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INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES: 

 
1. Verifique se a prova está completa: questões de números 1 a 40. 
 
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os 

fiscais não poderão interferir. 
 
3. Preenchimento do Cartão-Resposta : 

- Preencher para cada questão apenas uma resposta 
- Preencher totalmente o espaço           correspondente, conforme o modelo:  
- Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora anulará a questão 
  

 
 
 

O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, NEM CONTER RASURAS. 

 
 

Duração total da prova: 3 horas 
                                                                                                                                                                                          � 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 Anote o seu gabarito.                                       
  
 
 
 
 
 

 

 

N.º DO CARTÃO NOME (LETRA DE FORMA)  

ASSINATURA  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 
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PPOOLLÍÍTTIICCAASS  PPÚÚBBLLIICCAASS  EE  DDEE  
SSAAÚÚDDEE  

 
 
 
1. A constituição de 1988 criou o SUS, formado por uma 

rede de serviços regionalizada, hierarquizada e 
descentralizada, com gestão única em cada esfera 
do governo e sob controle dos usuários.  
Sobre o SUS, assinale a alternativa CORRETA: 

 
 

A) Pelos princípios do SUS, pessoas com menor 
renda, por serem mais vulneráveis, têm 
prioridade de atendimento nos serviços de 
assistência médica. 

B) Os princípios do SUS estão voltados para a 
recuperação da saúde da população em que as 
ações curativas são priorizadas. 

C) Pelo princípio da hierarquização, as ações de 
saneamento básico são atribuições exclusivas 
dos governos estaduais. 

D) A gerência do SUS, o destino de verbas e o 
controle de programas são encargos exclusivos 
do Ministério da Saúde. 

E) Pelo princípio da resolutividade os serviços 
devem resolver os problemas de saúde até o 
nível da sua competência. 

 
 
2. Conforme a Política Nacional de Promoção da 

Saúde, escolha a opção que melhor completa a frase 
a seguir:  
 
 
“A ______ da saúde é uma __________ de 
articulação transversal na qual se confere visibilidade 
aos fatores que colocam a _______ da população em 
risco e às diferenças entre necessidades, territórios e 
culturas presentes no nosso país, visando à 
_________ de mecanismos que reduzam as 
situações de vulnerabilidade, defendam radicalmente 
a equidade e incorporem a participação e o controle 
sociais na gestão das políticas públicas.” 
 
 
A) Promoção, estratégia, saúde e criação. 
B) Estratégia, promoção, criação e saúde. 
C) Situação, criação, saúde e estratégia. 
D) Equidade, promoção, saúde e criação. 
E) Situação, criação, estratégia e saúde. 

 
 
 
 

3. Quanto aos princípios gerais da atenção básica, qual 
das afirmações abaixo está CORRETA? 

 
A) O trabalho em equipe é dirigido a populações de 

territórios bem delimitados, pelas quais o Estado 
não assume a responsabilidade sanitária. 

B) São desenvolvidos por meio de exercício de 
práticas gerenciais e sanitárias democráticas e 
participativas. 

C) Utilizam tecnologias de baixa complexidade e 
alta densidade. 

D) Caracterizam-se por um conjunto de ações de 
saúde, direcionadas somente à coletividade. 

E) Desestimulam a participação popular e o controle 
social. 

 
 

4. Quanto às características do processo de trabalho 
das equipes de atenção básica, é INCORRETO 
afirmar que: 

 
A) Deverão prever a participação das equipes no 

planejamento e na avaliação das ações. 
B) Deverão realizar o primeiro atendimento às 

urgências médicas prioritariamente nos Centros 
Municipais de Urgências Médicas. 

C) Deverão implementar as diretrizes da Política 
Nacional de Humanização, incluindo o 
acolhimento. 

D) Deverão ter um território de atuação definido. 
E) Deverão promover o controle social. 

 
 
5. A Lei Nº 8142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe 

sobre a participação da comunidade sobre a gestão 
do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde, bem como garante 
outras providências.  
Considerando esse contexto, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

 
A) A representação dos usuários nos conselhos de 

saúde e conferências será majoritária em relação 
ao conjunto dos demais segmentos. 

B) São instâncias colegiadas, em cada esfera do 
governo, a conferência de saúde e o conselho de 
saúde. 

C) Os recursos referidos no inciso IV, do artigo 2 da 
Lei supracitada, serão repassados de forma 
irregular e não automática para os Municípios, 
Estados e Distrito Federal. 

D) A conferência Municipal de Saúde deverá reunir-
se pelo menos uma vez a cada 2 anos. 

E) As conferências de saúde devem ter a 
participação de usuários, trabalhadores, gestores 
e prestadores de serviços. 
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6. A proposta da estratégia de saúde da família nasceu 
em 1994, quando foi sugerida a descentralização e a 
municipalização dos serviços de saúde, como grande 
desafio para a implantação efetiva do SUS.  
O programa do Ministério da Saúde valoriza os 
princípios abaixo relacionados, EXCETO: 

 
A) Vínculo com a população assistida. 
B) Garantia de integralidade na atenção. 
C) Ênfase na promoção da saúde. 
D) Trabalho em equipe com enfoque médico. 
E) Controle social e territorialização. 

 
 
7. Sobre a estratégia da saúde da família, qual das 

afirmações abaixo está INCORRETA? 
 

A) A estratégia da saúde da família deve ser um 
espaço de construção da cidadania. 

B) Busca a integração com instituições e 
organizações sociais, em especial em sua área 
de abrangência, para desenvolvimento de 
parcerias. 

C) Deve desenvolver atividades de acordo com o 
planejamento e a programação realizados com 
base no diagnóstico situacional com foco no 
indivíduo.  

D) Deve atuar no território, realizando 
cadastramento domiciliar, diagnóstico 
situacional, ações dirigidas aos problemas de 
saúde de maneira pactuada com a comunidade 
onde atua. 

E) Permite identificar na comunidade, parceiros e 
recursos que possam potencializar ações 
intersetoriais com a equipe, sob coordenação da 
SMS. 

 
 
8. Quanto ao financiamento da atenção básica, é 

CORRETO afirmar: 
 

A) O financiamento integral da atenção básica se 
dará em composição entre Municípios e a 
União.  

B) O piso da atenção básica (PAB) constitui-se no 
componente Estadual para o financiamento da 
atenção básica, sendo composto de parte 
variável. 

C) O piso da atenção básica (PAB) é composto de 
uma parte fixa e outra variável.      

D) Os recursos do PAB fixo são repassados aos 
estados e posteriormente debitados em conta 
específica dos Municípios. 

E) Os recursos do PAB variável são repassados 
de forma rotativa. 

 
 
 
 
 

9. Sobre a implantação do programa de agentes 
comunitários de saúde (ACS), qual das questões 
abaixo está CORRETA? 
 
A) Deverá morar na área de abrangência da unidade 

de saúde e ter vínculo com a comunidade. 
B) Deverá ter uma unidade de referência para os 

agentes comunitários de saúde e um profissional 
de nível médio como supervisor.  

C) Deverá ter a definição das microáreas sob 
responsabilidade de cada ACS, cuja população 
não deve ser inferior a 1000 (mil) pessoas. 

