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Nas questões de 1 a 60, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações,
use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção da sua prova.

PROVA OBJETIVA
QUESTÃO 1

Assinale a opção correta no que se refere à avaliação psicológica de
acordo com a ética profissional.
A Do ponto de vista ético, a avaliação psicológica deve ser
desenvolvida à parte de qualquer pesquisa, ou seja, os
processos são excludentes.
B A avaliação psicológica deve ater-se ao diagnóstico do
avaliado, pois a produção de resultados em relação ao
avaliado, ainda que em seu benefício, fere a ética profissional.
C Por estar amparado em instrumentos e técnicas psicológicos
apropriados, tais como testes e entrevistas, o resultado da
avaliação psicológica está isento do risco de maleficência.
D Na avaliação psicológica, prioriza-se a aplicação de
instrumentos e técnicas específicos, portanto o fato de o
psicólogo não ser especialista na área em que a avaliação deve
ser feita não o torna inapto a efetuar a avaliação psicológica.
E A avaliação psicológica, conjunto de procedimentos realizados
para a produção de um diagnóstico, não deve envolver
predição sobre comportamentos, prática que, por denotar
julgamento do avaliador, fere a ética profissional.
QUESTÃO 2

A respeito da psicoterapia grupal, assinale a opção correta.
A Havendo quebra de sigilo de assunto abordado no grupo, cabe
exclusivamente ao terapeuta a decisão a respeito do deslize.
B Grupos abertos são aqueles a cujos membros é conferida a
liberdade de proposição de qualquer tema para ser discutido
durante a sessão de terapia.
C O surgimento dos fenômenos grupais e os sofrimentos
compartilhados pelos membros do grupo estão fortemente
relacionados à postura do terapeuta e ao referencial teóricotécnico utilizado nas sessões de terapia.
D Assim que seja formado, o grupo deve ser delineado com base
em determinado sofrimento similar de seus membros, sendo a
diversificação do grupo contraindicada nas fases posteriores do
atendimento.
E Existem contraindicações universais para o atendimento
psicológico em grupo.
QUESTÃO 3

QUESTÃO 4

Na entrevista lúdica,
A é aconselhável que não haja interpretação.
B a criança se expressa nas seguintes modalidades de brinquedo:
autoesfera, microesfera e macroesfera.
C a existência de transferência positiva entre a criança e o
psicoterapeuta é essencial para o sucesso do procedimento.
D somente nos encontros finais do acompanhamento, quando o
psicoterapeuta questiona a criança a respeito das histórias
surgidas no ato de brincar, a criança será capaz de estruturar a
representação de seus conflitos, defesas e fantasias.
E o terapeuta não estabelece contrato psicoterápico com as
crianças, apenas com os pais.
QUESTÃO 5

No que se refere ao psicodiagnóstico, assinale a opção correta.
A O psicodiagnóstico corresponde a uma avaliação psicológica
com propósitos clínicos, que abrange todos os modelos de
avaliação psicológica individual.
B O psicodiagnóstico e seus respectivos testes derivam da
psicologia experimental.
C O fato de o resultado de um psicodiagnóstico nem sempre
satisfazer às necessidades da fonte de solicitação deve-se,
geralmente, à dificuldade de precisão das informações que se
pretende solicitar.
D Em se tratando de psicodiagnóstico infantil, para não
comprometer o vínculo de confiança entre a criança e o
terapeuta, recomenda-se que a entrevista com os pais seja
realizada na presença da criança.
E Os pais não devem conversar com a criança com antecedência,
somente no primeiro encontro com o psicólogo, sobre o motivo
da ida ao psicólogo, pois isso aumentaria suas defesas
inconscientes.
QUESTÃO 6

Em relação à entrevista clínica, assinale a opção correta.
A O resultado da entrevista está relacionado tanto à experiência
e à habilidade do entrevistador na tarefa de entrevistar quanto
ao seu domínio da técnica de entrevista.
B O treinamento adequado de um entrevistador obedece a um
protocolo que garante a verificação de todos os aspectos e
detalhes importantes da entrevista.
C Sendo o beneficiado direto da entrevista clínica as pessoas
entrevistadas, não se recomenda a utilização dessa técnica de
avaliação quando estiverem envolvidos interesses múltiplos, a
exemplo da realização de entrevista a pedido de uma empresa.
D O objetivo dessa entrevista é descrever e avaliar aspectos
pessoais, relacionais ou sistêmicos do indivíduo, casal ou
família, sendo o tempo delimitado conforme o sujeito a ser
avaliado.
E Havendo dificuldades no levantamento de informações, o
avaliador deve interromper a entrevista para não ocorrer
distorções ou influências na avaliação.

Assinale a opção correta em relação à terapia familiar sistêmica.
A A denominada circularidade de ação, ou ação recíproca,
explica a influência da postura do terapeuta sobre a interação
dos membros da família.
B Na terapia familiar sistêmico-cibernética, a família é
considerada um sistema fechado, no qual há influência dos
membros entre si.
C Para que os sintomas e as relações familiares emerjam, a
postura do terapeuta diante da família deve ser de mero
observador, sem intervenção.
D O sintoma da família é considerado mecanismo homeostático,
ou seja, dispositivo que estabiliza a família.
E Nesse tipo de terapia, não há avaliação de resultados, visto que
não é requerido laudo técnico.
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QUESTÃO 7

