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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 20 questões, numeradas de 01 a 20. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 02 (duas) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Leia os textos publicitários 01 e 02 para responder às perguntas de 01 a 05: 

 

TEXTO 01  

 

 
 

TEXTO 02 

 

 

01. Em relação à frase: “A digital de cada um faz a diferença” e o recurso das imagens nos textos 

publicitários é correto o que se afirma em: 

A) O recurso da imagem do dedo e a palavra digital é para ficar claro o que é a digital. 

B) Os diferentes sentidos atribuídos às imagens e à frase se chama polissemia. 

C) Não há sentido polissêmico entre imagem e frase por se tratar de um chamado para 

cadastramento biométrico. 

D) As imagens representam diferentes etnias e, por isso, não se relacionam com a frase, porque a 

digital é única para cada cidadão.  
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02. Nas frases: “Venha para a biometria. Cadastre suas digitais”, os verbos em destaque estão: 

A) No presente do subjuntivo. 

B) No presente do indicativo. 

C) No futuro do presente. 

D) No modo imperativo. 

 

03. Nas frases: “Vem pra biometria. Venha para a biometria”, o uso da preposição para:  

A) Está correto nas duas frases, porque pra é uma simplificação de para. 

B) Está correto apenas na segunda frase. 

C) Está correto nas duas frases, porque quando usada em sequência se usa pra. 

D) Está correto apenas na primeira frase, porque em campanha publicitária o uso padrão da 

linguagem dificulta a compreensão da população. 

 

04. Passando as frases: “Vem pra biometria. Venha para a biometria”, para a terceira pessoa do 

plural teremos: 

A) Vêm pra biometria. Venham para a biometria. 

B) Veem pra biometria. Venham para a biometria. 

C) Vêm pra biometria. Venhamos para a biometria. 

D) Veem pra biometria. Venhamos para a biometria. 

 

05. Em “A digital de cada um faz a diferença” temos: 

A) Duas orações, uma frase e período composto. 

B) Uma oração, duas frases e período simples. 

C) Uma oração, uma frase e período simples. 

D) Duas orações, duas frases e período composto. 

 

Matemática 

 

06. A estatística para dados não grupados pode ser dividida em vários pontos para comporem uma 

análise dos resultados encontrados. Um dos primeiros pontos a se trabalhar são as medidas de 

tendência central. Qual das opções abaixo está relacionada somente a Medidas de Tendência 

Central? 

A) Média – Moda – Desvio Padrão. 

B) Média Aritmética – Média Harmônica – Média Geométrica. 
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C) Assimetria – Média Geométrica – Variância. 

D) Ponto Médio – Amplitude Total – Mediana. 

 

07. Um dos pontos mais complicados para os alunos trabalhar na prática nas salas de aula se 

denomina trigonometria. Nesses conteúdos existem uma enormidade de identidades trigonométricas 

marque qual das abaixo é verdadeira. 

A) Sen (x) + Cos (x) = Tg (x) + Cossec (x) + 1. 

B) Tg² (x) + Cotg² (x) = 1. 

C) Sen² (x) + Cos² (x) = 1. 

D) a² + b² = 1.   

 

Conhecimentos gerais 

 

08. Considere o que dispõe a Lei Orgânica do Município de Maravilha/SC e assinale a alternativa 

correta: 

A) O Vice-Prefeito poderá se recusar a substituir ou suceder o Prefeito, não havendo punição pela 

recusa, ainda que injustificada. 

B) Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou vacância dos cargos, assumirá a 

administração municipal o Presidente da Câmara. 

C) Se no último ano do mandato ocorrer a vacância do cargo de Prefeito e inexistir o Vice-Prefeito, 

dar-se-á nova eleição trinta dias após a vacância, cabendo aos eleitos completar o período dos seus 

antecessores. 

D) O Prefeito e o Vice-Prefeito, quando no exercício do cargo, não poderão, sem licença da Câmara 

Municipal, ausentar-se do Município por período superior a 25 (quinze) dias, sob pena de perda do 

cargo ou de mandato. 

 

09. A origem do nome do Município de Maravilha/SC é atribuída: 

A) Às crianças que ali residem. 

B) Ao rio que margeia o Município. 

C) Graças à mancha dos pinhais. 

D) Em razão do prisma desenvolvimentista do Município.  
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10. São Municípios integrantes da Associação dos Municípios do Entre Rios – SC (AMERIOS), 

exceto: 

A) Maravilha/SC. 

