência não é, no entanto, uma fase homogênea. Pelo contrário, é uma fase dinâmica que, para 
o seu estudo, exige uma maior diferenciação. Steinberg propõe uma divisão em três fases: (1) Adoles-
cência inicial, dos 11 aos 14 anos; (2) adolescência média, dos 15 aos 17 anos e (3) adolescência final, 
dos 18 aos 21. Essa última fase sobrepõe-se à "juventude" em sentido estrito, que marca o início da 
idade adulta, definida por Oerter e Montada como a fase entre os 18 e os 29 anos de idade. 

Desenvolvimento Cognitivo 

O desenvolvimento cognitivo é, ao lado das mudanças corporais tratadas mais abaixo, uma das carac-
terísticas mais marcantes da adolescência. Tal desenvolvimento se mostra sobretudo através: 

• do aumento das operações mentais; 

• da melhora da qualidade no processamento de informações; 

• da modificação dos processos que geram a consciência. 

Dessa maneira o adolescente adquire a base cognitiva para redefinir as formas com que lida com os 
desafios do meio-ambiente, que se torna cada vez mais complexo, e das mudanças psicofisiológicas. 
As principais características desse desenvolvimento são: 

Pensar em possibilidades - ou seja, o pensamento não se limita mais à realidade, mas atinge também 
hipóteses irreais e permite ao indivíduo gerar novas possibilidades de ação; 

Pensamento abstrato - a capacidade de abstrair se desenvolve, permitindo ao indivíduo compreender 
não somente conceitos abstratos, mas também estruturas complexas, sobretudo sociais, políticas, ci-
entíficas, econômicas e morais; 

Metacognição - o próprio pensamento é alvo de reflexão, permitindo o direcionamento consciente da 
atenção, a reflexão e a avaliação de pensamentos passados, abrindo assim caminho para as capaci-
dades de autoreflexão e introspecção; 

Pensamento multidimensional - o indivíduo torna-se capaz de levar em conta cada vez mais aspectos 
dos fenômenos. Essa capacidade permite ao indivíduo compreender a interdependência de fenômenos 
de diferentes áreas e argumentar a partir de diferentes pontos de vista; 

Relativização do pensamento - o indivíduo se torna cada vez mais capaz de compreender outros pontos 
de vista e sistemas de valores. 

Desenvolvimento Corporal e Psicossexual 

Crescimento Físico 

Durante a adolescência, o corpo do indivíduo cresce continuamente até a idade de 16 a 19 anos, 
quando a estatura adulta é alcançada - os rapazes atingem a estatura adulta em média dois anos mais 
tarde do que as moças. Tal crescimento, no entanto, não se dá de maneira contínua: aproximadamente 
aos 14-15 anos os rapazes - as moças dois anos antes - têm um "salto no crescimento", ou seja, eles 
crescem em um ano mais do que nos anos anteriores e nos seguintes. Depois desse salto, a velocidade 
do crescimento diminui marcadamente até o indivíduo atingir sua altura final. Paralelamente ao cresci-
mento físico há um aumento no peso, que, no entanto, é dependente da alimentação e da forma de 
vida. 

As diferentes partes do corpo também crescem com velocidades diferentes. De maneira geral os mem-
bros superiores (braços) e inferiores (pernas) e a cabeça crescem mais rapidamente que o resto do 
corpo, atingindo seu tamanho final mais cedo. Isso leva a uma desproporção visível com relação ao 
tronco, que cresce mais devagar. Essa desproporção é observável também nos movimentos por vezes 
desajeitados, típicos da adolescência. 

Até a idade de 11 anos, meninos e meninas tem aproximadamente a mesma força muscular. O cresci-
mento muscular dos rapazes é, no entanto, maior, o que explica a maior força física média dos homens 
na idade adulta. 