Considerando os fundamentos da psicometria, assinale a opção
correta.
A No início dos estudos psicométricos, Galton foi o responsável
pelo desenvolvimento das medidas das diferenças individuais
e da avaliação de desempenho acadêmico.
B A análise fatorial múltipla embasou as pesquisas da
denominada era dos testes de inteligência, que marcou os anos
iniciais do século XX.
C A psicometria origina-se da orientação mentalista (baseada em
processos mentais) e da orientação clínica.
D O teste de inteligência de Binet foi fundamental para o
desenvolvimento da psicometria devido ao seu caráter
primoroso de quantificação.
E A psicometria reuniu, de início, psicólogos com preocupações
psicopedagógicas e clínicas e os de orientação estatística.
QUESTÃO 8

No que se refere ao reconhecimento dos transtornos de
personalidade em crianças e adolescentes, assinale a opção correta.
A Os traços dos transtornos de personalidade na infância e na
adolescência são imutáveis, ou seja, com certeza, se manterão
na fase adulta.
B Os transtornos de personalidade em crianças, assim como em
adultos, não se correlacionam com outros transtornos do eixo
I e do eixo II.
C O diagnóstico do transtorno de personalidade em crianças e
adolescentes é feito apenas com base em características
descritivas.
D A avalição de um transtorno do eixo II é mais confiável se o
transtorno de eixo I for atenuado: um transtorno antissocial,
por exemplo, pode vir à tona após o tratamento de uma fobia.
E Por ser característica típica da infância e da adolescência, a
impulsividade não pode ser considerada parâmetro de avalição
dos transtornos de personalidade em crianças e adolescentes.
QUESTÃO 9

Assinale a opção correta a respeito das abordagens teóricas do
comportamento humano, de acordo com a teoria comportamental.
A Skinner, assim como Thorndike, consideravam, em primeiro
lugar na modelagem do comportamento, os efeitos da
recompensa.
B Skinner negou os estados internos do indivíduo, tais como
valores e fome.
C O behaviorismo clássico não trata da interpretação do
comportamento, mas da explicação das causas do
comportamento.
D Skinner se ateve ao estudo do comportamento observável,
tendo atribuído a causa desse comportamento às vontades do
indivíduo.
E Considerado o primeiro psicólogo a estudar sistematicamente
as consequências do comportamento humano, usando animais,
Skinner formulou a lei do efeito.

QUESTÃO 10

Segundo Freud,
A quanto mais reprimido o ego em relação às invasões de
elementos indesejados do id e do superego, mais o ego se
agarra às catexias.
B o sonho equivale a uma histeria de curta duração, visto que o
ego abdica da função mental normal por instantes.
C sobre o ego do psicótico e do neurótico grave atuam
determinantes distintos assim como mecanismos patogênicos.
D em face do paciente, o analista se depara com a regra
fundamental da análise: o paciente dizer o que sabe e o que
não sabe na associação livre.
E a superação da transferência negativa é a parte do trabalho
analítico que exige mais tempo e maior esforço do analista.
QUESTÃO 11

Em relação à psicologia do desenvolvimento, assinale a opção
correta.
A Somente após o décimo oitavo mês de vida o bebê se torna
capaz de reconhecer perfeitamente algumas pessoas.
B O apego constitui um vínculo afetivo que a criança estabelece
com as pessoas com as quais interage de forma estreita ou
intensa.
C Caracteriza sinal de patologia grave a reação do recém-nascido
que, deitado de costas, ao ouvir palmas, abre os braços, joga-os
para trás e, em seguida, fecha-os sobre si mesmo.
D A lei cefalocaudal e a próximo-distal são importantes na
avaliação do desenvolvimento auditivo do bebê.
E A maturação cerebral do bebê para desenvolver processos
psicológicos complexos, como, por exemplo, o de
simbolização, só se verifica a partir dos dois anos de idade.
QUESTÃO 12

A delinquência implica a transgressão de normas sociais, marcada
pela relação do sujeito com seu laço social. Com relação a esse
tema, assinale a opção correta.
A No âmbito da clínica do social, a delinquência é um traço de
personalidade encontrado na estrutura perversa.
B A transgressão envolve o controle entre os indivíduos e a
manutenção de um ordenamento social com qualidades
perversas.
C De acordo com a teoria cognitivo-comportamental, a
delinquência, assim como outras questões sociais, deve ser
compreendida a partir do enfoque individual, estendendo-se a
questões pertinentes ao laço social.
D As causas da delinquência podem ser sintetizadas em esferas
econômica e individual.
E Segundo a teoria psicanalítica, o comportamento delinquente,
que é fruto das demandas e estruturas sociais, pode ser
encontrado em crianças e adolescentes que possuem algum
conflito com a lei.
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QUESTÃO 13

Pedro, de treze anos de idade, é usuário de cocaína e crack
há cinco anos. Fugiu de casa, há 6 anos, depois de inúmeras brigas
com o padrasto, sendo que, em sua casa, agressões e violências
físicas eram recorrentes. Pedro não chegou a conhecer o pai, e o
padrasto, Alcir, é dependente químico, gastando toda a economia
da família na compra de droga e em apostas de corridas de cavalos.
A mãe, Denise, que possui o diagnóstico de depressão e faz uso de
medicação controlada, sofre violências físicas e psicológicas do
padrasto de Pedro, afirmando não saber como sair dessa situação,
já que possui, além de Pedro, outros quatro filhos com Alcir.
Depois da fuga, Pedro passou a morar na rua, de onde tira seu
sustento através de roubo, exploração sexual e tráfico. Há
aproximadamente três meses, ele foi para um abrigo de menores.
Considerando essa situação hipotética e os múltiplos aspectos a ela
relacionados, assinale a opção correta.

CESPE/UnB – TRT 8.ª Região/2013

Texto para as questões 15 e 16
Leandro, de onze anos de idade, cursa o 5º ano do ensino
fundamental, mas, desde os oito anos de idade, apresenta
dificuldades significativas no desenvolvimento das habilidades de
leitura. A mãe relatou que Leandro apresenta dificuldades na fala
e na linguagem desde que tinha três anos de idade, que sempre foi
um menino ansioso, com dificuldades em acatar regras e limites,
que fez uso de fralda até os seis anos de idade e que apresenta
episódios atuais, esporádicos, de enurese noturna.
QUESTÃO 15

Considerando a situação hipotética apresentada acima, assinale a
opção correta.

