
I N S T R U Ç Õ E S

Leia ATENTAMENTE as INSTRUÇÕES abaixo, antes de iniciar a prova:

1. O candidato recebe, juntamente com este Caderno de Provas, o Cartão-Resposta, único e
insubstituível. Conferir a escrita correta do nome constante no Cartão-Resposta.

2. O Cartão-Resposta apresenta um campo em que o candidato deve assinar.

3. Este Caderno de Provas contém  30 questões, todas  com  5  (cinco) alternativas.

4. Para cada questão existe apenas UMA resposta a ser assinalada pelo candidato.

5. O valor de cada questão das provas é 0,33 (trinta e três décimos de ponto)

6. O Caderno de Provas só será trocado se apresentar problema de impressão, caso isso ocorra,
solicite ao Fiscal de Sala que tome as providências necessárias.

7. Ao terminar a Prova, o candidato deverá entregar ao Fiscal de Sala o seu Cartão-Resposta e o
seu Caderno de Prova.

8. A interpretação das questões, bem como das instruções, fazem parte da prova.

9. Eventuais questionamentos sobre a elaboração de questões,  podem ser comunicados ao fiscal.
Contudo, NÃO AGUARDE RESPOSTA, pois a ocorrência constará em ata pelo Fiscal de Sala, para
que a respectiva questão seja analisada posteriormente. Na dúvida, assinale a que mais lhe convier.

10. Sobre o Cartão-Resposta:
- preencha totalmente o círculo correspondente à letra escolhida com caneta esferográfica tinta azul
ou preta;
- a rasura no Cartão-Resposta anula a respectiva resposta;
- não será fornecido outro Cartão-Resposta;
- não será atribuído ponto à questão que tenha como resposta mais de uma alternativa assinalada
no Cartão-Resposta;
- o Cartão-Resposta será lido por leitora ótica.
- o preenchimento do Cartão-Resposta deve ser feito dentro do horário normal de prova.

11. Na última página do Caderno de Provas, o candidato encontrará um espaço  para anotar suas
respostas, de acordo com as preenchidas do Cartão-Resposta.
Se desejar, preencha-o,  recorte-o e leve-o consigo.

12. A duração da prova é de 4 (quatro) horas,

13. A saída do candidato só será permitida após transcorrida 1 (uma) hora do início da prova.

14. Os três últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na respectiva sala para saída
conjunta.

15. Os Cadernos das Provas Objetivas e o Gabarito Oficial, contendo as alternativas corretas às
respectivas  questões,  serão  divulgados  a partir das 18 horas do dia seguinte ao da prova.

16. O resultado do concurso será publicado no Site e no Órgão Oficial  do  Município.

Goioere, Junho de 2010.

A COMISSÃO
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PROVA PARA O CARGO DE PSICÓLOGO

Questão 01

Questão 02

Questão 05

Questão 03

Questão 04

Quais das opções abaixo correspondem aos
Dicionários de Diagnóstico Psiquiátrico utilizados por
profissionais da Saúde:

I. DSM - IV;
II. DDP - V;
III. CID – 10;
IV. MDP – 8.

Assinale a alternativa verdadeira:
a) apenas a opção III está correta;
b) apenas a opção II está correta;
c) apenas as opções I e III estão corretas;
d) apenas a opção IV está incorreta;
e) todas as opções estão corretas.

“A saúde do Trabalhador e a Psicologia”, artigo
publicado na Revista Diálogo ( nº 4 de Dez/2006),
relacionado à Psicologia do Trabalho e das
Organizações, Menezes aponta a ausência do sujeito
singular nas áreas de atenção à saúde do trabalhador,
e faz um breve relato histórico, apontando as
correntes conservadoras e as progressistas,
enfatizando que esta última busca uma determinação
social que possa estar relacionada ao adoecimento
do individuo, destacando as conseqüências dessa
visão em relação à saúde do trabalhador.  Assinale a
alternativa que não condiz com a perspectiva
progressista em relação à saúde do trabalhador.

a) Vê-se o processo de transformação gradativa das
doenças do trabalhador para doenças do trabalho,
alienando o sujeito do seu adoecimento;

b) O individuo passa a ser visto como produto das
condições históricas, considerando as
determinações  decorrentes de sua classe social,
de seu meio e de seu trabalho;

c) Nesta perspectiva, passa-se a enfocar o individuo
como responsável pela  sua doença ou
adoecimento mental;

d) Ao alocar o problema de saúde no trabalho,
afasta-se o sujeito da ação, o problema passa a
ser tratado coletivamente, alienando-se o sujeito
do seu processo de adoecimento. Nessa situação
os trabalhadores perdem a sua identidade,
primeiro para o trabalho em si e depois para o
grupo e para a categoria;

e) Quando a Psicologia do Trabalho se vê obrigada,
em função das mudanças históricas, a repensar
a doença do trabalhador pela ótica da doença do
trabalho, exclui, por sua vez, o sujeito como
indivíduo e adota para si o ter, olhando o
trabalhador pela ótica da produção e não pela
ótica da sua identidade.