D) Deverá cumprir carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais dedicadas à equipe de saúde e 20 
(vinte) horas de trabalhos comunitários.  

E) Deverá ter um enfermeiro para até 3 (três) ACS, 
o que constitui uma equipe ACS. 

 
 
10. Nas alternativas abaixo estão contidos campos de 

atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) descritos 
na Lei Federal Nº 8080/90.  
Assinale a alternativa que NÃO é de competência 
legal do SUS: 
 
A) Execução de ações de vigilância sanitária, 

vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador e 
de assistência terapêutica integral, incluindo a 
farmacêutica. 

B) Planejamento, elaboração e execução dos planos 
curriculares de formação dos profissionais de 
saúde para a atuação no mercado de trabalho. 

C) Vigilância nutricional e orientação alimentar. 
Colaboração na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o ambiente de trabalho. 
Formulação de política de medicamentos, 
equipamentos, imunobiológicos e outros insumos 
de interesse para a saúde e a participação na 
sua produção. 

D) Controle e fiscalização de serviços, produtos e 
substâncias de interesses para a saúde. 
Fiscalização e inspeção de alimentos, água e 
bebidas para o consumo humano. Participação 
no controle e na fiscalização da produção, 
transporte, guarda e utilização de substâncias e 
produtos psicoativos, tóxicos e radiativos. 

E) Incremento, em sua área de atuação, do 
desenvolvimento científico e tecnológico. 
Formulação e execução da política de sangue e 
seus derivados. 
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ÉÉTTIICCAA,,  BBIIOOÉÉTTIICCAA  EE  
DDEEOONNTTOOLLOOGGIIAA  
PPRROOFFIISSSSIIOONNAALL  

 
11. A resolução CFP N.º 01/2002 (publicada em 

19/04/2002), que regulamenta a avaliação 
psicológica em concurso público e processos 
seletivos da mesma natureza, considerou como 
propósitos: a necessidade de estabelecer normas 
que garantam ao usuário dos serviços de avaliação 
psicológica, além de qualidade técnica, condições 
legais e éticas adequadas bem como a necessidade 
de orientação aos psicólogos a respeito de 
procedimentos adequados quando da sua 
participação em processos seletivos. Em seu Art. 1º, 
essa resolução determina: “A avaliação psicológica 
para fins de seleção de candidatos é um processo, 
realizado mediante o emprego de um conjunto de 
procedimentos objetivos e científicos, que permite 
identificar aspectos psicológicos do candidato para 
fins de prognóstico do desempenho das atividades 
relativas ao cargo pretendido”. Considerando o teor 
dessa resolução, analise as afirmativas abaixo e 
marque a que está CORRETA: 

 
A) Havendo recurso para realização de perícia, 

ficam os membros da comissão do processo 
seletivo impedidos de participarem do processo. 

B) Tanto o candidato, quanto as pessoas que ele 
indicar podem conhecer o resultado da avaliação 
por meio de entrevista devolutiva. 

C) Não é permitida a publicação do resultado da 
avaliação psicológica por meio de relação 
nominal, constando os candidatos indicados. 

D) Quando houver apresentação de recurso, é 
permitida a remoção dos testes do candidato do 
seu local de arquivamento público. 

E) Nem sempre é necessário seguir a 
recomendação atualizada dos manuais técnicos 
adotados a respeito dos procedimentos de 
aplicação e avaliação quantitativa e qualitativa. 

 
 
12. O Psicólogo que atua no campo da educação deve 

pautar sua atuação no Código de Ética do Psicólogo 
(CFP, 2005). Esse documento, tem como objetivo, 
entre outros, orientar a relação com a sociedade, a 
profissão, as entidades profissionais e as ciências, 
pois esses eixos atravessam todas as práticas e 
estas demandam uma continua reflexão sobre o 
contexto social e institucional. Vamos pensar,  então, 
na possibilidade de um profissional psicólogo  que 
atua em uma instituição educacional por mais de dez 

anos. Como o projeto pedagógico da instituição foi 
reformulado, esse profissional depara-se com a 
possibilidade de uma demissão. Escolha, entre as 
alternativas abaixo, aquela que indica a atitude 
adequada  que o psicólogo deve assumir, de forma 
que resguarde o Código de Ética, tanto no que diz 
respeito a sua relação com a instituição, como no que 
diz respeito à documentação que se refere tanto às 
pastas de alunos que acompanhou, bem como a 
atendimentos aos professores que realizou e a outras 
informações que julgou importante resguardar. 
 
A) Em caso de demissão ou exoneração, o 

Psicólogo deverá repassar todo material ao 
Conselho Regional de Psicologia, que irá guardá-
lo por 5 anos e depois decidir a sua destinação. A 
Instituição que requerer esse material deverá 
entrar em contato com o Conselho Regional de 
Psicologia, para que posteriormente se repasse 
ao novo psicólogo contratado que vier substituí-
lo. Essa atitude deve ser esclarecida para os 
responsáveis na instituição com o objetivo de 
orientarem o outro profissional para a utilização. 

B) A partir do ingresso em uma organização, aqui no 
caso uma instituição educacional, devem-se 
considerar as políticas, as normas e as regras 
vigentes, sem prejudicar o andamento das 
decisões tomadas. Portanto, em relação aos 
seus arquivos confidenciais, caso o serviço de 
Psicologia seja extinto com sua demissão, o 
psicólogo deve avisar ao Conselho Regional de 
Psicologia, para que este providencie a 
destinação desses documentos. 

C) Em caso de extinção do serviço de Psicologia, o 
Psicólogo responsável decidirá sobre o destino 
de seus arquivos confidenciais e avisará o 
Conselho Regional de Psicologia sobre a 
extinção de seu cargo, registrando uma denúncia 
sobre a impossibilidade de dar continuidade aos 
casos atendidos.  

D) Tanto no caso de demissão como no caso de 
extinção do cargo é de responsabilidade do 
Psicólogo a guarda de seus arquivos 
confidenciais durante cinco anos, podendo 
decidir pelo repasse ou não das informações sob 
sua guarda para a instituição ou Psicólogo que 
irá substituí-lo. 

E) Os arquivos utilizados pelo Psicólogo em uma 
instituição educacional normalmente são os 
formulários a que todos os educadores têm 
acesso, pois contêm informações importantes 
para o processo educativo. Sendo assim, caso o 
Psicólogo não esteja mais na instituição, outro 
profissional da equipe educativa ficaria 
responsável pelas informações. 
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13. A redução de leitos psiquiátricos e a expansão de 
serviços substitutivos tem sido uma das estratégias 
implantadas pelo Ministério da Saúde, a partir da lei 
10.216/2001, no sentido de alcançar a inclusão social 
do doente mental e seu tratamento prioritário em 
serviços abertos. Entre estes dispositivos de atenção 
em Saúde Mental, os Centros de Atenção 
Psicossociais - Caps - surgem como estratégicos na 
implantação de uma rede substitutiva. Em relação a 
este dispositivo, é CORRETO afirmar: 
 
A) Uma das funções dos Caps é a de articular 

estrategicamente a rede e a política de saúde 
mental num determinado território. 