B) Caibi/SC. 

C) Cunhataí/SC. 

D) São Miguel do Oeste/SC. 

 

Conhecimentos específicos do cargo 

 

11. “Um Código de Ética profissional, ao estabelecer padrões esperados quanto às práticas 

referendadas pela respectiva categoria profissional e pela sociedade, procura fomentar a 

autorreflexão exigida de cada indivíduo acerca da sua práxis, de modo a responsabilizá-lo, pessoal e 

coletivamente, por ações e suas consequências no exercício profissional. A missão primordial de 

um código de ética profissional não é de normatizar a natureza técnica do trabalho, e, sim, a de 

assegurar, dentro de valores relevantes para a sociedade e para as práticas desenvolvidas, um padrão 

de conduta que fortaleça o reconhecimento social daquela categoria”. (FONTE: Conselho Federal 

de Psicologia.                  010/2005. Código de Ética Profissional do Psicólogo,      

Plenário.  ras lia, DF: CFP, 2005, p.5.). Acerca do Código de Ética Profissional do Psicólogo, 

analise se as assertivas seguintes são verdadeiras (V) ou falsas (F): 

(  ) É vedado aos profissionais induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, 

religiosas, de orientação sexual ou a qualquer tipo de preconceito, quando do exercício de suas 

funções profissionais. 

(   ) Sempre que necessário, o profissional deverá encaminhar para serviço particular ou de outra 

instituição, as pessoas atendidas, visando o benefício próprio ou da instituição com a qual mantem 

parceria. 

(   ) O psicólogo, no relacionamento com profissionais não psicólogos, compartilhará somente 

informações relevantes para qualificar o serviço prestado, resguardando o caráter confidencial das 

comunicações, assinalando a responsabilidade, de quem as receber, de preservar o sigilo.  

(     ) Em caso de interrupção do trabalho do psicólogo, por quaisquer motivos, ele deverá zelar pelo 

destino dos seus arquivos confidenciais, sendo que, em caso de demissão ou exoneração, o 

psicólogo deverá repassar todo o material ao psicólogo que vier a substituí-lo, ou lacrá-lo para 

posterior utilização pelo psicólogo substituto.  

(   ) No atendimento à criança, ao adolescente ou ao interdito, deve ser comunicado aos 

responsáveis o estritamente essencial para se promoverem medidas em seu benefício.  
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A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) V – F – V – V – V. 

B) V – F – V – V – F.  

C) F – V – F – F – V.  

D) F – V – F – F – F.   

 

12. Considerando-se a Portaria de Consolidação n
o
 3, de 28 de setembro de 2017, referente às 

normas sobre as redes do Sistema Único de Saúde, analise as assertivas seguintes: 

I. Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), nas suas diferentes modalidades, são serviços de 

saúde de caráter restrito e seletivo à comunidade que compõe a Rede de Atenção Psicossocial.  

II. As atividades no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) são realizadas prioritariamente em 

espaços coletivos (grupos, assembleias de usuários, reunião diária de equipe), de forma articulada 

com os outros pontos de atenção da rede de saúde e das demais redes. 

III. O cuidado no âmbito do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é desenvolvido por intermédio 

de Projeto Terapêutico Sistematizado, envolvendo em sua construção apenas o usuário final das 

atividades. 

IV.  O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), vinculado à Unidade Básica de Saúde, é 

constituído por profissionais de saúde de diferentes áreas de conhecimento, que atuam de maneira 

integrada e diretamente no apoio matricial. 

Sobre as assertivas anteriores, quais estão corretas? 

A) As assertivas I e III estão corretas. 

B) As assertivas III e IV estão corretas. 

C) As assertivas II e IV estão corretas. 

D) As assertivas I, II e III estão corretas. 

 

13. “Nos últimos anos tem se percebido desenvolvimento de um amplo processo de debates, 

pesquisas e produção acerca da atuação da Psicologia no contexto das Políticas Públicas de 

Assistência Social, levando a uma significativa alteração no entendimento das responsabilidades e 

atribuições dos profissionais de Psicologia que atuam nas Pol ticas Públicas de Assistência Social.” 

(MACÊDO, et al., 2018, p. 1086). (FONTE: MACÊDO, Orlando Júnior Viana et al. Atuação dos 

profissionais de psicologia nos CRAS do interior da Paraíba. Temas psicol., Ribeirão Preto, v. 