Para um importante pensador da escola francesa que
marcou época com a obra “Psicopatologia do
Trabalho”, o trabalho em si e por si, não pode ser
considerado como um agente que pode causar o
surgimento de uma patologia, visto que ele é
fundamental para o desenvolvimento de uma mente
e sociedade sãs. Para o autor, além das condições bio-
fisico-químicas que podem proporcionar as chamadas
patologias do trabalho, devem-se também levar em
consideração os modelos de organização do trabalho,
deslocando o foco de reflexão para o mundo que
cerca o trabalhador. O autor referido é:

a) Gilles Deleuze;
b) Christofer Dejours;
c)  Jacques Lacan;
d) Sigmund Freud;
e) Frederic Burrhus Skinner.

Dentre as Teorias da Personalidade desenvolvidas em
meados do século XX, destacam-se as importantes
contribuições de Melanie Klein no campo da Psicanálise.
A autora em conformidade com a dinâmica do dualismo
das pulsões, proposta por Sigmund Freud, cunhou os
conceitos de “seio bom” e “seio mau” como
manifestações da\na estruturação e dinâmica psíquica
dos indivíduos. Com base na Teoria Kleiniana, indique
qual destes conceitos abaixo está INCORRETO.

a) Posição Esquizo-Paranóide;
b) Identificação Projetiva;
c) Posição Esquizo-Depressiva;
d) Identificação Introjetiva;
e) Posição Depressiva.

Ao longo do desenvolvimento da Teoria Psicanalítica e
de suas subsequentes modificações quanto ao método
de análise com seus pacientes, Sigmund Freud estruturou
as chamadas “tópicas” do aparelho psíquico. Na primeira,
o autor leva em consideração os investimentos de energia
da\na dinâmica psíquica sob um enfoque descritivo. Na
segunda tópica o autor apresenta uma configuração
topográfica, respaldada em diferentes estruturas
psíquicas. Indique qual das estruturas abaixo NÃO
CORRESPONDE a um conceito freudiano em sua primeira
e segunda tópica:

a) Id;
b) Ego;
c) Superego;
d) Subconsciente;
e) Pré-Consciente.
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Questão 08

Questão 09

Questão 10

Questão 07

Questão 06

A psicanálise freudiana pode ser vista também como
uma teoria do desenvolvimento do ser humano em
toda a sua complexidade bio-psico-social. Levando
em consideração o desenvolvimento libidinal no que
corresponde às zonas erógenas como proposto por
Freud, indique qual das fases abaixo é correspondente
ao momento denominado pelo autor de Complexo
de Édipo:

a) fase Oral;
b) fase Anal;
c) fase Autoerótica;
d) fase Fálica;
e) fase de Latência.

A técnica psicoterápica que apresenta como
elementos constitutivos de seu método, o limite de
tempo previamente estabelecido para a terapia,  e a
presença de um foco para o trabalho psicoterápico, é
denominada de Psicoterapia:

a) Focal;
b) Centrada no cliente;
c) Funcional;
d) Breve;
e) Nenhuma das anteriores.

Recentemente a revista Veja trouxe em uma de suas
edições o título “O psicótico e o Daime”. Levando
em consideração as contribuições de Bergeret sobre
as estruturas psíquicas e suas correspondentes
dinâmicas. Assinale a alternativa correta no que
corresponde à natureza da angústia presente na
estrutura Psicótica:

a) Angústia de castração;
b) Angústia de perda de objeto;
c) Angústia de fragmentação;
d) Angústia de solidificação;
e) Angústia de  libertação.

A entrevista efetuada pelo profissional Psicólogo e
que tem como principal objetivo a análise da demanda
do sujeito com um posterior encaminhamento, é
chamada de Entrevista:

a) Devolutiva;
b) Interpretativa;
c) de Anamnese;
d) Especulativa;
e) de Triagem.