A É possível que a história pessoal de Pedro tenha contribuído
para a utilização de drogas, assim como as perturbações em seu
comportamento social. Os profissionais envolvidos com o caso
de Pedro devem levar em consideração as possibilidades atuais
de reconstrução e redefinição de vínculos, assim como
políticas de saúde que possam auxiliar na recuperação de
dependentes de drogas.
B Quanto mais grave a dependência, maior a incidência das
alterações do comportamento social. Da mesma maneira,
quanto mais escassos forem os episódios de violência na esfera
familiar, maior a probabilidade de Pedro retomar os vínculos
afetivos, a autonomia e a independência.
C A adolescência caracteriza-se por um período permeado de
angústia e ansiedade, sendo muito frequentes brigas e
desentendimentos no âmbito familiar e, até mesmo, a fuga de
casa como uma tentativa de eliminar os conflitos.
D O uso de drogas é considerado um marco natural do
desenvolvimento na adolescência, sendo o consumo
consequência de um fenômeno situacional e de uma
personalidade patológica.
E É possível que Pedro desenvolva uma toxicomania, tendo em
vista que ele possui todos os requisitos para o quadro, tais
como: rompimento dos vínculos afetivos; ausência de figura
paterna; violência física e psicológica no seio familiar; quadros
psicopatológicos em gerações anteriores e vivência de rua.

A Trata-se de um caso de transtorno específico de leitura, tendo
em vista que a capacidade de compreensão de leitura e a leitura
oral encontram-se comprometidas. Nesses casos, ainda podem
ocorrer dificuldades de soletração. Mesmo com pequenos
progressos na leitura, Leandro poderá apresentar as
dificuldades descritas até a adolescência.
B Leandro apresenta um transtorno misto de habilidades
escolares, tendo em vista a presença das dificuldades no campo
emocional e de leitura.
C Trata-se de um caso de transtorno específico de leitura, sendo
que as dificuldades no campo da leitura são secundárias a
transtornos emocionais.
D O caso de Leandro atende aos critérios de dislexia, com
características claras de alexia.
E O quadro clínico de Leandro é típico de transtorno não
especificado do desenvolvimento das habilidades escolares,
especialmente pela incapacidade de aprendizagem e aquisição

QUESTÃO 14

de conhecimentos.

No que tange à toxicomania, assinale a opção correta.
A A terapêutica da toxicomania consiste na identificação do
problema, no afastamento da droga e na reabilitação.
B Segundo o enfoque sistêmico, o combate a recaídas deve
considerar aspectos como o ambiente familiar e social do
adolescente.
C No processo de afastamento da droga, o paciente deve ser
isolado do convívio familiar por longo período, sendo
fundamental que o indivíduo entenda que a toxicomania é uma
doença crônica, podendo levá-lo à morte.
D A toxicomania é uma patologia específica do período da
adolescência, devido à problemática que envolve a fase, tais
como necessidade de pertencimento, constituição de grupos e
modelos de identificação.
E O consumo de droga pode estar atrelado a sentimentos,
vivências e desejos de fuga, contestação, afirmação, regressão
e autodestruição.

QUESTÃO 16

Na situação em tela, a intervenção deve contemplar
A a história de vida de Leandro, a dinâmica familiar e aspectos
escolares.
B a vinculação mãe e filho, uma vez que a enurese noturna, assim
como a ansiedade, é decorrente de desajustes nesta relação.
C exclusivamente o âmbito escolar.
D estritamente o âmbito emocional, pois existem transtornos de
habilidades decorrentes dos transtornos emocionais.
E aspectos singulares da história de vida de Leandro, devido aos
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QUESTÃO 17

Joana, de quarenta anos de idade, chegou à emergência do
hospital apresentando perturbação funcional da palavra e
substituindo e deformando fonemas simples. Falava muito baixo,
movimentava os lábios de maneira automática, produzindo uma
espécie de murmúrio e sons confusos.
Com base na situação hipotética apresentada, é possível que Joana
apresente
A bradilalia e logorreia.
B dislalia e verbigeração.
C ecolalia e mussitação.
D afasia e ecolalia.
E dislalia e mussitação.
QUESTÃO 18

De acordo com a teoria freudiana, é possível pensar a estruturação
psíquica do sujeito como decorrente do comportamento tomado
pelo indivíduo frente à ameaça de castração, que cursa com
neurose, psicose e perversão. Portanto, frente à ameaça de
castração, o indivíduo apresenta como resposta, respectivamente,

CESPE/UnB – TRT 8.ª Região/2013

Texto para as questões 20 e 21
Eduardo, de vinte anos de idade, encontra-se internado em
um hospital psiquiátrico há uma semana. De acordo com relato de
sua mãe, o adolescente teve um “surto” ao saber das relações
extraconjugais do pai e da existência de outra família, constituída
por este, há mais de dez anos. A mãe relata que ficou “em choque”
quando descobriu, passando duas semanas deitada, sem comer ou
conseguir trabalhar. Neste período, foi Eduardo, o único filho do
casal, quem cuidou de todos os compromissos da casa e da família,
além da separação do casal parental. Segundo a mãe, depois que ela
conseguiu, minimamente, retomar seus compromissos e afazeres,
percebeu Eduardo isolado, calado, inapetente, sem hábitos de
higiene, passando boa parte do tempo lendo e escrevendo. Desde
então, Eduardo passou a ter dificuldades para dormir, ficando a
madrugada lendo e recortando jornais. Nesse momento, ele dizia
que precisava pesquisar “sobre novas conspirações contra ele e sua
família”. Passou a afirmar que alguém estaria interessado nos bens
de sua família e que, por isso, queriam eliminá-lo. De acordo com
a mãe, o filho passou a relatar contatos com indivíduos estranhos
por ‘comunicação do pensamento’ e a dizer que as reportagens
noticiadas no jornal – rádio ou televisão – escondiam mensagens e
códigos que seriam úteis na solução da ameaça que estava sofrendo.
QUESTÃO 20

A rejeição, denegação, recalque.
B recusa, rejeição e negação.