B) Os Caps são serviços estaduais, semiabertos, 
comunitários, que oferecem atendimento diário. 

C) As pessoas com transtornos mentais leves ou 
moderados devem ser acolhidas e atendidas, 
encaminhando-se os pacientes com transtornos 
mentais graves e persistentes aos serviços de 
internamento. 

D) Oferecer serviços complementares ao hospital 
psiquiátrico é principal função do Caps. 

E) Suas ações não devem ultrapassar a sua 
estrutura física, devendo contar com outros 
dispositivos para promover ações intersetoriais. 

 
 
14. Bioética é parte da ética, ramo da filosofia que enfoca 

as questões referentes à vida humana (e, portanto, à 
saúde). “Médicos, biólogos, psicólogos, psicanalistas, 
cientistas sociais, filósofos, religiosos, juristas, 
enfermeiros, são apenas exemplos de pessoas, de 
diferentes formações, que têm real papel a 
desempenhar na discussão bioética”. (Segre e 
Cohen, 2002). O exercício da ética exige o 
reconhecimento dos direitos dos diferentes sujeitos 
envolvidos. Com a promulgação da Lei 10.216/01, 
assegura-se aos portadores de sofrimento mental os 
princípios basilares da igualdade, do processo legal e 
da ampla defesa. Quanto aos direitos do portador de 
transtornos mentais, é CORRETO afirmar: 

 
A) Os recursos extra-hospitalares serão indicados 

para pacientes com transtornos mentais leves 
e/ou estabilizados, em processo de reabilitação. 

B) Pacientes com transtornos mentais graves devem 
ser encaminhados aos serviços hospitalares 
onde estarão protegidos de possíveis situações 
de perigo que ameacem sua própria vida e a dos 
outros. 

C) São considerados três tipos de internação 
psiquiátrica: a internação voluntária, a internação 
involuntária e a internação compulsória. 

D) A internação voluntária poderá ser realizada a 
pedido do paciente, mesmo sem a autorização de 

um médico registrado no CRM do Estado em que 
se dará o internamento. 

E) Pacientes com transtornos mentais graves devem 
ser atendidos em enfermarias psiquiátricas e /ou 
em leitos hospitares. 

 
 

15. É dever do psicólogo: 
 
A) Prestar serviços psicológicos sem remuneração 

para todos que necessitem, independente de 
suas condições sociais, utilizando princípios, 
conhecimentos e técnicas reconhecidamente 
fundamentados na ciência psicológica, na ética e 
na legislação profissional. 

B) Prestar serviços psicológicos de qualidade, em 
condições de trabalho dignas e apropriadas à 
natureza desses serviços, utilizando princípios, 
conhecimentos e técnicas reconhecidamente 
fundamentados na ciência psicológica, na ética e 
na legislação profissional. 

C) Assumir responsabilidades profissionais por 
atividades, mesmo que não esteja capacitado 
pessoal, teórica e tecnicamente para a função. 

D) Prestar serviços profissionais em situações de 
calamidade pública ou de emergência, somente 
se houver benefício pessoal, utilizando 
princípios, conhecimentos e técnicas 
reconhecidamente fundamentados na ciência 
psicológica. 

E) Respeitar o código de ética, somente nos itens 
que lhe tragam benefícios. 

  
CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  

EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
 

16. Segundo CRUZ (2002) “A dimensão dos problemas 
que envolvem a formação de cientistas no domínio 
da avaliação psicológica demanda uma avaliação 
crítica do que significa o processo de conhecer 
fenômenos e processos psicológicos. Segundo o 
ponto de vista do autor, a avaliação psicológica é 
entendida como um processo do conhecer 
fenômenos e processos psicológicos que envolvem a 
formação de conceitos em psicologia, as relações 
entre objetividade e subjetividade e os graus de 
cientificidade obtidos em avaliação dos fenômenos 
psicológicos”.  Isso posto, pode-se afirmar que a 
avaliação psicológica é um processo de conhecer de 
fenômenos e processos psicológicos de indivíduos, 
grupos e organizações, e que se constitui em um 
procedimento técnico científico que se vale de 
determinadas ferramentas e estratégias para 
investigação tanto da personalidade como de outras 
funções cognitivas. Sendo assim, a escolha das 
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estratégias a serem empregadas para realização do 
processo de avaliação psicológica está diretamente 
relacionada ao que se configura o campo da 
avaliação psicológica, a saber: 

 
A) Campo teórico, objeto, objetivo visado e método. 
B) Método, estilo profissional, somente testes 

psicológicos e objetivo visado. 
C) Objetivo, referencial teórico, experiência clínica 

do profissional e somente instrumentos informais. 
D) Campo teórico, subjetividade do profissional, 

instrumentos formais e informais, e objeto de 
estudo. 

E) Objeto de estudo, referencial teórico, formação 
do profissional, somente testes. 

 
 
17. A RESOLUÇÃO N.º 007/2003 do Conselho Federal 

de Psicologia (publicada em 14 de junho de 2003), 
institui o Manual de elaboração de documentos 
escritos produzidos pelo psicólogo, decorrentes de 
avaliação psicológica, e revoga a Resolução CFP n.º 
17/2002. Para tal, conceitua a avaliação psicológica 
como “o processo técnico-científico de coleta de 
dados, estudos e interpretação de informações a 
respeito dos fenômenos psicológicos, que são 
resultantes da relação do indivíduo com a sociedade, 
utilizando-se, para tanto, de estratégias psicológicas 
– métodos, técnicas e instrumentos. Os resultados 
das avaliações devem considerar e analisar os 
condicionantes históricos e sociais e seus efeitos no 
psiquismo, com a finalidade de servirem como 
instrumentos para atuar não somente sobre o 
indivíduo, mas na modificação desses condicionantes 
que operam desde a formulação da demanda até a 
conclusão do processo de avaliação psicológica”.  
Algumas foram as considerações que determinaram 
a elaboração dessa Resolução. Analisando as 
considerações apontadas abaixo, assinale a resposta 
CORRETA:  
  
A) Considerou-se a frequência com que 

representações éticas são desencadeadas a 
partir da não aceitação por parte dos clientes das 
indicações das intervenções contidas na 
documentação escrita, decorrentes de avaliação 
psicológica realizada. 

B) Considerou-se que o psicólogo, no seu exercício 
profissional, não deve apresentar informações 
documentais para entregar aos clientes. 

C) Considerou-se a necessidade de referências 
técnicas para subsidiar o psicólogo na 
organização correta das informações verbais a 
serem apresentadas para os clientes. 

D) Consideraram-se os princípios éticos 
fundamentais que norteiam a atividade 
profissional do psicólogo e os dispositivos sobre 

avaliação psicológica contidos no Código de 
Direito do Consumidor. 

E) Consideraram-se as implicações sociais 
decorrentes da finalidade do uso dos documentos 
escritos pelos psicólogos a partir de avaliações 
psicológicas. 