A respeito do psicodiagnóstico assinale a alternativa
correta.

a) O primeiro momento refere-se à entrevista inicial
com o sujeito (ou pais). O segundo refere-se à
aplicação de testes e técnicas projetivas; o
terceiro é quando ocorre o informe escrito ao

remetente (laudo) e por fim acontece o
encerramento do processo, com a devolução oral
ao sujeito (e/ou pais), que é a chamada entrevista
de anamnese;

b) O psicodiagnóstico só ocorre quando o sujeito
procura o psicólogo, ou seja, quando ocorre um
pedido de ajuda que é uma demanda explícita;

c) O psicodiagnóstico possui um enquadre bem
estabelecido, que inclui limite e natureza da função
que cada parte integrante do contrato desempenha.
Qualquer quebra deste enquadre implica em
penalidade prevista pelo órgão que regulamenta a
profissão de psicólogo;

d) O psicodiagnóstico visa conhecer aspectos da vida
passada e presente do sujeito entrevistado
(diagnóstico) e aspectos do futuro (prognóstico);

e) A entrevista devolutiva é uma parte do
psicodiagnóstico que possui cunho facultativo. Seu
primeiro objetivo é a devolução da informação
verbal indiscriminada ao sujeito, sendo que seu
principal valor é a sinceridade e a descrição
completa da sintomatologia do paciente.

Quais dos testes abaixo NÃO corresponde a um
instrumento utilizado como aparato   técnico para
Avaliação Psicológica com base na dinâmica projetiva:

a) TAT;
b) WISC III;
c) HTP;
d) DF-E;
e) Rorschach.

Qual das alternativas abaixo CORRESPONDE ao Teste
Psicométrico:

a) Os testes psicométricos levam em consideração
um elaborado trabalho de anamnese, em que a
história de vida do indivíduo influencia diretamente
nos resultados alcançados. E a interpretação dos
dados só é possível, aliada à história de vida do
indivíduo;

b) Na aplicação dos testes psicométricos, a presença
do psicólogo influencia consideravelmente no
andamento do processo de aplicação. Isso se dá
pela manifestação de mecanismos inconscientes
denominados de transferência e contra-
transferência;

c) Os testes psicométricos buscam tornar palpáveis
algumas características passíveis de serem
observadas e/ou mensuradas com a ajuda de uma
técnica. Um dos representantes destes é o teste
Columbia;

d) Na aplicação dos testes psicométricos – quando
levando em consideração funcionalidades e
características motoras ou cognitivas – não se faz
necessário à observação da coerência entre os
objetivos e os processos do teste, em relação às
reais capacidades do indivíduo para sua aplicação;

e)  Manifestações como ansiedade, estresse e medo
são devidamente mensuradas no decorrer dos
testes psicométricos, pois influenciam
decisivamente na dinâmica psíquica do indivíduo.

Questão 11

Questão 12
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Questão 13
A Segunda Guerra Mundial (1935-1940) foi marcada
pela ascensão dos partidos de extrema direita em
alguns países ao redor do mundo, principalmente na
Europa, em um movimento que culminou na
instalação de governos ditatoriais como o Fascismo e
o Nazismo. Uma das grandes características do
governo hitlerista foram suas manifestações e políticas
anti-semitas que desencadearam no assassinato de
milhões de Judeus em toda a Alemanha, fato que
ficou conhecido como Holocausto. Em meio a este
contexto histórico, surge na cidade de Frankfurt na
Alemanha um grupo de pesquisadores - dentre eles
Adorno e Horkheimmer - que aliando os
conhecimentos entre o Marxismo e a Psicanálise
Freudiana buscaram desvelar os mecanismos
subjetivos e histórico-sociais que desencadearam tal
barbárie. A teoria desenvolvida pelos pensadores da
Escola de Frankfurt na Alemanha, ficou conhecida
como:

a) Teoria Reflexiva da Cultura;
b) Teoria Econômica da Sociedade;
c) Teoria da Sociedade Decadente;
d) Teoria Crítica da Sociedade;
e) Teoria Iluminista da Sociedade.

A Análise Institucional (AI) foi outra manifestação
teórica surgida sob o contexto da Segunda Guerra
Mundial, acontecimento que sem dúvida se inscreveu
como um dos mais conturbados na história da
humanidade, tanto por sua influência no âmbito
individual quanto coletivo. A Análise Institucional surge
com a proposta metodológica de uma junção entre a
psicologia e sociologia transitando entre os campos
do instituinte e do instituído. O argentino Bleger foi o
primeiro intelectual a utilizar o termo análise
institucional, e com sua teoria propõe outro campo de
ação para o psicólogo, que não fosse o seu terreno
tradicional de estudo, como o consultório, por exemplo;
mas sim o campo das instituições e todos os seus
derivados, que consequentemente exercem algum tipo
de influência sobre os indivíduos. Lapassade - um
psicólogo que sucedeu Bleger nos estudos sobre a AI
– também deu importantes passos para o estudo da
análise institucional. Este autor definiu todas as
estruturas que ajudam a formar uma instituição, assim
como seu campo de ação e também as ferramentas
para que esta ação seja possível. Segundo a teoria de
Lapassade, assinale a alternativa INCORRETA.