26, n. 2, p.1083-1097, jun. 2018. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo. 

php?script=sci_arttext&pid=S1413-389X2018000200020&lng=pt&nrm =iso>. Acesso em: em 18 

nov. 2018). Considerando-se a atuação da Psicologia no contexto das Políticas Públicas de 
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Assistência Social e as Referências Técnicas para Atuação de Psicólogas(os) no CRAS(SUAS) 

(CFP, 2008), analise as assertivas seguintes: 

I. As atividades do profissional da Psicologia no CRAS não devem estar voltadas para a atenção e 

prevenção a situações de risco, nem para atuar nas situações de vulnerabilidade e no fortalecimento 

dos vínculos familiares e comunitários, pois estas atividades são de responsabilidade dos 

profissionais do Serviço Social. 

II. A prática do profissional da Psicologia junto às Políticas Públicas de Assistência Social é a de 

um profissional da área de ciências biológicas e da saúde, produzindo suas intervenções em 

serviços, programas e projetos afiançados na prevenção e na cura de doenças.  

III. A prática do profissional da Psicologia junto a Políticas Públicas de Assistência Social orienta-

se por compreender e acompanhar os movimentos de construção subjetiva de pessoas, grupos 

comunitários e famílias, atentando para a articulação desses processos com as vivências e as 

práticas sociais existentes na tessitura sócio-comunitária e familiar. 

IV. O profissional da Psicologia no CRAS atua no atendimento, no desenvolvimento de ações de 

acolhida, entrevistas, orientações, referenciamento e contra-referenciamento, visitas e entrevistas 

domiciliares, articulações institucionais dentro e fora do território de abrangência do CRAS, 

proteção proativa, atividades socioeducativas e de convívio, facilitação de grupos, estimulando 

processos contextualizados, auto-gestionados, práxicos e valorizadores das alteridades. 

V. Os serviços de Psicologia no CRAS podem ser realizados em organizações de caráter público ou 

privado, em diferentes áreas da atividade profissional, sem prejuízo da qualidade teórica, técnica e 

ética, mantendo-se atenção à qualidade e ao caráter do serviço prestado, as condições para o 

exercício profissional e posicionando-se, o(a) psicólogo(a), enquanto profissional, de forma ética e 

crítica, em consonância com o Código de Ética Profissional. 

Sobre as assertivas anteriores, quais estão incorretas? 

A) As assertivas I e II estão incorretas. 

B) As assertivas III e IV estão incorretas. 

C) As assertivas IV e V estão incorretas. 

D) As assertivas I, II e V estão incorretas. 

 

14. “A Gestalt-terapia postula, amparada na Teoria de Campo, que o psiquismo não se organiza 

exclusivamente por meio de uma sucessão linear de causa e efeito, mas sim envolto numa 

multiplicidade de eventos que se organizam de formas sistêmicas, formando teias de relações que 

não se determinam, mas que, de outra forma, se interpenetram.” (ALME DA, 2010, p. 219). 

(FONTE: ALMEIDA, Josiane Maria Tiago de. Reflexões sobre a prática clínica em Gestalt-terapia: 
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possibilidades de acesso à experiência do cliente. Rev. abordagem gestalt., Goiânia, v. 16, n. 2, p. 

217-221, dez. 2010. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid= 

S1809-6867201 000020001 2&lng =pt&nrm=iso>. Acesso em 16 Nov. 2018). Sobre a abordagem 

psicoterapêutica Gestalt-terapia, escolha a única alternativa correta: 

A) A abordagem psicoterapêutica, fundada por Kurt Koffka e demais intelectuais que formavam o 

“Grupo dos Sete”, na década de 1.940, fundamenta-se teoricamente nas Teorias sobre Percepção e 

na Psicologia Experimental de Wundt.  

B) O sintoma corporal na Gestalt-terapia é entendido como o processo que permite um contato 

direto com o cliente, portanto deve-se procurar combater e evitar o sintoma clinicamente. 

C) A Gestal-terapia procura considerar todo o campo biopsicossocial, de modo holístico e 

multidimensional, utilizando-se de técnicas ativas para esclarecer a experiência, prezando pela 

autenticidade e responsabilidade no diálogo.  

D) O psicoterapeuta gestáltico é participante passivo na constituição da relação com o cliente, 

procurando identificar, diagnosticar e justificar os processos psicopatológicos, com ênfase na 

descoberta do porque aconteceram. 