Considerando as informações contidas na situação hipotética acima,
é correto afirmar que Eduardo

C negação, introjeção e rejeição.
D recalque, negação e projeção.
E recalque, rejeição e recusa.
QUESTÃO 19

Considerando que, em algumas questões judiciais, é de suma
importância a atuação do psicólogo, especialmente no que tange à
perícia, assinale a opção correta.
A Ao ser nomeado, o perito deverá, após seu trabalho,
confeccionar o laudo pericial. O prazo de entrega deste
documento pode ser prorrogado por uma vez, dependendo da
justificativa apresentada e do deferimento do juiz.
B O psicólogo que atende uma criança envolvida em uma ação de
guarda pode ser nomeado perito do caso, pois pode fornecer
elementos fundamentais para a resolução do processo.
C Ao ser nomeado pelo juiz, o perito poderá participar de um
processo, enquanto assistente técnico de uma das partes
envolvidas.
D Cabe ao juiz nomear o perito e os assistentes técnicos que
deverão atuar em um processo.
E O perito, ao elaborar a proposta de honorários, deverá
estabelecer o período que será necessário para a elaboração do
laudo, fixando os valores e estabelecendo a data de entrega do
laudo psicológico.

A possui sintomas pertinentes a um quadro psicótico,
entendendo-os como mecanismos de enfrentamento diante da
situação vivenciada, considerando um enfoque psicodinâmico.
B apresenta quadro típico de transtorno por uso de substância,
devido ao aparecimento repentino dos comportamentos
inadequados, quadro agudo e sintomas positivos.
C possui transtorno somatoforme, com presença de alucinações
liliputianas e cenestésicas.
D tem quadro bipolar, com episódio depressivo, seguido de
mania, em que um evento traumático viabilizou a eclosão do
transtorno.
E é portador de transtorno por estresse pós-traumático, como
alucinações, delírios e desintegração dos conceitos. O trauma
gerado ocasionou a constituição de alguns sintomas para
enfrentamento da nova realidade.
QUESTÃO 21

Eduardo apresenta como sintomas
A alucinações de contato e cinestésicas.
B delírios e alucinações psíquicas.
C alucinações visuais e agnosias auditivas.
D sonorização do pensamento e alucinações auditivas.
E delírios e alucinações extracampinas e autoscópica.
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QUESTÃO 22

A respeito da vinculação entre planejamento estratégico e gestão de
pessoas, assinale a opção correta.
A A definição das competências centrais no planejamento
estratégico sucede, no que se refere à gestão de pessoas, a
definição das medidas de capital humano na organização.
B A formulação estratégica no planejamento estratégico
corresponde, no que se refere à gestão de pessoas, à definição
das práticas mais ágeis e flexíveis de gestão de pessoas na
organização.
C A implementação e avaliação da estratégia antecede, no que se
refere à gestão de pessoas, o alinhamento interno e externo da
estratégia com as práticas de gestão de pessoas na organização.
D A definição de missão, de visão e de valores no planejamento
estratégico, é seguida, no que se refere à gestão de pessoas, da
definição dos fundamentos da conduta ética na organização.
E A definição das ameaças e das oportunidades no planejamento
estratégico antecede, no que se refere à gestão de pessoas, a
etapa de previsão de demanda de trabalho por funcionário.
QUESTÃO 23

O planejamento estratégico da gestão de pessoas contribui para o
equilíbrio da oferta e da demanda de pessoal, o que se verifica
na etapa de
A
B
C
D
E

implementação da estratégia corporativa.
análise do ambiente interno e externo.
avaliação do capital humano disponível.
avaliação dos resultados da estratégia.
formulação da estratégia corporativa.

QUESTÃO 24

O fato de o conjunto de traços e características das pessoas gerar
oposições interpessoais motivadas por antagonismo ou antipatia
pessoal caracteriza conflito de
A
B
C
D
E

personalidade.
valores.
expectativas.
interesses.
qualificação.

QUESTÃO 25

QUESTÃO 26

A respeito da negociação integrativa e da distributiva, assinale a
opção correta.
A Em ambos os tipos de negociação, a melhor solução é a que
potencializa uma das partes.
B Em ambos os tipos de negociação, o relacionamento entre as
partes é de curto prazo.
C Tanto na negociação integrativa quanto na distributiva, as
partes elaboram acordos criativos viáveis para todos.
D Na negociação integrativa, a amplitude de negociação ocorre
entre os pontos de resistência das partes envolvidas.
E Na negociação distributiva, busca-se a solução que melhor
atenda a ambas as partes a longo prazo.
QUESTÃO 27

Em relação à terceira parte envolvida em negociações para a
solução de conflitos, assinale a opção correta.
A Um instrutor é um terceiro com experiência para agir em
situações de agressividade entre as partes.
B O mediador é um terceiro com autoridade para ditar um acordo
entre as partes.
C Um consultor é um terceiro, habilitado e imparcial, que busca
facilitar a resolução de um problema por meio da comunicação
e da análise, com base em seus conhecimentos sobre conflitos.
D Um conciliador é um terceiro, confiável, que facilita a solução
por meio da razão e persuasão.
E Um árbitro é um terceiro, neutro, que estabelece uma
comunicação informal entre as partes.
QUESTÃO 28

O fato de os dirigentes de uma organização priorizarem o produto
final em detrimento das técnicas e procedimentos empregados para
o seu alcance indica uma cultura organizacional orientada para
A a equipe.
B os resultados.
C os processos.
D as pessoas.