 
 
18. Em sua pesquisa sobre a formação e atuação do 

Psicólogo no campo da Educação, Maluf (1994), 
considera que “... o psicólogo educacional enfrenta o 
grande problema do sistema educacional brasileiro, 
que através da rede pública de ensino fundamental 
atende as crianças provenientes das classes 
populares que se constituem na grande maioria do 
alunado de 1º. grau. Esse problema é, sem dúvida, a 
baixa produtividade do sistema, expressa em termos 
de repetência, evasão, fracasso, exclusão. Esse 
problema, que não é só da criança ou das condições 
familiares, mas é sobretudo das condições de ensino 
escolar, pode ser tratado também – embora não só – 
no nível do atendimento individual  ou grupal dos 
alunos”. Assinale a alternativa que, segundo essa 
autora, apresenta uma tarefa do psicólogo na 
educação: 
 
A) Realizar ações educativas junto a comunidades 

que, concomitantes ao processo de 
aprendizagem dos alunos, auxiliem as 
instituições educacionais a um maior controle 
social. 

B) Suas atribuições não devem atingir uma 
configuração tão abrangente, delimitando-se 
apenas a uma atuação junto à equipe 
pedagógica. 

C) A importância da intervenção grupal ou individual 
tem o foco na manutenção da noção unilateral da 
adaptação do aluno ao escolar  e na atuação do 
psicólogo como um profissional independente do 
corpo administrativo da escola. 

D) Contribuir com o seu conhecimento sobre as 
relações que se processam na instituição para 
repensar as relações escolares e as 
subjetividades produzidas nessas relações.  

E) No espaço sistematizado escolar, a psicologia 
prioriza a dimensão cognitiva em detrimento de 
um lugar para a instância afetiva no processo de 
ensino-aprendizagem. 
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19. Ao psicólogo que atua no campo da educação cabe 
também a função de avaliar os fenômenos 
psicológicos envolvidos nas queixas escolares, 
principalmente aquelas que indicam a necessidade 
de uma escolaridade especializada, isto é, o 
encaminhamento para escolas especiais ou para as 
salas de recursos multifuncionais. Assinale a 
resposta CORRETA sobre os pressupostos de um 
processo de avaliação psicológica no campo da 
educação, considerando a proposta de Machado 
(1994), de que se pense sobre a produção da queixa 
escolar e não mais sobre os alunos contra quem há 
queixa. 
 

A) O processo de avaliação psicológica deve ter como 
objetivo a compreensão de um campo de forças no 
qual se engendra a construção do encaminhamento 
do aluno, isto é, no movimento histórico do sujeito da 
avaliação em relação aos diferentes espaços de 
produção de sua subjetivação.  

B) O processo de avaliação psicológica não deve 
perder o foco de um diagnóstico que possibilite 
esgotar no sujeito da avaliação as possibilidades que 
explicam o fracasso na aprendizagem. 

C) A possibilidade de uma avaliação grupal pode 
facilitar o distanciamento do psicólogo em relação ao 
aluno problema. Sendo assim, esse não é 
considerado como o portador da queixa. 

D) O processo de avaliação psicológica deve 
responsabilizar-se por responder à escola uma 
demanda direcionada ao encaminhamento daqueles 
alunos que, segundo a escola, não conseguem 
acompanhar o ensino regular, indicando atributos 
individuais de cada sujeito avaliado que justifiquem 
esse encaminhamento. 

E) As relações de poder que envolvem um processo de 
avaliação psicológica nesse âmbito partem de 
práticas diárias da vida escolar e devem ser 
desconsideradas para que a patologia do aluno 
possa surgir como verdadeira forma de expressão 
da aprendizagem. 

 
 
20. O enfrentamento da diversidade no cotidiano escolar 

afeta a globalidade do ambiente e implica em um 
questionamento da prática educativa tradicional 
criando a necessidade de os educadores assumirem 
uma atitude que os auxiliem a minimizar os temores e 
inseguranças no processo de inclusão escolar. 
Segundo Coll et al. (2004), a diversidade deve ser 
assumida por meio de um projeto da escola e não de 
professores isolados. As propostas devem ser de 
responsabilidade da comunidade educativa como um 
todo. Assinale nas alternativas abaixo aquela que 
representa uma proposta de coletividade, e que 
prevê a educação inclusiva como possibilitadora de 

uma igualdade de oportunidades na aquisição do 
conhecimento. 
 
A) Utilizar estratégias de aprendizagem cooperativa 

na concepção de que os alunos aprendem 
também com seus colegas, e que essas 
estratégias possam ter efeitos positivos no 
rendimento acadêmico, na auto-estima, nas 
relações sociais e no desenvolvimento. 

B) Abrir possibilidades de que os alunos escolham o 
que vão aprender e como, criando uma 
autonomia na aprendizagem, indicando a 
possibilidade de descartar um planejamento que 
contemple os objetivos gerais norteadores da 
proposta pedagógica da escola. 

C) O ambiente natural de aprendizagem deve prever 
determinadas dificuldades de aprendizagem que 
não permitem que os alunos participem do 
espaço da sala de aula, nem mesmo que sejam 
auxiliados pelo professor, pois requerem uma 
interação diferenciada e podem necessitar de 
uma condição especial para a aprendizagem. 

D) A escola deve prever um coordenador de apoio 
para implementar a proposta inclusiva, o qual 
ficará como responsável por um aproveitamento  
de excelência do aluno com necessidades 
educativas especiais. 

E) Entender um diagnóstico diferencial emitido por 
uma equipe técnica como uma forma de 
beneficiar o aluno na comprovação da sua 
possibilidade de desenvolver relações 
interpessoais no contexto escolar, em detrimento 
de sua possibilidade de acompanhamento dos 
conteúdos escolares. 

 
 
21. Desenvolver capacidade de contextualizar um 

sistema a partir da configuração de suas fronteiras 
auxilia o psicólogo que atua na educação a 
desenvolver uma visão sistêmica diante da escola e 
da família. Essa atitude possibilitará a promoção de 
mudanças nesses sistemas, nos quais cada um 
encontra seu ponto de responsabilidade. Ao mesmo 
tempo, a intervenção do profissional psicólogo se 
concretizará em prol da aprendizagem. Entre as 
alternativas abaixo, identifique aquela que caracteriza 
os papéis de escola e da família na aprendizagem do 
aluno, e que vem ao encontro da ação interventiva do 
psicólogo:  
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A) A criação de uma relação dialógica entre família e 
escola, onde se estabelece uma aceitação de 
princípio de parte a parte, não faz parte das 
atribuições do psicólogo, sendo este responsável 
apenas pelos encaminhamentos dos 
atendimentos das dificuldades de aprendizagem. 
Dessa forma sua atuação deve favorecer que 
esses sistemas compreendam a necessidade do 
atendimento, sendo que as trocas resultariam em 
um movimento de transformação mútua, sem 
necessidade de definir causas nem procurar 
culpas. 

B) Não é de hoje que a instituição educacional vem 
adquirindo um status de socializadora e 
responsável por grande parte do 
desenvolvimento e aquisição de condutas e 
atitudes necessárias à sobrevivência social do 
sujeito. Portanto, o desenvolvimento de um 
comportamento social adequado não é mais 
objetivo somente da família. A escola, muitas 
vezes, fornece maiores subsídios ao sujeito para 
que desenvolva comportamentos aceitáveis, isso 
pela própria natureza da ambientação grupal. 