a) Para Lapassade a Análise Institucional considera
a realidade social como existente em três níveis a
serem expostos: A Instituição em si, os Grupos e
a Organização;

b) Em uma verdadeira forma macroscópica do sentido
de instituição na teoria de Lapassade, encontram-
se as instituições propriamente ditas. Esta nada
mais é, do que um conjunto de leis e normas com
a finalidade de reger situações por ela
determinadas, tornando-se instituinte;

Questão 14

c) Em outro nível institucional, encontra-se uma
realidade um pouco menos macroscópica, as
organizações. E a relação vigente nesta forma
institucional se dá entre sociedade civil e Estado,
onde existem mediações que acabam por alienar
os indivíduos em seu trabalho ou reflexões através
da burocracia. Neste nível institucional, não há
necessidade de haver um campo material para
concretização de suas atividades;

d) Para o autor, os grupos, devido a sua pequena
estrutura organizacional tornam evidentes os
conflitos sociais. Esses conflitos se concretizam
basicamente pelo fato, de que, existe uma pessoa
encarregada de transmitir a realidade que foi
instituída;

e) Segundo Lapassade, existem dois importantes
mecanismos responsáveis pela alienação do
indivíduo e da sociedade: a burocracia e a ideologia.

Tendo como base o advento da Gestão de Recursos
Humanos, que traz para a superfície toda a
complexidade da trama bio-psico-social que envolve os
trabalhadores - ao contrário das antigas formas de
administração científica do trabalho denominadas de
Fordismo e Taylorismo, pautadas na dominação externa
- assinale a alternativa CORRETA:

a) Nas antigas formas de Administração Científica do
trabalho conhecidas como Fordismo e Taylorismo -
em que a supervisão sobre o trabalho tinha seu
enfoque no processo, a aprendizagem e produção
eram mecanizadas - o treinamento não se fazia
necessário;

b) Aquela alienação do trabalho que ficava explicita
por seu controle externo, agora mostra-se como
sendo um vínculo que deixa de ser circunscrito
sobre as recompensas externas e passa a levar
em consideração os aspectos subjetivos do sujeito,
como a autoestima e a identidade profissional.
Desta forma o know-how: característico pela forma
mecanizada de aprendizagem e produção;
transforma-se na recente on the job: que busca na
união entre motivação subjetiva e autonomia para
alcançar-se os mesmos resultados, mas agora
aliado à dinâmica econômica e social;

c) Nas novas formas de administração do trabalho,
como observado no Toyotismo, o treinamento,
desenvolvimento e o acompanhamento do trabalho
se fazem desnecessários;

d) O treinamento não deve ser considerado como um
processo educacional;

 e)  O treinamento precisa ser gerado de uma forma
sistemática e organizada. Mas não
necessariamente, visando uma modificação de
conhecimentos, habilidades e atitudes.

Questão 15
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Questão 16

Questão 17

Questão 18

Com relação ao Diagnóstico, Treinamento e
Desenvolvimento da atividade de produção em uma
determinada empresa por parte dos Recursos
Humanos, todas as alternativas estão incorretas,
EXCETO:

a) Não se atribui importância ao método de
transmissão de informações no treinamento aos
trainee, que poderia se constituir em: palestras,
instruções audiovisuais, autoinstrução,
conferência, modelagem, simulação, role-playing.
Cada uma com suas limitações e peculiaridades
que podem ser úteis ou não, dependendo dos
indivíduos e do objetivo da empresa;

b) No diagnóstico, busca-se traçar o objetivo do
treinamento, bem como circunscrever este
objetivo nas possíveis capacidades dos
trabalhadores envolvidos no processo. Levando
em consideração do que o trainee é capaz e o
que ele deve saber depois do treinamento;

c) Na elaboração de um Projeto de Treinamento
dificilmente se faz necessário um mapeamento
das características do trainee, que leva em
consideração seus aspectos individuais, como:
capacidade cognitiva, aspectos físicos, etc;

d) Alguns problemas podem ser ignorados como
indicadores de necessidades de treinamento, e
podem ser separados em problemas com
necessidades claras, como: alterações de quadro,
mudanças nos programas de trabalho ou de
produção. E por outro lado, problemas que podem
ou não indicar necessidade de treinamentos,
como: problemas ligados à produção, ao clima
da empresa, por exemplo;

 e) A partir da detecção de um problema, cuja solução
poderá ser o treinamento, deve-se planejar a
pesquisa buscando suas possíveis causas. Assim,
atende-se a demanda de planejamento e a busca
de levantamento para emergir as necessidades.
Este levantamento pode ser efetuado segundo
diversos métodos, sem que haja a necessidade de
levar em consideração a singularidade da empresa
e seus trabalhadores.