De acordo com o método dialético de gerenciamento de conflitos,
adequado para estimular o melhor entendimento de uma questão,

E a inovação.

A a solução do conflito pode decorrer da adoção, melhoria ou
descontinuidade das propostas apresentadas.
B uma pessoa é encarregada de criticar a proposta de solução
apresentada na situação de conflito.
C a crítica é apresentada aos principais tomadores de decisão.
D qualquer informação adicional relevante às questões de
conflito é considerada.
E as pessoas defendem seus pontos de vista e debatem o mérito
das propostas antes dos tomadores de decisão.

A crença na superioridade de determinado grupo ou cultura
caracteriza, em relação à diversidade, atitude

QUESTÃO 29

A individualista.
B etnorrelativista.
C pluralista.
D monoculturalista.
E etnocêntrica.
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QUESTÃO 30

A análise do perfil da demanda de treinamento deve ser feita com
base na avaliação
A das condições de suporte ofertadas pelas organizações, da
motivação das pessoas e das competências requeridas para o
desempenho das tarefas.
B dos resultados anteriores de treinamento e dos resultados
organizacionais.
C dos resultados anteriores de treinamento e das metas e
desempenhos das unidades ou departamentos da organização.
D dos resultados anteriores de treinamento e da previsão de
pessoas feita pelo planejamento estratégico.
E do grau de alinhamento da estratégia, das competências
organizacionais e das competências individuais que a
organização apresenta em sua estrutura.
QUESTÃO 31

O planejamento instrucional de ações de treinamento,
desenvolvimento e educação nas organizações é um processo de
elaboração e modelagem em quaisquer eventos de aprendizagem,
sendo o primeiro passo desse planejamento a definição dos
objetivos de acordo com os domínios de aprendizagem. Após a
definição dos objetivos, deve-se
A selecionar as estratégias e meios instrucionais, definir os
critérios de avaliação e elaborar as avaliações de
aprendizagem.
B definir os meios instrucionais a serem utilizados, definir os
critérios de avaliação, elaborar as avaliações de aprendizagem
e de reação e executar o treinamento conforme o planejado.
C definir o nível de complexidade de cada objetivo, definir os
critérios de avaliação e elaborar as avaliações de
aprendizagem.
D definir o nível de complexidade de cada objetivo, selecionar as
estratégias de ensino e definir os critérios de avaliação e
elaborar as avaliações de aprendizagem.
E selecionar as estratégias e meios instrucionais, definir os
critérios de avaliação, elaborar as avaliações de aprendizagem
e executar o treinamento conforme o planejado.
QUESTÃO 32

QUESTÃO 33

A psicodinâmica do trabalho é uma abordagem científica,
desenvolvida nos anos 90 do século passado, na França, por
Christophe Dejours. Inicialmente, foi construída com referenciais
teóricos da psicopatologia, evoluindo para uma construção própria,
em função do avanço das pesquisas, tornando-se uma abordagem
autônoma com objeto, princípios, conceitos e método particulares.
Atualmente, a psicodinâmica, no seu conjunto teórico e
metodológico, evoca uma inversão no modo de estudar a interrelação entre trabalho e saúde. Suas bases conceituais são
elaboradas a partir da análise da dinâmica inerente a determinados
contextos de trabalho, caracterizada pela atuação de forças, visíveis
e invisíveis, objetivas e subjetivas, psíquicas, sociais, políticas e
econômicas que podem ou não deteriorar esse contexto,
transformando-o em lugar de saúde e/ou de patologias e de
adoecimento.
A. M.Mendes. Psicodinâmica do Trabalho: Teoria, Método,
Pesquisas, Casa do Psicólogo. p. 29, 2007 (com adaptações).

Os objetos de estudo de que trata a abordagem mencionada no texto
acima referem-se
A ao sofrimento, às defesas e às patologias.
B à mobilização subjetiva e às estratégias de copying.
C aos processos de subjetivação decorrentes do trabalho
precarizado.
D ao estresse e à clínica do sofrimento.
E as relações entre cultura organizacional, organização do
trabalho e sofrimento.
QUESTÃO 34

Com relação à saúde ocupacional, assinale a opção correta.
A O acompanhamento socioprofissinal aos trabalhadores
alcoólicos deve ocorrer após o diagnóstico da doença, a
despeito de não produzir efeitos sobre a remissão dos sintomas.
B O atendimento de psicoterapia, para os casos de alcoolização
no trabalho deve ser uma estratégia de prevenção adotada para
evitar o adoecimento do trabalhador.
C Para prevenir a alcoolização no trabalho, entrevistas de
profundidade são mais eficazes que testes de personalidade.
D Para prevenir a alcoolização no trabalho, é fundamental o
estudo dos comportamentos patológicos relativos à
socialização institucional pelo funcionário.
E É difícil prevenir a alcoolização no trabalho, dado que a
regulação e o controle dos afetos e impulsos são sintomas
desse tipo de doença.

A elaboração de um sistema de avaliação de ações educacionais nas
organizações deve iniciar-se pela

QUESTÃO 35

Na abordagem da psicodinâmica do trabalho, o sofrimento
A descrição dos procedimentos de devolução dos resultados
obtidos.
B definição dos indicadores de avaliação.
C determinação dos resultados de avaliação a serem
contemplados, bem como das demais variáveis a serem
pesquisadas.
D indicação dos instrumentos e procedimentos de coleta de
dados.
E definição dos métodos e técnicas de análise dos dados.