C) O psicólogo, por sua vez, pode ajudar as partes 
implicadas a despirem-se de culpa e analisarem 
de forma mais objetiva o que está ocorrendo. 
Porém, a família, acostumada a assinar boletins 
e participar de entrevistas a respeito das 
dificuldades de seus filhos, insere-se nesse 
espaço do sistema escolar, imprimindo o respeito 
mútuo e encontrando na escola condições de 
aceitação das particularidades de cada um.  

D) A psicologia faz um trabalho de aproximação dos 
dois sistemas, ajuda a buscar canais mais fluidos 
de comunicação e colaboração, embora a escola 
não tenha uma responsabilidade que vá além do 
objetivo da escolarização e sistematização de 
conteúdos. Isso interfere na ação do psicólogo 
para planejar e estabelecer compromissos e 
acordos mínimos que levam ao fim do bloqueio 
criado nesta situação. 

E) A psicologia tem desenvolvido práticas de cunho 
preventivo que possam auxiliar na disciplina das 
famílias em relação às demandas escolares, 
facilitando assim um maior controle social 

 
 
22. O processo de aprendizagem humana, diante da 

complexidade do século atual, demanda contínuas 
mudanças no campo científico com vistas à 
construção de conhecimentos que justifiquem as 
novas capacidades mentais que superam os modelos 
unidimensionais da inteligência, oferecendo uma 
teoria mais integradora do funcionamento da mente 
humana. Considerando as alternativas a seguir, 
assinale a que descreve as concepções que se 
propõem a superar os modelos mais tradicionais em 
relação à inteligência: 

A) As que entendem a cognição a partir de um 
sistema inteligente, com processos 
especializados em resolver diferentes tipos de 
problemas, caracterizando a inteligência humana 
a partir de sistemas modulares. 

B) As que sugerem uma posição herdada, sendo a 
mente uma estrutura, sistema ou mecanismo de 
aprendizagem geral. 

C) As que sugerem a inteligência como um sistema 
unitário com o qual resolvemos qualquer tipo de 
problema, sejam de caráter lógico matemático, 
linguístico, físico técnico, psicológico, ou qualquer 
outro. 

D) As que consideram a inteligência acadêmica 
como mola propulsora para o sucesso na vida, 
sendo a informação, a memorização e a 
racionalização processos fundamentais no 
desenvolvimento cognitivo  

E) As que propõem um maior controle ambiental, 
descompatibilizando a relação dos diferentes 
contextos que inserem o sujeito no seu processo 
de construção do conhecimento com o seu 
potencial biológico de aprender. 

 
 
23. A construção de uma rede de assistência aos 

usuários de álcool e outras drogas, com ênfase na 
reabilitação e reinserção social, levou o Ministério da 
Saúde a instituir o Programa Nacional de Atenção 
Comunitária Integrada aos Usuários de Álcool e 
Outras Drogas, no ano de 2002. A tabela a seguir 
informa a dimensão epidemiológica do consumo 
prejudicial e dependência do álcool no cenário 
brasileiro.  
 
Tabela 2.5 Epidemiologia no Brasil: uso e 
dependência do álcool por gênero e faixa etária 

 

Fonte: I Levantamento Domiciliar sobre o uso de drogas psicotrópicas, CEBRID,  

2002 

 

 

 

 

                                Uso na vida (%)                                             

Dependência (%) 

Faixa 

etária 

Homens Mulheres Média Homens Mulheres Média 

12-17 

anos 

52,2 44,7 48,3 6,9 3,5 5,2 

18-24 

anos 

78,3 68.2 73,2 23,7 7,4 15,5 

25-34 

anos 

85,6 67,6 76,5 20 7,1 13,5 

Acima 

de 34 

anos 

82,1 59,5 70,1 16,1 5,1 10,3 

Média 77,3 60,6 68,7 17,1 5,7 11,2 
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De acordo com as informações acima, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 

A) Apesar de os homens fazerem uso do álcool mais 
que as mulheres, em todas as faixas etárias, 
correm riscos menores de desenvolverem 
dependência do álcool. 

B) Embora 82,1% dos homens acima de 34 anos 
façam uso do álcool, a taxa daqueles que 
desenvolvem uma dependência ao álcool é 
menor que nas outras faixas etárias. 

C) O fato de as mulheres beberem mais no 
ambiente doméstico e menos no ambiente social 
faz com que as ocorrências tenham menos 
visibilidade, o que justifica as baixas taxas de uso 
de álcool entre as mulheres, quando comparadas 
aos homens. 

D) A magnitude e complexidade epidemiológica do 
quadro apresentado recomendam uma gama 
extensa de respostas políticas para o 
enfrentamento dos problemas decorrentes do 
consumo. 

E) Embora o consumo do álcool no Brasil seja de 
acima de 50% em praticamente todas as faixas 
etárias, o consumo prejudicial do álcool está, em 
média, abaixo dos 10% anunciados pela 
Organização Mundial de Saúde para populações 
dos centros urbanos no mundo. 

 
 
24. A clínica ampliada praticada na rede de atenção 

psicossocial não envolve apenas o tratamento 
médico psiquiátrico, mas também aspectos da vida 
mental do paciente e de sua vida relacional 
implicadas em sua posição de sofrimento. O 
diagnóstico multiaxial previsto no DSM-IV exige a 
presença de profissionais de saúde mental que 
avaliem diferentes aspectos da personalidade e da 
rede social do paciente. Quanto ao diagnóstico de 
esquizofrenia nas classificações contemporâneas, é 
CORRETO afirmar:  
 
A) Os delírios e as alucinações estão presentes 

como sintomas prodrômicos da doença. 
B) Comportamento acentuadamente desorganizado 

e discurso desorganizado são considerados 
sintomas negativos importantes na esquizofrenia.  

C) O tipo esquizoparanoide apresenta como 
característica essencial extremo negativismo 
(resistência aparentemente sem motivo a toda e 
qualquer instrução, ou manutenção de uma 
postura rígida contra tentativas de mobilização) 
ou mutismo.  

D) Delírios e/ou alucinações auditivas frequentes, 
com comportamento altamente desorganizado, 
são critérios para o tipo catatônico. 

E) São considerados sintomas negativos da 
esquizofrenia (afeto embotado, alogia ou abulia) 

aqueles que denotam perdas ou diminuição nas 
funções psíquicas normais. 

 
 
25. Desde seu texto Luto e Melancolia - 1915 [1917] -, 

Freud nos alerta para as múltiplas analogias 
psíquicas e mesmo comportamentais entre 
fenômenos patológicos e fenômenos psicológicos 
normais. As classificações diagnósticas dos sistemas 
CID-10 (Organização Mundial de Saúde) e DSM-IV 
(Associação Psiquiátrica Norte Americana) buscam 
ancoragem científica na descrição, caracterização e 
precisão na nomenclatura de sinais e sintomas. Um 
dos capítulos destas classificações, os transtornos de 
humor, oferecem ao clínico um grande desafio no 
sentido do diagnóstico e da condução do tratamento.  
Quanto aos transtornos de humor, é CORRETO 
afirmar: 

  
A) Para o diagnóstico diferencial nos transtornos de 

humor, o clínico deve sempre considerar a 
possibilidade de o paciente estar vivendo 
experiências alteradas (tais como reações ao 
luto, às perdas ou a uma ampla faixa de 
experiências afetivas e de estados de humor 
normais), porém não patológicas. 