Puberdade 
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Mudanças corporais 

Apesar das muitas diferenças individuais no crescimento e no desenvolvimento sexual, o processo de 
amadurecimento sexual apresenta uma certa sequência, comum tanto aos rapazes como às raparigas. 
Para as moças, no entanto, esse processo tem início, em média, dois anos mais cedo do que nos 
rapazes. 

Desenvolvimento dos caracteres sexuais primários e secundários nas mulheres 

10-11 anos: Início da formação dos quadris com a acumulação de gordura, primeiro crescimento dos 
seios e dos mamilos; 

11-14 anos: 

Surgem os pelos pubianos (lisos), a voz torna-se mais grave, rápido crescimento dos ovários, da va-
gina, do útero e dos lábios da genitália; 

Os pelos pubianos tornam-se crespos 

Idade do "salto de crescimento" (ver acima), os seios começam a tomar forma (estágio primário), ama-
durecimento dos óvulos: menarca (primeira menstruação): 

14-16 anos: Crescimento dos pelos axilares, os seios adquirem a forma adulta (estágio secundário) 

Desenvolvimento dos caracteres sexuais primários e secundários nos homens 

12-13 anos: Surgem os pelos pubianos (lisos); início do crescimento dos testículos, do escroto e do 
pênis, mudanças temporárias no peito; formação de esperma 

13-16 anos: 

Início da mudança de voz, crescimento acelerado do pênis, dos testículos, do escroto, da próstata e da 
vesícula seminal, primeira ejaculação 

Os pelos pubianos tornam-se crespos 

Grande "salto de crescimento" 

Crescimento dos pelos axilares 

16-18 anos: aparecimento da barba, início das "entradas" no contorno dos cabelos, marcante mudança 
de voz. 

O significado dessas mudanças para os adolescentes 

Em uma pesquisa realizada na Alemanha Schmid-Tannwald e Kluge registraram uma tendência entre 
as meninas de terem a menarca aproximadamente 1,3 anos mais cedo do que em uma pesquisa an-
terior de 1981. As meninas que foram preparadas pelos pais para esse fenômeno corporal relataram 
terem-no visto como natural, enquanto as moças que não haviam sido preparadas relataram terem tido 
um sentimento desagradável. Também entre os meninos o mesmo estudo registrou uma tendência de 
uma primeira ejaculação aproximadamente 1,7 anos mais cedo do que dez anos antes. Dos adoles-
centes entrevistados apenas 43% tiveram uma primeira ejaculação espontânea; 31% a tiveram através 
de masturbação e 5% através do ato sexual. 

Mudanças hormonais 

A ação dos hormônios, muito importantes na regulação do metabolismo, é muito complexa e ainda não 
completamente compreendida. Com relação ao crescimento corporal dois hormônios desempenham 
um papel preponderante: a somatotrofina, hormônio do crescimento produzido pela hipófise, e a tiro-
xina, produzida pela tiróide. A somatotrofina regula o crescimento do corpo como um todo; já a tiroxina, 
que só é produzida "sob instrução" da hipófise através da tirotrofina, regula principalmente o cresci-
mento do cérebro, dos dentes e dos ossos. 
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A puberdade traz consigo uma mudança na ação dos hormônios. Ativada pelo hipotálamo a hipófise 
começa a secretar novos hormônios que agem sobre os órgãos sexuais (gonadotrofinas: hormônio 
folículo-estimulante e hormônio luteinizante) e sobre as glândulas supra-renais (hormônio adrenocorti-
cotrófico). Nos meninos, aproximadamente aos 11 anos, o hormônio folículo-estimulante provoca o 
desenvolvimento das células que produzem os espermatozóides e o hormônio luteinizante leva à pro-
dução do hormônio masculino, a testosterona. Esta, por sua vez, conduz aos desenvolvimentos das 
características típicas masculinas. Já nas meninas, aproximadamente aos 9 anos, o hormônio folículo-
estimulante leva ao amadurecimento dos folículos de Graaf no ovário, que produzem os óvulos, e o 
hormônio luteinizante à menstruação. Os ovários produzem, por sua vez, dois hormônios: o estrogênio, 
que regula o crescimento dos seios, dos pelos pubianos e a acumulação de gordura, e a progesterona, 
que regula o ciclo menstrual e a gravidez. 