A é patológico e deve ser evitado por meio do uso de defesas
psicológicas e sociais.
B classifica-se em dois tipos, criativo ou ético.
C é negado devido à constituição do coletivo de trabalho e às
defesas de adaptações.
D resulta da carga psíquica e cognitiva, sendo a carga física
irrelevante para essa vivência.
E articula-se à emancipação e à reapropriação de si, do coletivo
e da condição de poder do trabalhador.
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QUESTÃO 36

A acumulação flexível de capital gera inúmeras mudanças no
mundo do trabalho, como a intensificação, o aumento de exigências
e a precarização do trabalhador. Nesse sentido, é correto afirmar
que o adoecimento no trabalho pode ser consequência
A
B
C
D
E

do incremento das tecnologias e das condições de trabalho.
da mobilização subjetiva voltada para cooperação.
da patologia da solidão.
da racionalidade subjetiva do trabalho.
das novas formas de organização do trabalho focadas na gestão
social.

QUESTÃO 37

Assinale a opção correta com relação a conflitos grupais e cultura
organizacional.

QUESTÃO 39

A seleção de pessoal é fundamental para a gestão organizacional.
Para realizar intervenção nesse campo, o psicólogo deve considerar
que
A os indicadores de qualidade dos serviços a serem prestados
devem fazer parte dos testes psicométricos.
B pesquisas sobre psicologia do consumidor devem subsidiar a
definição dos requisitos cognitivos no processo de seleção.
C o diagnóstico da cultura e das patologias sociais é fundamental
para elaborar o perfil do cargo.
D estudos sobre personalidade e trabalho devem fundamentar o
perfil do cargo.
E as transformações atuais do mercado de mão-de-obra
interferem na escolha das fontes de recrutamento.

A Cultura organizacional é fundamental para a psicologia dos
grupos e para a resolução dos problemas vinculados aos
processos organizacionais interdependentes.
B Os conflitos grupais geralmente ocorrem porque a cultura
organizacional é um conjunto de significados compartilhados
e envolve, necessariamente, um jogo de poderes implícitos.
C Os grupos constroem sua identidade com base nos padrões da
cultura, evitando, assim, os conflitos intergrupais.
D Por serem influenciadas pela cultura organizaconal, as equipes
de alto desempenho geram mais conflitos.
E Os conflitos grupais sempre refletem sintomas dos modos
perversos de produção que a cultura organizacional pode
reproduzir.
QUESTÃO 38

Assinale a opção correta acerca dos atuais modelos de gestão de
pessoas no setor público.
A Em se tratando de gestão no serviço público, a subjetividade
deve ser respeitada e os modelos adotados devem alinhar-se ao
contexto, de modo a garantir a saúde do trabalhador.
B O gerencialismo é um instrumento eficaz para os processos de
trabalho nas organizações públicas e para a saúde dos
servidores.
C A busca pela produtividade e por resultados permite a
construção de um modelo próprio de gestão de pessoas no
setor público, voltado para a qualidade de vida e saúde do
trabalhador.
D A orientação gerencialista está cada vez mais voltada para as
pessoas e menos para as tarefas, fazendo com que a
criatividade e a motivação do trabalhador aumentem.
E Os modelos de gestão social de pessoas no serviço público
devem visar a reversão do quadro de apatia em que se
encontrem os servidores, estabelecendo metas quantitativas,
definindo incentivos materiais e proporcionando um sentido
para os trabalhos que realizem.

QUESTÃO 40

A respeito do uso da entrevista psicológica como instrumento de
avaliação de desempenho, é correto afirmar que a entrevista
A com gestores somente deve ser aplicada em situações em que
as metas de desempenho forem ajustadas às metas
organizacionais.
B clínica semiestruturada objetiva verificar o grau de adaptação
das necessidades organizacionais às demandas individuais,
construindo, assim, um modelo de gestão do desempenho com
base nas competências e na análise dos cargos.
C avalia os índices de produtividade e os perfis individuais
compatíveis com os indicadores de desempenho para o cargo.
D avalia as competências para o desempenho de atribuições e
responsabilidades.
E é mais eficaz para análise dos perfis grupais com equipes de
alto desempenho do que com as demais equipes.
QUESTÃO 41

Com base no pressuposto de que a organização do trabalho
influencia as vivências de prazer e de sofrimento e,
consequentemente, a saúde do trabalhador, assinale a opção
correta.
A A defesa da banalização do mal está relacionada à patologia da
sobrecarga.
B Em relação à saúde mental, os modos de avaliação individual
do trabalho são mais eficazes que os modos coletivos.
C A patologia da solidão é causa secundária do assédio moral.
D O prazer está na base do adoecimento por depressão.
E O sofrimento criativo é uma defesa eficaz contra o
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QUESTÃO 42

A respeito da psicodinâmica do trabalho para a gestão da carreira,
campo de atuação do psicólogo organizacional, assinale a opção
correta.
A Considerando-se as contradições entre o dizer-falar e o ouvirescutar, o sofrimento no processo de construção da carreira
deve ser amplamente discutido, contribuindo, assim, para a
manutenção do sistema defensivo da organização.
B A clínica do trabalho objetiva a orientação profissional,
promovendo a prevenção do sofrimento no trabalho e a
mobilidade no cargo.
C Os treinamentos gerenciais devem focar no conhecimento para
o reconhecimento, desenvolvendo competências de feedback,
orientação, suporte e supervisão das equipes de trabalho.
D Espaços para gestão coletiva da organização do trabalho
devem ser criados, de modo que haja participação dos gestores.
E É indispensável que se desenvolvam estratégias para a
avaliação quantitativa do trabalho invisível, favorecendo o
reconhecimento e a retenção dos talentos.
QUESTÃO 43