B) Um dos critérios para o episódio depressivo 
maior é um aumento da atividade dirigida para 
objetivos (socialmente, no trabalho, na escola ou 
sexualmente) ou agitação psicomotora. 

C) Um dos critérios para o episódio hipomaníaco é a 
presença de delírios e alucinações, tornando a 
hospitalização recomendável. 

D) O episódio depressivo-maior está sempre 
acompanhado de características psicóticas 
(presença de delírios e alucinações 
incongruentes com o humor), o que auxilia o 
clínico no diagnóstico diferencial com outros 
estados de tristeza.  

E) No episódio maníaco, o paciente apresenta 
ideação suicida e pensamentos de morte 
recorrentes. 

 
 
26. “Em outras palavras, qualquer apreensão simbólica, 

mesmo a mais elaborada, deixa sempre de fora um 
resto não-assimilado, não-sintetizável, que se torna 
fonte de todos os possíveis. No caso do pânico, tal 
abertura é subjetivamente vivida não como um 
espaço de liberdade mas como ameaça, como risco 
de encontro com o perigo, uma vez que se trata de 
uma abertura sem garantias.” (PEREIRA, M. E. C.; 
1999, p.255.)  Esse é o modo como o autor introduz 
em seu texto a experiência do pânico, cuja etiologia é 
encontrada na constituição do processo simbólico. 
Em Kaplan, o pânico se situa nos transtornos de 
ansiedade, e é apresentado a partir de conceitos 
descritivos e operativos. Nesta perspectiva, é 
CORRETO afirmar: 



                Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Concurso Público Prefeitura Municipal de Curi tiba 2010 
Pág. 10 

 
 

A) O transtorno de pânico ocorre sempre 
acompanhado de agorafobia. 

B) O transtorno de pânico é sempre uma fobia 
social, pois implica em um medo e/ou evitação, 
manifestado insistentemente em diversas 
situações tais como: multidões, lugares públicos 
e outros. 

C) Ataques de pânico podem ocorrer em muitos 
transtornos mentais e em condições médicas, e a 
presença do ataque não necessita, por si só, do 
diagnóstico de transtorno de pânico. 

D) Os ataques de pânico estão sempre associados a 
um estímulo situacional identificável e são 
precedidos por uma série de sinais de ansiedade. 

E) Os sintomas do ataque de pânico são 
exclusivamente fisiológicos e não estão 
presentes sinais de medo, despersonalização ou 
desrealização. 

 
 
27. A psicologia clínica é uma das áreas de atuação da 

psicologia destinanda a estudar, conhecer, investigar 
e intervir no âmbito da saúde mental. O psicólogo 
clínico desenvolve atividades de psicoterapia 
individual ou coletiva, atendendo um público que 
compreende desde bebês até idosos, atuando em 
instituições e em várias instâncias da vida social, por 
meio de diferentes abordagens. Quanto ao campo da 
psicologia clínica, é CORRETO afirmar: 

 
A) A relação terapêutica é o veículo por meio do 

qual se processam os tratamentos 
psicoterápicos. São várias as formas de vínculo 
nas diferentes psicoterapias; entre elas, a 
transferência, a aliança terapêutica, o apoio, 
entre outras. 

B) As atribuições do psicólogo clínico se limitam ao 
atendimento de problemas emocionais, 
relacionados à prevenção, redução de situações 
de risco e melhoria da qualidade de vida, 
reservando-se à psiquiatria a perspectiva curativa 
(aspectos psicopatológicos).  

C) Por serem muitas as abordagens psicoterápicas 
(gestalt, psicanálise, cognitivo-comportamental, 
etc), não podemos estabelecer entre elas 
elementos e/ou fundamentos comuns. 

D) A psicoterapia de grupo, no atendimento público 
de saúde mental, é sempre a mais indicada em 
função da alta demanda por atendimentos 
psicoterápicos. 

E) A psicanálise, embora tenha sido fruto da clínica 
com pacientes em estado de sofrimento psíquico 
grave, não é aplicável nas instituições de saúde 
por ser um método individual, exigir um setting 
adequado e ter uma longa duração. 

 
 
 
 
 
 

28. Não é possível falar de políticas públicas sem falar de 
cidadania. A cidadania tem sido vista pela Psicologia 
como um fenômeno social concretizado no cotidiano 
compartilhado através da interface indivíduo-
sociedade. Com base nessa afirmação, assinale a 
alternativa CORRETA:  

 
A) Cidadania é igualdade de direitos; portanto, faz-

se necessária a exclusão dos debates sobre 
cidadania a individualidade, a autonomia e a 
pluralidade. 

B) Cidadania é a consciência dos direitos iguais: é 
garantia da igualdade, que provoca no indivíduo 
uma necessidade de agir em defesa desses 
direitos. 

C) Cidadania nada mais é do que a relação 
existente entre uma pessoa e o Estado: à pessoa 
cabe obediência, e ao Estado, proteção. 

D) A cidadania só pode ser exercida quando todos 
os cidadãos agem em uníssono, sem ideias 
contraditórias. 

E) Cidadania é garantia da autonomia absoluta para 
o indivíduo organizar para si uma escala de 
valores e o direito de viver a própria vida sem 
depender de ninguém. 

 
 
29. A atuação do psicólogo no Sistema Único de Saúde 

(SUS), tem-se pautado em ações baseadas no 
campo da Psicologia Social Comunitária.  
Sobre a inserção do psicólogo na comunidade, é 
CORRETO afirmar: 

 
A) Quando as problemáticas para a ação do 

psicólogo são definidas conjuntamente com a 
população, construindo-se muitas vezes 
instrumentais para uma realidade em questão, 
desenvolve-se o compromisso com a 
possibilidade de mudança social e construção de 
conhecimento na área. 

B) A inserção na comunidade pressupõe uma 
relação que se estabelece entre o profissional de 
Psicologia - com sua formação, conhecimentos 
adquiridos, instrumentais e visão sobre o mundo 
e o homem -, e a comunidade, que geralmente 
está desprovida de conhecimentos. 

C) Tanto o profissional de Psicologia como a 
comunidade devem ter modos de ação 
orientados por visões de mundo sempre 
coincidentes e conciliáveis. 

D) Tem havido um tipo de inserção orientada pelo 
compromisso de que o trabalho deve manter as 
condições vividas cotidianamente pela 
população, evitando interferência na sua forma 
de pensar e viver. 

E) O psicólogo será mais eficiente se estimular a 
caridade e o assistencialismo. 
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30. Está muito presente no discurso sobre a atuação no 
campo da saúde coletiva o conceito de promoção de 
saúde.  
Analise as afirmações abaixo e marque a alternativa 
CORRETA: 
 
I. Na promoção da saúde não basta apenas 

ministrar medicamentos ou ensinar novos 
conhecimentos e padrões comportamentais. É 
preciso atuar nas necessidades e emoções que 
medeiam tais conhecimentos. 