Aceleração e retardo no desenvolvimento 

Como se viu, as mudanças típicas da adolescência iniciam, em média, em uma idade específica. No 
entanto alguns adolescentes iniciam o seu amadurecimento mais cedo do que a média enquanto outros 
o fazem mais tarde. Dos primeiros se diz que seu amadurecimento é acelerado, enquanto o dos se-
gundos é retardado. Importante é notar que tal comparação só pode ser feita em algumas situações, 
pois tais diferenças existem entre pessoas de diferentes raças e de diferentes gerações. 

Em nenhuma outra fase da vida há uma variação tão grande entre pessoas da mesma idade como na 
adolescência. Essa situação é ainda mais confusa porque o desenvolvimento físico, o social e o cogni-
tivo (ver abaixo) não andam necessariamente juntos. O meio-ambiente, no entanto, reage de forma 
diferente, de acordo com o desenvolvimento visível da pessoa - meninos que parecem mais velhos 
tendem a ser tratados como mais velhos e vice-versa. Essa reação do meio ambiente influencia o 
desenvolvimento social e psicológico dos adolescentes de maneira marcante. Adolescentes com de-
senvolvimento retardado tendem a ser emocionalmente menos estáveis e menos satisfeitos; tendem a 
ter uma autoimagem mais negativa, a ser menos responsáveis e mais inseguros. Já os adolescentes 
com desenvolvimento acelerado têm um maior risco de terem problemas com drogas e com o compor-
tamento social, provavelmente por terem acesso mais cedo a grupos mais velhos.  

Outros estudos registraram que rapazes com desenvolvimento acelerado apresentam algumas vanta-
gens com relação a seus coetâneos: mesmo na idade de 38 anos eles se mostraram mais responsá-
veis, cooperativos, seguros, controlados e mais adaptados socialmente; ao mesmo tempo se mostra-
ram mais convencionais, conformistas e com menos senso de humor; já os rapazes com desenvolvi-
mento retardado mostraram-se, mesmo com 38 anos, mais impulsivos, instáveis emocionalmente, mas 
em compensação mais capazes de reconhecer seus erros, mais inovativos e divertidos. Também com 
relação ao desenvolvimento da identidade há diferenças entre rapazes com desenvolvimento acelerado 
e retardado. Como têm mais tempo para desenvolver seu conhecimento e suas estratégias de coping 
os rapazes com desenvolvimento retardado tendem a ter melhores possibilidades no desenvolvimento 
da própria identidade, enquanto os rapazes com desenvolvimento acelerado acabam sendo introduzi-
dos mais cedo no muno adulto e acabam assumindo uma identidade mais próxima aos padrões soci-
almente estabelecidos.  

Já no caso das moças a situação é um pouco distinta. Moças com desenvolvimento acelerado tendem 
a ter uma autoestima mais baixa por crescerem mais rapidamente e assim não corresponderem ao 
ideal de beleza culturalmente estabelecido. Por outro lado, moças com uma menarca muito tardia pa-
recem também mostrarem uma tendência a terem uma autoestima mais baixa. Resumindo: aceleração 
e retardo no desenvolvimento são dois fenômenos que podem trazer consigo certos riscos para o de-
senvolvimento da pessoa. No entanto um trabalho de esclarecimento dos pais e dos adolescentes pode 
reduzir esses riscos de maneira drástica, oferecendo aos adolescentes melhores condições de desen-
volvimento. 