 

15. A história de Henry Gustav Molaison (H. M) foi descrita, pela primeira vez, em um artigo de 

1.957, tornando-se muito conhecido na comunidade acadêmica como o paciente que mais 

contribuiu para a compreensão da memória, em uma época que o conhecimento sobre o 

funcionamento do cérebro era limitado. Devido à frequência diária das crises convulsivas, H. M. 

interrompeu seus estudos e abandonou seu emprego. A cirurgia de ressecção bilateral do lobo 

temporal, realizada quando H. M. estava com 27 anos de idade, envolveu a retirada de dois terços 

do hipocampo e de algumas estruturas adjacentes. O procedimento cirúrgico foi bem-sucedido, 

reduzindo significativamente as crises convulsivas, porém, H. M. passou a apresentar importante 

prejuízo em suas funções mnemônicas: tornou-se incapaz de reter novas informações por um 

período superior a 15 minutos. Suas memórias da infância e juventude, por outro lado, mantiveram-

se preservadas com riqueza de detalhes, com exceção das memórias episódicas. (Texto adaptado da 

FONTE: BOCCHI, Josiane Cristina; VIANA, Milena de Barros. Freud, as neurociências e uma 

teoria da memória. Psicol. USP, São Paulo, v.23, n.3, p.481-502, 2012. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103 -65642012000300004&lng= en& 

nrm=iso>. Acesso em 15 Nov. 2018). Considerando-se a temática da memória e o caso descrito, 

analise as assertivas seguintes: 

I. H. M. passou a apresentar um severo quadro de amnésia anterógrada, referente a eventos que 

ocorreram após a cirurgia.  
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  .  . M. passou a apresentar um quadro brando de amnésia retrógrada, referente a eventos que 

ocorreram antes da cirurgia.  

III. As memórias não-declarativas estão prontamente acessíveis à nossa consciência, sendo que a 

perda deste tipo de memória está relacionada à doença de Alzheimer.  

IV. A memória semântica refere-se a experiências passadas únicas de cada pessoa, sendo 

responsável pela capacidade de uma pessoa ter sua autobiografia, aspecto central para compreender 

o caso H.M.. 

V. A memória de trabalho conserva a informação na consciência enquanto tal informação está 

sendo processada e, após tal processamento, se estingue sem, necessariamente, formar arquivo. Na 

esquizofrenia, por exemplo, há prejuízos na memória de trabalho. 

Sobre as assertivas anteriores, quais estão incorretas? 

A) As assertivas I e II estão incorretas. 

B) As assertivas III e IV estão incorretas. 

C) As assertivas I, II e V estão incorretas. 

D) As assertivas III, IV e V estão incorretas. 

 

16. Desde as eleições do presidente norte-americano Donald Trump, em 2016, a expressão fake 

news se espalhou mundialmente. Além de receber e acreditar em memes, fotos, vídeos e textos 

falsos, parte da população também compartilha esses arquivos com amigos, familiares e, até 

mesmo, em grupos de pessoas desconhecidas. Afinal, por que tanta gente acredita em fake news? O 

psiquiatra e diretor da Associação Brasileira de Psiquiatria, Claudio Martins afirmou que as 

pessoas, ao compartilharem notícias falsas, experimentam uma sensação de bem-estar semelhante 

ao uso de drogas. “Quando a pessoa recebe uma notícia que a agrada, são estimulados os 

mecanismos de recompensa imediata do cérebro e dão uma sensação de prazer instantâneo, assim 

como as drogas. Ocorre uma descarga emocional e gera uma satisfação imediata. Isso impulsiona a 

pessoa a transmitir compulsivamente a mesma informação para que seu círculo de amizades sinta o 

mesmo. Por isso, há os encaminhadores compulsivos”, explica o psiquiatra. Segundo Claudio 

Martins, essa sensação de euforia causada pelas notícias falsas impede o desenvolvimento de um 

senso cr tico em quem as recebe. É a “infantilização emocional” faz com que poucas pessoas se 

preocupem em checar a origem ou a veracidade da informação. “Ela, então, transmite informações 

não checadas, capazes de gerar uma curiosidade ampliada em outras pessoas, além de um alto nível 

de identificação e propagação de conteúdo[...]. Uma certeza é que as fake news são um fenômeno 

novo que atrai pessoas com transtornos de personalidade sérios”, afirmou o médico (SOUZA, 

2018). (Texto adaptado da FONTE: Souza, Felipe. 'É como usar drogas': por que as pessoas 
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acreditam e compartilham notícias falsas? BBC NEWS Brasil [on line], 26 de outubro de 2018. 

Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45767478. Acesso em 17 de novembro de 

2018). 

No Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM V, de 2014, os transtornos de 

personalidade são classificados em três grandes grupos por semelhanças descritiva. Sobre os 

transtornos de personalidade, de acordo com o DSM V, analise as assertivas seguintes: 

I. A característica essencial do transtorno personalidade esquizoide é um padrão de desconfiança e 

suspeita difusa dos outros a ponto de suas motivações serem interpretadas como malévolas. 

II. A característica essencial do transtorno da personalidade paranoide é um padrão difuso de 

distanciamento das relações sociais e uma faixa restrita de expressão de emoções em contextos 

interpessoais.  

III. A característica essencial do transtorno da personalidade antissocial é um padrão difuso de 

indiferença e violação dos direitos dos outros.  

IV. A característica essencial do transtorno da personalidade borderline é um padrão difuso de 

instabilidade das relações interpessoais, da autoimagem e de afetos e de impulsividade acentuada. 

V. A característica essencial do transtorno da personalidade dependente é a emocionalidade 

excessiva e difusa e o comportamento de busca de atenção.  

VI. A característica essencial do transtorno da personalidade histriônica é uma necessidade difusa e 

excessiva de ser cuidado que leva a comportamento de submissão e apego e a temores de separação.  

Sobre as assertivas anteriores, quais estão corretas? 

A) As assertivas I e II estão corretas. 

B) As assertivas III e IV estão corretas. 

C) As assertivas II, V e VI estão corretas. 

D) As assertivas III, IV, V e VI estão corretas. 

 

17. “O resultado de uma avaliação psicológica deveria ser comumente registrado por meio de 

diferentes documentos, de acordo com seus propósitos. Entretanto, questões como a formação 

profissional e a subjetividade do examinador, presentes nas avaliações psicológicas, resultam em 

uma heterogeneidade de documentos, tanto em termos de forma, quanto de conteúdo. Essa falta de 

um padrão mais homogêneo pode suscitar dúvidas acerca de sua qualidade. Ademais, muitos 

processos éticos são desencadeados em decorrência da baixa qualidade de laudos e pareceres.” 

(LAGO; YATES; BANDEIRA, 2016, p. 772) (FONTE: LAGO, Vivian de Medeiros; YATES, 

Denise Balem; BANDEIRA, Denise Ruschel. Elaboração de documentos psicológicos: 
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Considerações Críticas à Resolução CFP nº007/2003. Temas psicol., Ribeirão Preto, v. 24, n. 2, p. 

771-786, jun. 2016.Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_ arttext&pid= 

S1413-389X20 16000200020&lng=pt&nrm =iso>. Acesso em: 16  nov.  2018). Acerca da 

Resolução CFP n
o
 07/2003, que instituiu o Manual de Elaboração de Documentos Escritos, 

produzidos pelo profissional da Psicologia decorrentes de avaliação psicológica, analise se as 

assertivas seguintes são verdadeiras (V) ou falsas (F): 

(     ) 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.  

(   ) O parecer psicológico é um documento decorrente da avaliação psicológica,  fundamentado e 

resumido sobre uma questão focal do campo psicológico cujo resultado pode ser indicativo ou 

conclusivo. 

(  ) Nos princípios técnicos da linguagem escrita, orienta-se o emprego de frases e termos 

compatíveis com as expressões próprias da linguagem profissional, garantindo a precisão da 

comunicação, que deve ainda apresentar como qualidades a clareza, a concisão e a harmonia.  

(    ) O relatório ou laudo psicológico deve ser subsidiado em dados colhidos e analisados, à luz de 

um instrumental técnico (entrevistas, dinâmicas, testes psicológicos, observação, exame psíquico, 

intervenção verbal), consubstanciado em referencial técnico-filosófico e científico adotado pelo 

psicólogo.  

(   ) Os itens mínimos para a elaboração do relatório ou laudo psicológico são: a descrição da 

demanda, procedimento, análise e conclusão. Na conclusão são expostos os resultados e/ou 

considerações a respeito de sua investigação, que devem transmitir ao solicitante a análise da 

demanda em sua complexidade e do processo de avaliação psicológica como um todo. 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) V – V – F – V – V.  

B) F – V – V – F – F.  