Kurt Lewin foi um teórico que dedicou suas pesquisas
ao comportamento social e ao papel da motivação.
A partir de seus achados elaborou a Teoria do Campo.
Segundo esta teoria assinale a alternativa correta:

a) O campo dinâmico é formado pela totalidade de
fatos existentes, que estão em coexistência e
inter-relação, sendo que o comportamento
humano deriva deste campo;

b) O ambiente psicológico (ou ambiente
comportamental) do indivíduo é formado pela
opinião das pessoas que convivem com ela, ou
seja, somente pela  representação que estas
possuem do indivíduo;

c) Dentro do campo dinâmico, os objetos, pessoas e
situações podem adquirir para o indivíduo uma
valência positiva, negativa ou neutra;

d) Os objetos, pessoas ou situações de valência
positiva atraem o indivíduo, os de valência negativa
repelem e os de valência neutra convivem em
harmonia no campo dinâmico, promovendo a
saúde mental;

e) O campo dinâmico é o espaço vital do indivíduo e é
formado por aspectos ambientais regionais e
culturais. Os indivíduos de uma mesma região
sempre partilham do mesmo campo dinâmico, sendo
este o fator que lhes dá a identidade enquanto grupo.

A motivação refere-se a fatores que provocam,
canalizam e sustentam o comportamento do indivíduo.
Vários teóricos se dedicaram a pesquisar suas raízes,
manifestações e estimulação, sendo que as
contribuições vieram para várias áreas da psicologia,
principalmente para a compreensão dos processos
grupais e para a psicologia do trabalho. Sobre essas
contribuições assinale a alternativa correta:

a) Uma das teorias mais conhecidas a respeito da
motivação é a desenvolvida por Maslow, que afirma
que a motivação surge da satisfação das
necessidades. Para compreendê-las, ele elaborou
uma pirâmide, que representa a hierarquia na
satisfação dessas. Nessa pirâmide, a base é
composta pelas necessidades fisiológicas, em
seguida vem as necessidades de estima,
posteriormente pelas necessidades sociais e por
último está a necessidade de segurança;

b) Maslow dizia que enquanto uma necessidade que
estiver mais na base não for satisfeita, o
comportamento do indivíduo vai se concentrar em
buscar um jeito de satisfazê-la. Então, a partir do
momento que a necessidade foi satisfeita ela não
motiva mais o indivíduo, e o comportamento deste
irá se direcionar em atender às necessidades logo
acima;

c) A Teoria das necessidades socialmente adquiridas
de McClelland, afirma que cada indivíduo possui uma
hierarquia de necessidades singular e que a
motivação está vinculada não apenas às
necessidades, mas principalmente à satisfação no
trabalho: que é uma necessidade criada
socialmente;

d) A Teoria  da motivação-higiene de Herzberg afirma
que os fatores que produzem satisfação no trabalho
e em um grupo são chamados de motivadores e só
surgem quando o espaço ocupado pelo indivíduo
possui uma higiene tanto física, quanto mental;

e) Kurt Lewin, elaborou a Teoria do Campo (ou Teoria
da Personalidade) que mostra a motivação como
algo extremante instável na vida do indivíduo, que
muda de forma constante, pois, essa depende
intrinsicamente do espaço físico ocupado por ele.
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Questão 20

Questão 19

A entrevista psicológica configura-se como
instrumento do método clínico, podendo ser
considerada como técnica de investigação científica,
e ao mesmo tempo uma prática, em que o
conhecimento científico é aplicado. A respeito da
entrevista psicológica é INCORRETO afirmar que:

a) Ela pode ser de dois tipos: fechada e aberta. Na
primeira, as perguntas estão preestabelecidas,
não ocorrendo alteração nenhuma na hora da
aplicação do questionário. Já na segunda, o
entrevistador possui liberdade para fazer
perguntas e para suas investigações, ocorrendo
assim uma flexibilidade que acompanha o
entrevistad;

b) A entrevista visa um propósito consciente fixado
(pesquisa científica, diagnóstico, orientação, etc)
e é utilizada como instrumento nas diferentes
áreas da saúde mental. Nela a interlocução é
unidirecional, centrada numa das pessoas
envolvidas na tarefa, e o relacionamento que se
estabelece é de caráter profissional e não íntimo;

c) Alguns dos fenômenos psicológicos que surgem
durante a entrevista são: regressão, resistência,
transferência e contratransferência. Deve-se ter
em mente que o próprio entrevistador é parte
integrante do campo da entrevista e que, em certa
medida, ele orienta os fenômenos que ele mesmo
vai registrar;

d) É usada como sistema de interação no processo
de avaliar/intervir e na busca de dados de
diferentes fontes para chegar a um sumário na
forma de recomendação/descrição de um
sujeito;

e) A entrevista permite o acesso às representações
pessoais do sujeito entrevistado. Assim, ela
dispensa o conhecimento prévio da história
pessoal, dos conflitos e crenças desse sujeito.
Ou seja, revela-se como um instrumento
completo na compreensão psicodinâmica, não
necessitando (como em outras técnicas) do
conhecimento auxiliar da conduta normal e
patológica.