Outro fenômeno muito discutido é o da chamada aceleração secular, ou seja, a tendência, nos países 
ocidentais, de a puberdade iniciar cada vez mais cedo. Em um estudo comparativo, Tanner mostra 
como desde 1840 a idade média da menarca caiu de 17 anos para 13,5 anos na Noruega, fenômeno 
observável também em outros países europeus e nos Estados Unidos. Os adolescentes atingem, as-
sim, a maturidade corporal cada vez mais cedo. Por outro lado, o início da idade adulta - entrada no 
mercado de trabalho e formação de uma família - tende a ocorrer cada vez mais tarde devido à longa 
formação necessária (escola, universidade). Essas duas tendências contrárias geram novas oportuni-
dades, mas também novos desafios - e estresse - para os adolescentes. 
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A sexualidade do adolescente 

Paralelamente ao início da maturidade sexual também o comportamento sexual começa a se desen-
volver. Esse desenvolvimento é um processo muito complexo e é fruto da interação de vários fatores - 
desenvolvimento físico, psicosocial, a exposição a estímulos sexuais (que é definida pela cultura), os 
grupos de contatos sociais (amigos, grupos de esporte, etc.), e as situações específicas que permitem 
o acesso à experiência erótica. 

O início do desenvolvimento sexual se encontra já na infância. Não apenas os casos de abuso sexual, 
mas também as experiências quotidianas de troca de carinho e afeto, de relacionamentos interpessoais 
e de comunicação sobre a sexualidade desempenham um papel importantíssimo para o desenvolvi-
mento do comportamento sexual e afetivo do adolescente e, posteriormente, do adulto. Importantes 
aqui são sobretudo processos de aprendizado através do modelo dos pais: em famílias em que carinho 
e afeto são trocados abertamente e em que a sexualidade não é um tabu os adolescentes desenvolvem 
outras formas de comportamento do que em famílias em que esses temas são evitados e considerados 
inconvenientes. 

Comportamento sexual 

Baseados em seus estudos com adolescentes alemães Schmid-Tannwald e Kluge (1998) defendem 
três teses que resumem o resultado desse trabalho: 

O desenvolvimento do comportamento social está cada vez mais acelerado, acompanhando a acele-
ração secular da maturidade sexual (ver acima "aceleração e retardo no desenvolvimento"). O início da 
vida sexual está ligado ao início da maturidade sexual (menarca nas moças e primeira ejaculação nos 
rapazes) mais do que a qualquer outro fator: a maior parte dos adolescentes tendem a ter sua primeira 
relação sexual nos primeiros anos após atingirem a maturidade sexual.  

Dessa forma, em um estudo de 1983 44% das moças e 33% dos rapazes com dezessete anos afirma-
vam já ter tido uma relação sexual, enquanto em 1994 92% das moças e 79% dos rapazes com dezes-
sete anos diziam já ter tido uma experiência sexual. Apesar da pouca idade, a maioria dos adolescentes 
tende a trocar carícias e a fazer experiências de toques íntimos sem penetração ("petting") como pre-
paração para o ato sexual. Já nos primeiros anos de atividade sexual ambos os sexos tendem a ver o 
sexo como algo belo, se bem que essa tendência seja maior entre os rapazes. 

O comportamento sexual de ambos os sexos está se aproximando cada vez mais: em 1983 a diferença 
entre a idade média da menarca e da primeira ejaculação era de 0,7 anos (ou seja, em média as moças 
tinham a primeira menstruação 9 meses antes dos rapazes); já em 1994 a diferença era de apenas 0,3 
anos (3-4 meses). Em 1983 as moças tendiam a ter a primeira relação sexual 0,7 anos mais cedo do 
que os rapazes, já em 1994 a idade era a mesma: 14,9 anos. 

O comportamento sexual é influenciado pela cultura familiar. Mas mesmo em famílias que tendem a 
conversar menos abertamente sobre sexualidade e relacionamentos e a não preparar os adolescentes 
para a menarca e a maturidade sexual os adolescentes têm uma vida sexual ativa - mesmo a revelia 
dos pais. 