II. A felicidade e a liberdade, necessárias à 
promoção da saúde, residem no âmbito dos 
afetos e são conquistadas com o simples 
despertar das emoções. 

III. Nos estudos sobre o sofrimento psicossocial é 
preciso desfazer o mito de que pobre tem 
sutilezas psicológicas, pois seu adoecer 
geralmente é determinado pela fome e pela 
violência a que está sujeito. 

IV. Ao se introduzir a dimensão ético-afetiva no 
estudo do processo de promoção de saúde, não 
se prioriza essa dimensão em detrimento das 
condições sociais e materiais. Simplesmente 
considera-se que uma se transverte ou se 
transforma em outra, de que não existe sem a 
outra. 

V. As políticas sociais para eliminar a miséria 
material não serão efetuadas se não forem 
acompanhadas de ações capazes de superar o 
desamparo, a heteronomia e a 
instrumentalização do homem, os quais 
enfraquecem seu sistema energético vital. 

 
A) Somente as afirmações I, III e V são verdadeiras. 
B) Somente as afirmações II, III e V são verdadeiras. 
C) Somente as afirmações I, II e IV são verdadeiras. 
D) Somente as afirmações I e V são verdadeiras. 
E) Somente as afirmações I, IV e V são verdadeiras. 

 
 
31. Analise as informações abaixo sobre o uso do 

conceito de comunidade nos serviços de saúde e 
assinale a alternativa CORRETA:  
 
I. O mundo contemporâneo, por ser um lugar de 

relações interpessoais baseadas nas transações 
comerciais, onde os indivíduos devem "correr 
atrás" de "objetivos" que não tiveram liberdade 
para escolher, é certamente lógico esperar o 
surgimento de movimentos comunitários, étnicos, 
religiosos ou outras formas associativas que 
possibilitem uma vida mais democrática. 

II. Valla (2001) afirma que os grupos populares 
estão se dirigindo, em forma crescente, em 
direção às igrejas evangélicas e outros 
movimentos espirituais. Para o autor, esse fluxo 
coletivo estaria refletindo, entre outras coisas, 
uma grande insatisfação com os serviços de 

saúde, incapazes de satisfazer determinados 
tipos de demandas, com causas mal definidas, 
denominadas pelo autor de "sofrimento difuso". 

III. Os movimentos comunitários envolvem vários 
atores, como profissionais de ONGs, técnicos 
dos serviços de saúde, grupos culturais locais, 
voluntários, igrejas etc. Todos constroem 
imagens e relações que vão depender de 
características particulares, circunstâncias, 
interesses, e da situação do subgrupo no grupo 
maior. 

IV. Apesar de limitada, a visão interiorizada que 
afirma que Nós (profissionais de saúde) 
modificaremos valores, crenças, atitudes e 
relações dos Outros (comunidade); ou que eles 
mesmos mudarão, mas, na direção que nós 
indicamos, é necessária por basear-se na ciência 
e na técnica. 

V. Em todos os processos de interação, diálogo, 
embate, troca e construção de saberes, estamos 
operando com determinados pressupostos sobre 
o Outro, seja ele um paciente, um grupo 
pequeno, uma comunidade ou um coletivo. Se 
desconsideramos isso comprometemos a 
legitimidade e efetividade das nossas propostas e 
ações. 

 
A) Apenas as afirmações II, III e IV são verdadeiras. 
B) Apenas as afirmações I, III e IV são verdadeiras. 
C) Apenas as afirmações I, III e V são verdadeiras. 
D) Apenas as afirmações II, III e V são verdadeiras. 
E) Apenas as afirmações I e V são verdadeiras. 

 
 
32. Um dos itens da Política Nacional de Promoção à 

Saúde, editada em 2006 pelo Ministério da Saúde, 
versa sobre a prevenção da violência e cultura de 
paz.  
Sobre essa política, assinale a alternativa 
CORRETA: 

 
A) Prevê a ampliação e fortalecimento da Rede 

Nacional de Prevenção da Violência e Promoção 
da Saúde. 

B) Será desenvolvido apenas um plano nacional 
para que as ações sejam unificadas. 

C) A investigação e encaminhamento de casos de 
violência intrafamiliar e sexual ficará a cargo 
exclusivo das delegacias de polícia. 

D) Não pretende promover uma atuação em rede, 
que se revela muito complexa. O problema da 
violência exige medidas mais urgentes. 

E) O encargo de investigar a exploração do turismo 
sexual será do Ministério do Turismo. 
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33. Assinale a alternativa CORRETA sobre o Programa 
de Saúde da Família – (PSF), implantada pelo 
Ministério da Saúde. 

 
A) O Programa de Saúde da Família é uma 

estratégia que prioriza o atendimento hospitalar 
de famílias de baixa renda. 

B) As equipes do Programa de Saúde da Família 
têm uma compreensão do processo 
saúde/doença baseado em práticas curativas. 

C) O Programa de Saúde da Família é uma 
intervenção vertical e paralela às atividades dos 
serviços de saúde. 

D) A estratégia do Programa de Saúde da Família 
prevê a criação de novos princípios para o 
Sistema Único de Saúde – SUS. 

E) A estratégia do Programa de Saúde da Família 
está estruturada para atuação de equipes 
multiprofissionais que assumem a 
responsabilidade por uma determinada 
população a elas vinculadas. 

 
 
34. Os avanços tecnológicos e a globalização da 

economia mundial exigem profissionais com maior 
nível de habilidades. Os profissionais que trabalham 
com recrutamento de pessoas, ao se depararem com 
essa situação, necessitaram incrementar suas ações 
e estratégias. Dado esse contexto analise as 
alternativas, e assinale a CORRETA: 
 
A) As organizações devem manter o processo de 

recrutamento de pessoas sempre em aberto, 
dado que é uma atividade ininterrupta que 
garante a seleção de pessoal. 

B) O mercado de trabalho procura atender às 
demandas do mercado de recursos humanos, 
ajustando-se ao novo perfil profissional e 
investindo em formação tecnológica e humana.   

C) O profissional que trabalha com recrutamento de 
pessoas deve lançar mão de todas as técnicas 
para atrair pessoas qualificadas, pois não sabe 
que veículo pode atingir determinado público. 

D) O recrutamento interno permite preencher as 
lacunas de pessoal dentro das organizações, 
pois apresenta muitas vantagens e influencia o 
clima interno. 

E)  As organizações que utilizam meios eletrônicos 
de recrutamento de pessoas reduzem 
significativamente seus custos, pois não 
necessitam investir em outras técnicas.  

 
 
35. O psicólogo tradicionalmente tem participado do 

processo de seleção de pessoal nas organizações, 
assumindo atualmente os papéis de consultor e de 
técnico no processo.  

Analise as alternativas abaixo a respeito de seleção 
por competências e assinale a CORRETA: 
 
A) No processo de seleção por competências 

podem ser utilizadas atividades vivenciais, 
simulando situações e desafios do cotidiano 
empresarial. 