Podemos considerar como princípios fundamentais
do profissional psicólogo, previstos no Código de
Ética, EXCETO:

a) O psicólogo apoiará seu trabalho 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 considerará as relações de poder nos
contextos em que atua, e os impactos dessas
relações sobre as suas atividades profissionais.
No entanto, não se posicionará diante das
mesmas, colocando-se sempre como neutro
diante dos impasses e pronto a atender todos,
de forma igualitária.

d) O psicólogo contribuirá para promover a
universalização do acesso da população às
informações, ao conhecimento da ciência
psicológica, aos serviços e aos padrões éticos da
profissão;

e) Todas as afirmações acima estão corretas.

Ao ingressar, associar-se ou permanecer em uma
organização, o psicólogo deve considerar a missão, a
filosofia, as políticas, as normas e as práticas vigentes
e sua compatibilidade com os princípios e regras
previstos pelo código de ética de sua profissão.
Existindo incompatibilidade, cabe ao psicólogo:

a) Prestar serviço de qualidade e com dignidade, de
forma a banir preconceitos de qualquer forma ou
espécie;

b) Abrir um diálogo com os outros profissionais da
organização e responsabilizar-se pelas mudanças
necessárias;

c) Recusar-se a prestar serviços e, se pertinente,
apresentar denúncia ao órgão competente;

d) Trazer a público, visto que nestes casos a quebra
do sigilo é prevista pelo Código de Ética;

e) Todas as respostas acima estão corretas.

Para Chiavenato (2004) a seleção de pessoal, é
basicamente um processo de comparação entre duas
variáveis, para a decisão e escolha.  Com relação às
duas  variáveis, assinale a alternativa que apresenta
incompatibilidade entre as variáveis.

a) Os requisitos do cargo a ser preenchido E o perfil
das características dos candidatos que se apresenta
para disputar o cargo;

b) Descrição e análise do cargo  E a definição da
competência desejada;

c) Informações a respeito do cargo E informação a
respeito do candidato;

d) Ficha de especificação do cargo E atributos físicos
e psíquicos que o cargo impõe ao seu futuro
ocupante;

e) Provas de conhecimentos gerais E amostra do
comportamento do candidato.

Assinale a alternativa que não faz parte das técnicas
de Seleção de Pessoal:

a) Entrevista;
b) Técnica de simulação;
c) Prova de conhecimentos ou capacidades;
d) Testes psicométricos e de personalidade ;
e) Técnica da avaliação participativa.

Questão 21

Questão 22

Questão 23
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Questão 26Questão 25

Questão 24

Ao ser solicitado para desenvolver um programa de
treinamento no local onde trabalha, qual a sequência
de procedimentos a serem adotados?

a) Diagnóstico dos “pontos fracos” relacionado ao
desempenho de pessoas ou da organização;
estabelecimento de estratégia de treinamento;
avaliação dos resultados do treinamento;

b) Levantamento de necessidades; elaboração do
programa de treinamento; aplicação e condução
do programa e verificação dos resultados
obtidos;

c) Condução do programa de treinamento;
diagnóstico das necessidades presentes;
planejamento estratégico e elaboração do
conteúdo programático;

d) Analise organizacional;  verificação da eficácia
do treinamento; levantamento de métodos de
treinamento ; análise da estrutura de cargos;

e) Nenhuma das respostas acima.

No I FÓRUM NACIONAL  DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, ocorrido
em dezembro de 2000, elaborou-se um Manual com
objetivo de orientar o profissional psicólogo na
confecção de documentos decorrentes das avaliações
psicológicas e fornecer os subsídios éticos e técnicos
necessários para a elaboração qualificada da
comunicação escrita. Em relação as diversas
modalidades de documentos psicológicos, assinale a
alternativa incorreta:

a) A Perícia psicológica diz respeito a uma avaliação
direcionada a responder demanda jurídica
específica. Só tem sentido se de fato responder
aos quesitos apresentados previamente, para
tanto deverá ser realizada com o uso de
instrumentos psicológicos cientificamente
comprovados;