Um outro ponto importante é a preferência dos adolescentes por relacionamentos estáveis ao invés de 
liberalidade sexual. Sobretudo para as moças uma vida sexual satisfatória está fortemente relacionada 
a um relacionamento estável. 

Sexualidade e contracepção 

No estudo de 1983, 40% das moças e 50% dos rapazes diziam ter tido a primeira relação sem proteção, 
por crerem que não se engravida tão facilmente; já em 1994, 80% das moças e 76% dos rapazes 
alemães diziam ter utilizado algum tipo de método contraceptivo já no primeiro ano de vida sexual ativa. 
As principais razões para a pouca proteção é sobretudo pouco ou mesmo falso conhecimento: os ado-
lescentes frequentemente não conhecem suficientemente o ciclo menstrual, mas julgam saber quando 
podem ter sexo sem proteção e sem risco de gravidez. Em comparação às moças os rapazes têm um 
maior defict de conhecimento. O esclarecimento sobre a sexualidade ainda tende a ser feito por amigos 
ou livros e não em casa. 

Prevenção de sexualidade precoce 
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A partir dos dados disponíveis, Oerter e Dreher (2002) enfatizam três pontos principais: 

O controle e o apoio sociais ao adolescente são importantes para o seu desenvolvimento - também 
para o sexual. A tendência atual, de a vida sexual ativa dos adolescentes se tornar cada vez mais 
aceita, de forma que os jovens podem, por exemplo, dormir com a namorada em casa torna a família 
um importante ponto de referência também com relação à sexualidade; 

A sexualidade faz parte do processo de desenvolvimento da própria identidade do adolescente e é 
assim uma parte importante do seu desenvolvimento humano; 

A sexualidade, como outras atividades na vida do adolescente, tem uma função no desenvolvimento 
da identidade. O desenvolvimento de outros interesses que tenham uma função análoga pode ajudar 
a evitar um início precoce da vida sexual. 

Desenvolvimento da Identidade 

O termo "identidade" corresponde à resposta à pergunta "quem sou eu?". A resposta a essa pergunta 
se desenvolve num longo e complexo processo que começa nas primeiras horas de vida e se estende 
até a mais alta idade. Nesse longo processo a adolescência representa um momento chave, de grande 
significado. No processo de desenvolvimento da identidade agem duas forças motrizes: o desejo do 
indivíduo de conhecer a si mesmo (autoconhecimento) e a busca de dar forma a si, de construir sua 
personalidade, se aprimorar e se desenvolver (autodesenvolvimento). 

Durante muito tempo a adolescência foi vista como uma fase de "tempestades e tormentas" (Sturm 
umd Drang, por exemplo por Granvillle S. Hall). Com o auxílio da pesquisa mais atual, no entanto, essa 
visão tem se tornado mais diferenciada. Por exemplo, quando medidas através de questionários, a 
autoimagem e a autoestima mantém-se relativamente estáveis durante toda a adolescência - se bem 
que em uma importante minoria, sobretudo entre as moças, há uma tendência de diminuição da auto-
estima. 

Enquanto a autoimagem e a autoestima parecem permanecer constantes, a complexidade da estrutura 
da identidade aumenta constantemente durante a adolescência. Esse aumento de complexidade se 
mostra nos seguintes pontos: 

A descrição de si se torna cada vez mais contexto-específica: por exemplo, a pessoa se vê como tímida 
diante de pessoas do outro sexo, mas autoconfiante diante de amigos e colegas; 

A autoimagem real (como eu sou) e a autoimagem ideal (como eu gostaria de ser) são vistas cada vez 
mais como diferentes; 

O "eu verdadeiro" é visto cada vez mais como diferente de um "eu falso" ou "fingido": enquanto adoles-
centes com doze ou 13 anos não fazem essa diferença, rapazes e moças mais velhos a consideram 
importante; 

Os adolescentes aprendem cada vez mais a verem-se pelos olhos dos outros; 

A dimensão do tempo desempenha um papel cada vez mais importante na descrição de si: enquanto 
crianças se descrevem sempre no presente, os adolescentes começam a levar em conta o passado 
(como eu era) e o futuro (como eu gostaria de ser) em consideração. 