C) F – F – F – F – V.   

D) V – F – V – V – F. 

 

18. A nova ordem econômica mundial caracteriza-se pelo rompimento das fronteiras demográficas, 

apresentando desafios diversos à gestão das organizações. Tais desafios são decorrentes, em 

especial, dos ambientes tecnológicos, ao mesmo tempo inovadores e transitórios. Diante disso, o 

processo de recrutamento e seleção de pessoal tem se modificado, afastando-se da busca por 
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pessoas que detenham habilidades e capacidades fixas e se aproximando da busca por pessoas com 

habilidades e capacidades em desenvolvimento, de modo a uma melhor adaptabilidade dessas 

pessoas ao novo contexto de trabalho. (Texto adaptado da FONTE: GONDIM, Sônia Maria 

Guedes; QUEIROGA, Fabiana. Recrutamento e seleção de pessoas. In.: BORGES, Lívia de 

Oliveira; MOURÃO, Luciana. O trabalho e as organizações: atuações a partir da psicologia. Porto 

Alegre: Artmed, 2013). Considerando-se o entendimento contemporâneo sobre as atividades de 

Recrutamento e Seleção de pessoas a serem realizadas e/ou coordenadas por profissionais da 

Psicologia, analise as assertivas seguintes, se verdadeiras (V) ou falsas (F): 

(   ) As atividades de recrutamento e seleção de pessoas baseiam-se nas descrições de cargos, que 

apresentam o mapeamento de atividades, dos conhecimentos, das habilidades e das atitudes 

esperados para o futuro ocupante do cargo, considerando ainda aspectos do funcionamento da 

equipe que este trabalhador integrará e o planejamento estratégico organizacional. 

(  ) A etapa de seleção pode ser realizada de diversas formas, dependendo das características 

regionais, da organização e do cargo, sendo cada vez mais comum o uso de ferramentas virtuais 

para a divulgação das vagas para potenciais interessados, a exemplo do mercado de classificados on 

line de empregos, em sites especializados, e das redes sociais. 

(   ) A etapa de seleção objetiva, em especial, identificar traços de personalidade, habilidades 

cognitivas e a dinâmica relacional dos candidatos a uma vaga, para isso podem ser utilizados testes 

psicológicos, dinâmicas grupais, entrevistas, entre outras estratégias. Nesta etapa, a descrição do 

cargo torna-se pouco relevante, pois a percepção subjetiva do profissional da Psicologia é o mais 

essencial para a escolha do candidato. 

(    ) Os estereótipos ocupacionais construídos por equipes de trabalho e, de modo mais abrangente, 

presentes na própria cultura organizacional podem levar a crer, nos processos de recrutamento e 

seleção, que há postos de trabalho mais pertinentes conforme o gênero da pessoa, impactando em 

preconceitos e riscos à saúde mental dos novos trabalhadores, por exemplo em situações de assédio 

moral e sexual no trabalho.  

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) V – F – V – F. 

B) V – F – F – V.  

C) F – V – V – F.  

D) F – V – F – V.   
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19. “O Brasil tem registrado cada vez mais empresas interessadas em priorizar a educação 

corporativa como investimento de longo prazo para os colaboradores e a cadeia de fornecedores. 

Um estudo divulgado pela consultoria Deloitte no início do ano passado apontou que, entre 2014 e 

2017, houve um crescimento de 42% no número de companhias com equipes adeptas da prática de 

educação corporativa. E 14% das 126 empresas ouvidas no levantamento já possuíam universidades 

corporativas. Também, entre as companhias pesquisadas, constatou-se uma alta na participação dos 

treinamentos presenciais: de 67%, em 2014, para 74% em 2016. No mesmo período, a modalidade a 

distância caiu de 33% para 26%. Com o aumento da capacitação presencial, muitas dessas empresas 

têm demonstrado preocupação não apenas com o desenvolvimento do conteúdo a ser oferecido, mas 

também com a qualidade e versatilidade dos ambientes de ensino que abriguem seus colaboradores 

da melhor maneira poss vel e ajudem a fortalecer a cultura da empresa.” (FONTE: CONTENT, 

Abril Branded. Novos centros de treinamento exigem serviços e localização. Revista Exame [on 

line], 28 de junho de 2018. Disponível em: https://exame.abril.com.br/ negocios/novos-centros-de-

treinamento-exigem-servicos-e-localizacao/.Acesso em 17 de novembro de 2018). Sobre o tema 

treinamento de pessoal, analise as assertivas seguintes: 

I. O treinamento é uma das ações organizacionais que utilizam tecnologia instrucional para ampliar 

a aprendizagem de conhecimentos, habilidades e atitudes, com vistas ao alcance do melhor 

desempenho dos trabalhadores nas atividades. 