b) Laudo Psicológico é uma apresentação
descritiva acerca de situações ou condições
psicológicas e seus determinantes históricos,
sociais e culturais pesquisados no processo de
avaliação psicológica. Portanto, é um documento,
pela sua natureza, mais extenso e resultante
de dados colhidos e analisados com a utilização
de testes psicológicos, entrevistas e observações.
Assim, o Laudo tem um caráter de ser dentre
outros aspectos, diagnosticador. Os itens que
devem estar presentes neste documento são:
Identificação, Descrição da demanda,
Procedimentos, Análise e Conclusão;

c) Parecer Psicológico é um documento
fundamentado e resumido sobre uma questão
focal e pontual do campo psicológico,
diferentemente de uma questão bem mais
complexa como um diagnóstico psicológico, cujo
resultado pode ser Indicativo ou Conclusivo; é,

portanto, uma resposta esclarecedora através de
uma avaliação psicológica de uma questão-
problema, visando dirimir dúvidas que estão
interferindo na tomada de decisão. Assim o
psicólogo, fundamentado nas técnicas-científicas da
sua profissão, vai opinar a respeito de uma questão.
Os itens que devem estar presentes neste
documento são: Identificação, Exposição de
motivos, Análise e Conclusão;

d) O Relatório Psicológico é uma apresentação
descritiva e/ou interpretativa acerca de situações
ou estados psicológicos e suas determinações
históricas, sociais, políticas e culturais, pesquisadas
no processo de Avaliação Psicológica. Como todo
documento, deve ser subsidiado em dados colhidos
e analisados à luz de um instrumental técnico
(entrevistas, dinâmicas, testes psicológicos,
observação, escuta, intervenção verbal etc.),
consubstanciado em referencial técnico-filosófico e
científico, adotado pelo psicólogo;

e) Todas estão incorretas.

Muitas vezes o Psicólogo Organizacional é colocado sob
a responsabilidade de Recrutar e Treinar trabalhadores
para as suas devidas atividades, segundo este
momento do trabalho de um Profissional da Psicologia,
assinale a alternativa INCORRETA:

a) É importante que o treinamento seja visto como um
procedimento metódico, e que suas atividades sejam
responsáveis por mudar formas de agir e pensar;

b) O treinamento pode ser executado com um sistema
aberto, onde todo o processo que inclua as Entradas,
o Processo,  as Saídas e a Avaliação - seja concebido
de forma harmoniosa entre as parte;

c) É importante que durante o treinamento, o Psicólogo
desvele o conteúdo do treinamento, a intensidade o
volume e a profundidade do que se pretende treinar.
Quais métodos, recursos ou técnicas devem ser
utilizados e definir os recursos e passos necessários
do trabalho;

d) O treinamento tem grande importância na história e
dinâmica de uma empresa. Sendo que sua
manifestação deve estar presente tanto no que se
refere aos novos empregados, que necessitam entrar
em contato com os métodos e objetivos de sua nova
profissão, quanto aos antigos funcionários que
precisam se manter atualizados em suas formas de
trabalho;

e) No que tange as características do trainee, podem
muito bem passar desapercebidos seus aspectos
individuais, como: capacidade cognitiva, aspectos
físicos, etc. Pois não influenciam diretamente no
processo de efetuação do trabalho ao qual o
indivíduo se dispõe a realizar.
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No que corresponde às etapas do Treinamento e
Desenvolvimento, assinale a alternativa INCORRETA:

a) Um último “passo” no que corresponde à
Avaliação do Treinamento, tem por objetivo
verificar se o treinamento alcançou os resultados
esperados ou não. A condução da Avaliação de
um treinamento pode por sua vez, seguir cinco
etapas. Dentre eles: a definição de critérios, onde
se busca traçar parâmetros para poder avaliar
um resultado como positivo ou não - estes
critérios podem ser, por exemplo, com relação ao
aprendizado, ao comportamento, aos resultados
e as relações; a escolha de projetos e medidas
para os critérios; e a coleta e análise dos dados
para a interpretação dos resultados;

b) Como primeiro passo neste trabalho do Psicólogo,
podemos configurar a necessidade de mapear a
importância de que o problema a ser trabalhado,
corresponde a  todo e qualquer desvio em relação
ao padrão determinado. Esta necessidade é tudo
que se precisa para manter ou atingir um
determinado padrão de desempenho. E por
padrão entende-se o que se deseja que aconteça
para atingir um objetivo;

c) Não menos importante, o objetivo é o ponto que
se pretende atingir, tanto em termo de objetivos
globais (as operacionais, de âmbito
organizacional) quando setoriais (em uma análise
mais pessoal), e serão sempre apontados pela
empresa ou organização, nunca sofrendo
influência da figura do Psicólogo em seu trabalho;

d)  A avaliação encontra bom respaldo quanto a sua
importância, principalmente por reforçar a crença
de que o treinamento não foi em vão, ou para
demonstrar que o custo/benefício é vantajoso;

e) Para que uma avaliação seja bem realizada
devem-se levar com consideração os seguintes
pontos: a avaliação de reação, de aprendizagem,
de comportamento ou resultado intermediário e
os resultados finais.