Higgins (1987) descreveu três tipos de "si mesmo" - o si mesmo real, o si mesmo ideal (como a pessoa 
gostaria de ser) e o si mesmo como deveria ser (que representa a identificação da pessoa com deter-
minadas obrigações e tarefas apresentadas pelo ambiente social). O ambiente social tem, ele mesmo 
(ou melhor, a pessoas que dele fazem parte), uma imagem de como o indivíduo é e de como ele deveria 
ser (expectativas). O aumento da complexidade na compreensão de si mesmo expõe o adolescente 
assim a diferentes tipos de discrepância: 

Entre o si mesmo real e o ideal - ou seja, a imagem que o indivíduo faz de si não corresponde com a 
pessoa que ele gostaria de ser; a pessoa tende se sentir decepcionada e insatisfeita; 
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Entre o si mesmo real e a imagem que os outros têm do indivíduo - a imagem que a pessoa faz de si 
não corresponde àquela que outras pessoas - família, amigos - fazem; a pessoa tende a se sentir 
envergonhada e humilhada; 

Entre o si mesmo real e o como deveria ser - a imagem que a pessoa faz de si não corresponde à ideia 
que ela faz a respeito das obrigações e tarefas que ele deveria cumprir; a pessoa tende a ter sentimen-
tos de culpa e a fazer acusações, condenando-se a si mesma; 

Entre o si mesmo real e as expectativas dos outros - a imagem que a pessoa faz de si não corresponde 
às expectativas e desejos da família, amigos ou outras pessoas ou grupos importantes para o indivíduo; 
a pessoa tende a se sentir ameaçada, com medo, exposta a perigos e dor. 

A tomada de consciência desses conflitos de interesses expõe o adolescente ao estresse e, depen-
dendo da carga genética e do ambiente em que se desenvolve, ao risco de diversos tipos de problemas 
sociais e psicológicos - desde transtornos alimentares (anorexia, bulimia) até o suicídio, passando por 
problemas de desempenho escolar, abuso e dependência de substâncias químicas, fobias e depres-
são. Segundo estudos epidemiológicos europeus entre 15% e 22% da população infanto-juvenil apre-
senta alguma forma de distúrbio mental nessa faixa etária.  
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Referências de Conteúdo 

 
Nos termos da lei brasileira (lei nº 9.610/98, art. 8º), não possuem proteção de direitos de autor: As 

ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais; 

Os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios; Os formulários em 

branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções; 

Os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos 

oficiais; As informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas; Os 

nomes e títulos isolados; O aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras.  

Caso não concorde com algum item do material, entre em contato conosco, para que seja feita uma 

análise e retificação se necessário. 

A Domina Concursos não possui vínculo com nenhuma banca de concursos, muito menos garante a 

vaga ou inscrição do candidato em concurso. O material é apenas um preparatório, é de 

responsabilidade do candidato estar atento aos prazos dos concursos. 

A Domina Concursos reserva-se o direito de efetuar apenas uma devolução parcial do conteúdo, tendo 

em vista que as apostilas são digitais, e não há como efetuar devolução do material. 