B) A informação básica para um processo de 
seleção por competências passa pela definição 
das competências dos cargos, que são 
independentes das competências 
organizacionais. 

C) No processo de avaliação por competências, 
devem ser utilizados somente instrumentos 
novos, pois os mais tradicionais não oferecem 
informações com validade adequada. 

D) A entrevista por competências é essencial para 
garantir a qualidade do processo e deve ser 
conduzida, dando liberdade para o candidato 
expor seu histórico profissional e pessoal. Por 
isso, o psicólogo não deve utilizar roteiros de 
entrevista, por facilitarem o discurso do 
candidato.   

E) As estratégias de seleção devem ser únicas, 
definidas e padronizadas para todos os cargos; 
assim, garantir-se-á, sob uma visão técnica, a 
qualidade dos resultados. 

 
 
36. A utilidade das ferramentas de seleção depende da 

sua validade e da qualidade do resultado obtido. 
Assinale a alternativa CORRETA em relação à 
validade dos processos de seleção: 
 
A) A validade de conteúdo é mais apropriada para 

avaliar comportamentos ou indicadores 
subjetivos, como estilos de liderança ou ética 
profissional. 

B) A validade de conteúdo verifica se um teste ou 
uma entrevista podem mensurar qualificações, 
conhecimentos ou habilidades para exercer um 
cargo. 

C) A validade de constructo verifica se uma 
ferramenta de seleção é capaz de prever o 
desempenho do candidato no trabalho. 

D) A validade de critério verifica se um instrumento 
mensura um traço não observável que se deseja 
medir. 

E) A validade simultânea verifica até que ponto uma 
técnica de seleção consegue prever com 
precisão um ou mais elementos importantes do 
comportamento no cargo. 
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37. O investimento em treinamento é importante tanto 
para as organizações quanto para os empregados e 
na realidade atual se transforma num grande 
diferencial entre as empresas.  
Sobre isso, analise as alternativas abaixo e assinale 
a CORRETA: 
 
A) O aprendizado ocorre quando os empregados 

adquirem capacidades, conhecimentos e 
habilidades que provocam mudanças temporárias 
no seu comportamento. 

B) O levantamento de necessidades de treinamento 
é uma técnica abandonada em processos de 
treinamento, focado em gestão de competências. 

C) O treinamento deve ser focado somente numa 
análise das tarefas necessárias para realização 
das atividades de cada cargo. 

D) As organizações devem ter claro que treinar não 
é educar. Portanto, as teorias aplicadas na 
educação não devem ser consideradas como o 
treinamento.  

E) Os programas de treinamento formais são 
estratégias das organizações para oferecer aos 
empregados oportunidades de adquirir novas 
competências relacionadas ao trabalho. 

 
 
38. A avaliação de desempenho pode ser considerada 

uma das mais importantes estratégias de que uma 
organização dispõe para analisar seus resultados, 
com base na atuação de seu pessoal.  
Analise as alternativas abaixo a respeito dos métodos 
de avaliação e assinale a CORRETA: 
 
A) A lista de verificação é um método individual que 

apresenta um conjunto de objetivos ou 
descrições, em que o avaliador assinala quando 
identifica se o avaliado atende ao indicado. A 
pontuação é igual ao número de itens marcados 
na lista. 

B) A escala de pontuação gráfica é um método em 
que o avaliador deve escolher uma descrição 
entre várias afirmativas positivas  ou negativas a 
respeito do avaliado. 

C) O método de incidentes críticos é o mais utilizado 
nas organizações. O avaliador deve avaliar os 
empregados em cada uma das características de 
um conjunto de traços definidos. 

D) O método de escolha força o avaliador a manter 
um registro dos comportamentos representativos 
de desempenho eficaz e ineficaz dos 
empregados avaliados. 

E)  A classificação é um método de avaliação 
grupal, em que o avaliador deve considerar os 
empregados de acordo com uma distribuição 
preexistente de categorias, definido um 
percentual específico para um desempenho 
superior, outro para mediano e outro para abaixo 
da média. 

39. Há pouco tempo a preocupação com saúde e 
segurança no trabalho se resumia à compensação 
com indenizações ou a ações de proteção das 
organizações de possíveis problemas trabalhistas. 
Considerando esse tema, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
 
A) É de responsabilidade do empregado atender aos 

padrões de segurança e saúde ocupacional 
determinados por lei, pois ele é o principal 
responsável por possíveis danos à sua saúde. 

B) O principal objetivo dos Programas de Segurança 
e Saúde no Trabalho é proteger a vida, promover 
a segurança e a saúde do trabalhador e 
implementar ações paliativas. 

C) A natureza do trabalho é um fator crucial para se 
levar em conta a saúde e a segurança no 
trabalho, ou seja, as diferenças de ambiente, as 
características do negócio e a tecnologia vão 
determinar efeitos que dizem respeito à saúde e 
à segurança do trabalhador. 

D) Os estudos ergonômicos geram custos altos para 
a organização, não devendo ser encarados como 
investimento, pois removem aspectos do trabalho 
que, a longo prazo, podem provocar ineficiências. 

E) O estresse no trabalho é caracterizado quando o 
indivíduo percebe seu ambiente como 
ameaçador e se desenvolve somente a partir do 
ambiente, da circunstância ou da combinação de 
ambos.  

 
 
40. Com o crescente incremento da competitividade dos 

mercados, mudanças de cenário estão ocorrendo 
mais e mais depressa, gerando novos problemas de 
ordem social, afetivos e comportamentais dentro e 
fora das organizações. O novo contexto, em que a 
questão ética se torna uma discussão central, requer 
dos profissionais da Psicologia - cada vez mais 
requisitados para resolver problemas emergentes – 
reflexões sobre as atitudes profissionais.  
Dada essa nova realidade analise as assertivas 
abaixo e assinale a alternativa CORRETA: 
 
I. Um dos papeis do psicólogo é de catalisador, 

promovendo e facilitando os processos 
comunicacionais nas organizações, recorrendo a 
métodos e técnicas que visem a dinamizar todo o 
processo, principalmente em situações de 
mudança organizacional. 

II. O papel técnico do psicólogo nos processos de 
gestão de pessoas é imprescindível, pois ele 
apresenta uma formação focada no entendimento 
do comportamento humano. A competência 
relacional do psicólogo lhe dá ferramentas que o 
colocam num patamar acima dos demais 
profissionais. 
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III. O papel de avaliador é valorizado e atividades 
que estavam em poder dos gestores passam a 
ser assumidas pelos psicólogos, como por 
exemplo, a avaliação de desempenho. 

IV. O psicólogo torna-se um consultor, 
diagnosticando problemas, propondo soluções e 
medidas adequadas no sentido de formatar o 
problema diagnosticado. 
 

A) Apenas as assertivas II e III são verdadeiras. 
B) Apenas a assertiva IV é verdadeira. 
C) Apenas as assertivas III e IV são verdadeiras. 
D) Apenas as assertivas I e IV são verdadeiras. 
E) Todas as assertivas são verdadeiras. 
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