Levando em consideração a importância histórica,
científica e humana que a Psicopatologia do Trabalho
trouxe para as áreas da Saúde Mental e da Psicologia,
assinale a alternativa INCORRETA:

a) De acordo com a psicopatologia do trabalho - que
podemos chamar clássica - a doença mental é
vista como um objeto de estudo que manifestou
a possibilidade de grandes avanços no campo
da saúde mental e trabalho. Assim como as
afecções biológicas que a medicina sempre

estudou buscando progressos e inovações; com o
surgimento dos estudos sobre a psicopatologia do
trabalho começou um movimento que, aos poucos,
enxergava outros lados no mundo do trabalho: as
dimensões mentais e seu comprometimento com
as explorações nesta forma de organização;

b) Mesmo que ainda muito atrelado à medicina e ao
corpo, a psicopatologia do trabalho começa a abrir
portas para um repensar das leis e direitos dos
trabalhadores. Uma vez que os trabalhadores e os
sindicatos começaram a perceber o
comprometimento e a necessidade de proteger,
respaldados por leis: a integridade física e
principalmente mental do trabalhador;

c) Segundo Christophe Dejours a psicopatologia do
trabalho muda seu objeto de investigação através
de uma reviravolta epistemológica. O olhar do
psicólogo ou profissional de saúde, muda seu foco
principal que antes era voltado totalmente para o
indivíduo, volta-se para o campo da organização do
trabalho. Esta organização seria a divisão das tarefas
e a divisão dos homens para exercer essas tarefas:
criando as diferenças entre os cargos, chefia e
subordinados, entre os próprios empregados;
surgindo também as diferenças entre o trabalho
prescrito e o trabalho real;

d) O que a “dinâmica do trabalho” proporciona agora é
o entendimento do porquê um ambiente que causa
desgastes e sofrimento ao ser humano, possibilita
que o trabalhador transfira completamente seu
desgaste, para o equilíbrio psíquico, a ponto da
doença mental se instalar. Movimento que acaba por
desviar a necessidade de lançar o olhar sobre as
estratégias defensivas –individuais e coletivas-
desenvolvidas por trabalhadores para não adoecer;

e) Quando se trata de psicopatologia do trabalho, a
palavra psicopatologia deve ser entendida no sentido
essencial de sua origem, onde pathos = sofrimento;
assim deixa de lado os aspectos ergonômicos que
acompanham o desenvolvimento “positivista” da
medicina e da psicologia no que tange este assunto
sobre psicopatologias.

Qual dos autores abaixo estabeleceu o primeiro
laboratório de Psicologia na Alemanha; e é tido com o
fundador da nova ciência da Psicologia, onde esta se
configurou enquanto ciência experimental:

a) Jung;
b) Skinner;
c) Wundt;
d) Freud;
e) Lacan.

Questão 27

Questão 28 Questão 29
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Questão 30

Tendo como base a psicoterapia denominada de
Terapia Centrada na Pessoa, assinale a alternativa
INCORRETA:

a) Com base em dados extraídos em anos de sua
experiência, Watson desenvolveu a Terapia
Centrada na Pessoa embasada sob a sua teoria
da personalidade, que se concentra numa única
motivação avassaladora, o fato de que cada
pessoa possui uma tendência inata para atualizar
as capacidades e potencialidades do eu;

b) A terapia centrada na Pessoa foi desenvolvida e
formulada a partir de indivíduos
emocionalmente perturbados;

c) O nome desta terapia sugere uma forte
concepção da personalidade humana concebida
por seu autor. Com o nome de Terapia Centrada
na Pessoa, o autor atribui a responsabilidade da
mudança à pessoa, e não ao terapeuta em um
suposto saber-poder;

d) O autor não acreditava que as pessoas eram
motivadas por forças inconscientes ou por
experiências da infância. Desta forma, esta
terapia leva em consideração o fato de que a
personalidade é moldada pelo presente, pela
maneira como o percebemos conscientemente;

e)  Importantes conceitos trabalhados na teoria da
Terapia Centrada na Pessoa são, por exemplo: a
estima positiva e a estima positiva incondicional.
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QUESTÃO           ALTERNATIVA

GABARITO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30