 

A Domina Concursos se preocupa com a qualidade do material, por isso todo conteúdo é 
revisado por profissionais especializados antes de ser publicado. 
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contato@dominaconcursos.com.br 

Rua São José, nº 645, sala 01, Pavimento 

Térreo, Ed. Jardim Germânica - Criciúma/ 

SC – Brasil/ CEP 88801-520 

(48) 3045-7745 


	Apostila IFPB 2019 Assistente de Aluno
	01 Quem Somos
	Pref União PI 2018 Zelador
	Quem somos
	proibido copia(1)
	01 Língua Portuguesa
	Língua Portuguesa
	01 Língua Portuguesa
	02 Paralelismo Sintático E Paralelismo Semântico
	03 Colocação Pronominal

	02 Matemática
	01 Operações com Números Naturais
	01.1 Cálculos Financeiro de Operações
	01.2 Sistemas com Numeros
	01.3 Razão e proporção
	01.4 Números e Grandezas Proporcionais
	01.5 Regra de Três
	01.6 Porcentagem
	01.7 Juros Simples e Composto
	01.8 Sistema de Equação
	01.9 Equações Polinomiais do 2 Grau
	02 Espaço e Forma da Congruência
	03 Sistema Métrico Decimal
	03.1 Teorema de Tales
	04 Leitura e Interpretação de Tabelas e Gráficos

	Conhecimentos Especificos
	01 Conhecimentos Sobre A Limpeza De Ambientes Nas Repartições Públicas Municipais
	02 limpeza de dependencias de circulação
	03 limpeza de dempendecias de trabalho
	04 limpeza de dependencias sanitarias
	05 conhecimento sobre a pratica de limpeza pisos, assoalhos, paredes, tetos, madeiras, vidraças, mobiliario, em geral
	06 conhecimento sobre produtos quimicos bioquimicos e organicos para execução das limpezas antes relacionadas
	07 Normas de Seguramça Nos Serviços de Limpeza
	08 Conhecimentos De Serviços de Copa
	09 Conhecimentos relacionados ao programa de alimentação escolar
	10 produtos alimenticios
	11 guarda e estocagem de produtos alimenticios
	12 formas de servidr bebidas
	13 conhecimentos relacionados ao lixo
	14 guarda e armazenagem de materiais e utensilios
	Referências de Conteúdo
	contracapa

	02 Proibido Copia
	Pref União PI 2018 Zelador
	Quem somos
	proibido copia(1)
	01 Língua Portuguesa
	Língua Portuguesa
	01 Língua Portuguesa
	02 Paralelismo Sintático E Paralelismo Semântico
	03 Colocação Pronominal

	02 Matemática
	01 Operações com Números Naturais
	01.1 Cálculos Financeiro de Operações
	01.2 Sistemas com Numeros
	01.3 Razão e proporção
	01.4 Números e Grandezas Proporcionais
	01.5 Regra de Três
	01.6 Porcentagem
	01.7 Juros Simples e Composto
	01.8 Sistema de Equação
	01.9 Equações Polinomiais do 2 Grau
	02 Espaço e Forma da Congruência
	03 Sistema Métrico Decimal
	03.1 Teorema de Tales
	04 Leitura e Interpretação de Tabelas e Gráficos

	Conhecimentos Especificos
	01 Conhecimentos Sobre A Limpeza De Ambientes Nas Repartições Públicas Municipais
	02 limpeza de dependencias de circulação
	03 limpeza de dempendecias de trabalho
	04 limpeza de dependencias sanitarias
	05 conhecimento sobre a pratica de limpeza pisos, assoalhos, paredes, tetos, madeiras, vidraças, mobiliario, em geral
	06 conhecimento sobre produtos quimicos bioquimicos e organicos para execução das limpezas antes relacionadas
	07 Normas de Seguramça Nos Serviços de Limpeza
	08 Conhecimentos De Serviços de Copa
	09 Conhecimentos relacionados ao programa de alimentação escolar
	10 produtos alimenticios
	11 guarda e estocagem de produtos alimenticios
	12 formas de servidr bebidas
	13 conhecimentos relacionados ao lixo
	14 guarda e armazenagem de materiais e utensilios
	Referências de Conteúdo
	contracapa