A ética na clínica do trabalho baseia-se no respeito às diferenças
dos sujeitos envolvidos. Busca-se a interpretação das defesas
coletivas sem fazer dela um ato de violência, já que desnudar o
sofrimento e a dimensão subjetiva pode ocasionar sérias
consequências aos trabalhadores. Nesse contexto, assinale a opção
correta.
A A cooperação ocasiona a desestruturação do coletivo do
trabalho, distanciando-se da ética de uma atuação voltada para
mostrar o sofrimento de forma objetiva e clara.
B O clínico do trabalho tem como propósito ético apontar o
sintoma e elaborar um plano de ação com o grupo para intervir
na organização do trabalho.
C O reconhecimento da situação que gera mal-estar é essencial
para a mobilização subjetiva, devendo o psicólogo interpretar
o sofrimento e encaminhar os dados da clínica para os
trabalhadores e gestores.
D Realizar intervenção criando espaços de discussão sem a
participação dos gestores fere a ética do clínico do trabalho.
E Ao partir do princípio de que os sujeitos sofrem e manifestam
seu sofrimento, a ética do clínico do trabalho é assegurar a
discrição e o sigilo, permitindo ao trabalhador identificar,
nomear e comunicar determinadas percepções avaliadas como
ameaças.
QUESTÃO 44

As normas constitucionais de aplicabilidade direta e imediata cuja
abrangência pode ser reduzida por outras normas constitucionais ou
infraconstitucionais denominam-se normas constitucionais
A
B
C
D
E

programáticas.
de eficácia plena com efeito limitado.
de eficácia contida.
de eficácia limitada.
de eficácia plena.

QUESTÃO 45

Acerca dos direitos e garantias fundamentais, assinale a opção
correta.
A Um estrangeiro não naturalizado que venha a ser preso em
flagrante em território nacional tem legitimidade para impetrar
habeas corpus.
B Os direitos sociais, consolidados pela CF são classificados
como direitos fundamentais de terceira dimensão.
C A CF estabeleceu um rol de direitos sociais dos trabalhadores
urbanos e rurais, mas não fez referência aos trabalhadores
avulsos e os domésticos, que são tratados apenas na legislação
ordinária.
D Os direitos fundamentais são personalíssimos, de forma que
somente a própria pessoa pode a eles renunciar.
E O brasileiro nato só poderá ser extraditado, a pedido de
governo estrangeiro que possua tratado de extradição com o
Brasil, em razão da prática de crime doloso contra a vida ou
tráfico ilícito de entorpecentes cometidos no exterior.
QUESTÃO 46

Acerca dos direitos políticos, assinale a opção correta.
A Capacidade eleitoral é o direito de votar e ser votado.
B Emenda constitucional determinou a obrigatoriedade do voto
aos analfabetos.
C Enquanto durarem os efeitos da condenação criminal transitada
em julgado, consideram-se cassados os direitos políticos do
condenado.
D Lei que altere o processo eleitoral possui eficácia plena a partir
de sua publicação, sendo, portanto, aplicável em eventual
eleição que ocorra no mesmo ano de sua edição.
E O exercício da soberania popular se dá por meio do sufrágio
universal, do voto direto e secreto e do mandado de segurança.
QUESTÃO 47

Conforme a CF, o desmembramento de estado-membro da
Federação depende, entre outros requisitos, de
A
B
C
D
E

plebiscito.
emenda à Constituição.
referendo.
ação popular.
iniciativa popular.

QUESTÃO 48

Com relação à organização político-administrativa do Estado
brasileiro, assinale a opção correta.
A A competência material ou administrativa, atividade
legiferante, pode ser tanto exclusiva da União quanto comum
aos entes federativos.
B Os municípios e territórios federais são considerados entes
federativos.
C O Distrito Federal é a capital federal do Brasil.
D De acordo com a CF, lei complementar federal pode autorizar
os estados-membros a legislarem sobre questões específicas em
matéria de competência privativa da União.
E Nos termos da CF, embora os estados-membros e municípios
possam estabelecer cultos religiosos ou igrejas, lhes é vedado
subvencioná-los.
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QUESTÃO 49

Com relação aos princípios fundamentais da administração pública
estabelecidos na Constituição Federal de 1988, assinale a opção
correta.
A De acordo com o princípio da impessoalidade, é vedado à
administração, em qualquer circunstância, conceder um direito
exclusivo a um particular.

QUESTÃO 52

Com relação aos direitos e vantagens dos servidores públicos
federais previstos na Lei n.º 8.112/1990, assinale a opção correta.
A É vedada, em qualquer hipótese, a prestação de serviços
gratuitos à administração pelo servidor público federal.
B O servidor público federal tem direito à licença sem

B O princípio da publicidade poderá ser restringido quando o
sigilo for necessário à segurança da sociedade.

remuneração para o desempenho de mandato em entidade de

C A moralidade administrativa se confunde com a moralidade
comum, o que impede servidores públicos de se comportarem
contrariamente aos padrões morais e filosóficos da sociedade.

sociedade cooperativa constituída por servidores públicos para

D De acordo com o princípio da eficiência, é considerado válido
um ato praticado contrariamente à lei, desde que seja
demonstrado, no caso concreto, que a prática do ato é
vantajosa para a administração.

classe ou para participar de gerência ou administração em
prestar serviços a seus membros.
C Somente mediante imposição legal ou decisão judicial poderá
haver desconto sobre a remuneração, não sendo suficiente a
autorização prévia do servidor.
D É vedada a concessão de licença ao servidor público federal
para tratar de assuntos de interesses exclusivamente

E Em razão do princípio da legalidade, a administração poderá
praticar qualquer ato, desde que não haja proibição legal.
QUESTÃO 50

particulares.
E As indenizações incorporam-se aos vencimentos ao serem
pagas continuamente ao servidor.