II. O sistema de treinamento é organizado a partir de três elementos essenciais, que são: o 

levantamento das necessidades, o planejamento e a execução, e a avaliação. A avaliação reativa é 

considerada a de melhor eficácia para a mensuração dos resultados alcançados em um treinamento. 

III. Na etapa do planejamento e execução de treinamentos, devem ser utilizadas taxonomias de 

resultados de aprendizagem e selecionadas estratégias compatíveis com o grau de complexidade do 

objetivo do treinamento, bem como que aumentem a interação e a solução de problemas reais. 

IV. A universidade corporativa pode ser entendida como uma entidade educacional baseada em 

conceitos inovadores de treinamento, desenvolvimento e educação, pois visa a aprendizagem 

individual e organizacional, de modo customizado à realidade e estratégias de uma organização. 

Sobre as assertivas anteriores, quais estão corretas? 

A) As assertivas I e II estão corretas. 

B) As assertivas III e IV estão corretas. 

C) As assertivas I, II e IV estão corretas. 

D) As assertivas I, III e IV estão corretas. 
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20. Uma das pesquisadoras e autoras contemporâneas de referência no campo da Psicologia 

Educacional e Escolar brasileira é Marilene Proença Rebello de Souza, professora titular da 

Universidade de São Paulo (USP). Em um artigo publicado no mês de abril de 2018, a professora 

discorreu sobre os principais desafios a serem enfrentados por este campo, entre os quais: a 

melhoria da qualidade social da escola oferecida a toda a população, com vistas à redução de 

desigualdades sociais e econômicas; a aprovação do projeto de Lei que prevê a atuação de 

psicólogos e de assistentes sociais nas redes públicas de educação, visando constituir equipes 

multiprofissionais de apoio e de acompanhamento à aprendizagem; e, a divulgação do campo e dos 

documentos que o embasam para os profissionais da Psicologia, gestores públicos e legisladores, 

com especial destaque para as Referências Técnicas para Atuação de Psicólogas(os) na Educação 

Básica (CFP, 2013). (FONTE: SILVA, Silvia Maria Cintra da. Entrevista com Marilene Proença 

Rebello de Souza. Psicol. Esc. Educ., Maringá, v. 22, n.1, p. 207-210, Abr. 2018. Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid= S1413-85572018000100207&lng=en& 

nrm=iso>. Acesso em: 17 Nov. 2018). Considerando-se a atuação em Psicologia Escolar, em todos 

os âmbitos e níveis educacionais, e as Referências Técnicas para Atuação de Psicólogas(os) na 

Educação Básica (CFP, 2013), identifique, a seguir, a única alternativa que está incorreta: 

A) A(o) psicóloga(o), no contexto educativo, ao conhecer as múltiplas determinações da atividade 

educacional, pode focar mais adequadamente determinadas áreas de intervenção e desenvolver um 

trabalho envolvendo toda a comunidade escolar - professores, pais, funcionários, estudantes. 

Qualquer trabalho realizado com um desses segmentos deve ter como princípio a coletividade, 

visando o bem de todos e todas.  

B) É função da(o) psicóloga(o) participar do trabalho de elaboração, avaliação e reformulação do 

projeto político-pedagógico escolar, destacando a dimensão psicológica ou subjetiva da realidade 

escolar. Isso permite sua inserção no conjunto das ações desenvolvidas pelos profissionais da escola 

e reafirma seu compromisso com o trabalho interdisciplinar.  

C) A(o) psicóloga(o) atua no sentido de valorizar e potencializar a construção de saberes subjetivos, 

nos diferentes espaços educacionais, procurando realizar avaliações psicológicas individuais, 

sempre que requisitado para tal, de modo a aproximar-se do modelo clínico-assistencial e dos entes 

escolares. 

D) As(os) psicólogas(os) podem desenvolver ações que busquem o enfrentamento de situações 

naturalizadas no contexto escolar, superando explicações que culpabilizam ora estudantes, ora 

familiares, ora professores. Desse modo, a atuação preza pelo estabelecimento de parcerias que 

priorizem a valorização dos entes envolvidos. 