	Conhecimentos Especificos
	01 Adolescência
	03 Referências de Conteúdo
	04 Contracapa
	GHC Auxiliar Administrativo
	Quem somos
	proibido copia(1)
	Língua Portuguesa
	01 Compreensão e Interpretação de Texto
	02 Vocabulário
	03 Tipologias e Generos Textuais
	04 Discurso Direto e Indireto
	05 Intertextualidade Explícita e Implícita
	06 Coerência e Coesão Textuais
	07 Figuras de Linguagem
	08 Funções da Linguagem
	09 Fonologia e Fonetica
	10 Divisão Silábica
	10.1 Sílaba e Divisão Silábica
	11 Acentuação Gráfica
	12 Emprego do Sinal Indicativo de Crase
	13 Ortografia
	14 Estrutura e Formação de Palavras
	15 Crase
	15.1 Emprego do Sinal Indicativo de Crase
	16 sintaxe, frase, oracao, periodo simples e composto
	16.1  Frase e Oração
	17 Sintaxe da Oração e do Período
	18 Pontuação
	19 Significação das Palavras
	20 Neologismo e Estrangeirismo
	21 Reescritura de Frase
	22 Concordância Nominal e Verbal
	23 Regência Verbal e Nominal
	24 Colocação Pronominal
	25 Termos de Oração
	25.1 Sujeito Ativo e Sujeito Passivo da Infração Penal
	25.2 Sujeito
	temas saude publica
	01 Sistema Único de Saúde
	02 Lei n° 8.080-1990
	03 Administração Pública
	04 Normas Operacional Básica do Sistema Único de Saúde
	04.1 Conhecimento do Sistema Unico de Saúde SUS, Organização e principios do SUS, Controle social do SUS
	04.2 Estrutura e Funcionamento do Sistema Único de Saúde
	05 Controle Social
	05.1 Política Nacional
	06 Politica Nacional de Humanização
	07 Política Nacional de Atenção Básica
	Capa 4
	pactos_vol4.pdf
	contracapa4

	Informatica
	01 Fundamentos da Computação
	02 Sistema Operacional Ambientes Windows
	02.1 Conceitos Básicos e Características do Sistema Operacional Windows
	03 Microsoft Office, Word, Excel e Power Pont
	04 Arquivos, Pastas e Programas
	05 Internet Explorer
	06 Conceitos de Internet, Intranet e Extranet
	07 Conceitos de Segurança da Informação
	08 Dominio do Pacote Office 2007
	09 Aplicativos para a edição de textos e planinhas, geração de ,material escrito e multimidia
	09.1 Utilização de Aplicativos para Edição de Textos, Planilhas
	10 Planilha Eletrônica Excel
	11 Topologias de Redes de Computadores
	11.1 Redes de Comunicação
	11.2 Arquitetura de Rede TCP-IP
	12 Banco de Dados
	13 Arquivos, Pastas e Programas
	14 Componentes de um Computador
	15 Ambiente Windows Xp e Windows 7
	15 Redes de Computadores e Noções de Hardware
	Conhecimentos Especificos
	01 Estrutura Hospitalar
	02 Procedimentos Auxiliares de Gestão
	03 Tipos de Unidades de Saúde
	04 Sistema de Informação em Saúde
	05 Noções de Administração
	06 Gestão Pública
	07 Patrimônio
	07.1 Vigilância do Patrimônio Público
	07.2 Patrimônio Público
	08 Administração de Recursos Materiais
	09 Gestão de Compras
	10 Licitações e Contratos da Administração Pública
	11 Planejamento, Getão e Controle Financeiro
	11.1 Controle e Planejamento de Estoque
	12 Gestão de Documentos
	13 Protocolos
	14 Redação Oficial
	15 Correspondência Oficial
	16 Organização de Arquivos
	16.1 Organização de Arquivos e Pastas
	17 Comunicação
	18 Postura Profissional
	19 Código de Ética dos Profissionais de Administração
	Referências de Conteúdo
	contracapa