São princípios aplicáveis à administração pública
QUESTÃO 53

A a razoabilidade, a indisponibilidade do interesse público e a
discricionariedade.
B a inércia, a presunção de legalidade e a imperatividade.
C a isonomia, a autotutela e a proporcionalidade.
D a supremacia do interesse público, a soberania e a continuidade
dos serviços públicos.
E a motivação, a finalidade e a competência.
QUESTÃO 51

Um servidor, após inúmeras tentativas frustradas de
imprimir um documento, levantou-se de sua cadeira, pegou a
impressora e a arremessou pela janela.
Com base na situação hipotética acima apresentada, assinale a
opção correta.
A A autoridade julgadora poderá decidir de forma diversa ao

Acerca da nomeação para cargo público, assinale a opção correta.

relatório final da comissão processante, desde que não haja
imposição de pena mais grave.

A A nomeação do servidor ocorrerá com a assinatura do
respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os
deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo
ocupado.

B Caso o servidor seja absolvido penalmente pelo crime de dano,
em razão da ausência de provas, não poderá ser
responsabilizado administrativamente pelo mesmo fato.

B A nomeação, assim como a readaptação, a reintegração e a
recondução são formas de provimento em cargo público.

C Caso seja comprovado que o servidor oferece risco à segurança

C De acordo com a Lei n.º 8.112/1990, durante o prazo de
validade do concurso público, a administração poderá abrir
novo concurso para provimento das mesmas vagas, desde que
seja priorizada a ordem de nomeação do primeiro concurso.

respectivo processo administrativo disciplinar, hipótese em

D A nomeação para provimento de cargo efetivo ou em comissão
deverá ser precedida de concurso público de provas ou de
provas e títulos.

da repartição, poderá ser demitido antes da instauração do
que, caso seja absolvido após o julgamento, será reintegrado à
função que ocupava anteriormente.
D É possível que o servidor, pelo mesmo ato, seja
responsabilizado penal, civil e administrativamente.
E O processo administrativo disciplinar eventualmente instaurado

E Aquele que, após a nomeação, não tomar posse no prazo
previsto em lei será exonerado do cargo.
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QUESTÃO 54

Acerca do regime jurídico das carreiras dos servidores do Poder
Judiciário da União, assinale a opção correta.
A A gratificação judiciária (GAJ) será calculada mediante
aplicação do percentual de 30% sobre o vencimento básico.
B Não se aplicam aos servidores do Poder Judiciário da União as
revisões gerais dos servidores públicos federais previstas na
Constituição.
C É vedado aos órgãos do Poder Judiciário da União incluir
programa de formação como etapa do concurso público para
provimento de seus cargos.
D O servidor das carreiras dos quadros de pessoal do Poder
Judiciário que possuir mestrado em áreas de interesse dos
órgãos do Poder Judiciário fará jus ao adicional de
qualificação no percentual de 10% sobre o vencimento básico
do servidor.
E Os cargos em comissão dos órgãos do Poder Judiciário da
União serão ocupados somente por servidores integrantes das
carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário da União.
QUESTÃO 55

Entre os atributos de valor judiciário para a sociedade definidos na
Resolução n.º 70/2009 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
incluem-se
A
B
C
D
E

credibilidade e parcialidade.
desídia e parcialidade.
economicidade e transparência.
tradição e economicidade.
ética e imparcialidade.

QUESTÃO 56

De acordo com objetivos, metas e projetos nacionais definidos pela
Resolução n.º 70/2009 do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ
A promoverá, em caráter provisório, metas de curto e médio
prazos alinhadas ao Plano Estratégico Nacional.
B divulgará mensalmente o desempenho dos tribunais no
cumprimento de ações, projetos e metas nacionais.
C coordenará a instituição de indicadores de resultados, bem
como de metas, projetos e ações de âmbito nacional, comum
a todos os tribunais.
D conduzirá atividades de planejamento e gestão estratégica do
Poder Judiciário em conjunto com representantes dos tribunais
e com as associações nacionais de magistrados.
E realizará encontros semestrais para avaliar a estratégia
nacional.
QUESTÃO 57

Segundo a Resolução n.º 70/2009 do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), as propostas orçamentárias dos tribunais devem ser
alinhadas aos seus respectivos planejamentos estratégicos com o
objetivo de
A fortalecer e harmonizar as relações entre os poderes, os setores
e as instituições.
B implementar a gestão do planejamento estratégico.
C assegurar a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos.
D garantir os recursos necessários à execução dos planejamentos
estratégicos.
E buscar a excelência na gestão de custos operacionais.

QUESTÃO 58

O processamento e o julgamento de ação de greve em tramitação no
TRT da 8.ª Região competem
A a qualquer das seções especializadas.
B ao tribunal pleno, originariamente.
C ao juiz convocado para compor o tribunal pleno.
D à Seção Especializada I, exclusivamente.
E às turmas do tribunal.
QUESTÃO 59

Considerando que, em ação proposta em uma vara do trabalho por
determinada empregada doméstica contra seu empregador, a
decisão do juiz tenha sido a ela favorável, assinale a opção correta
com base no Regimento Interno do TRT 8.ª da Região.
A Eventual ação rescisória ajuizada pelo empregador perante o
tribunal deverá ser encaminhada ao juiz que proferiu a decisão,
para novo julgamento.
B Se considerar a decisão injusta, o empregador deverá propor
ação rescisória perante o tribunal, no prazo de dois anos do
trânsito em julgado da decisão.
C Caso a decisão judicial tenha decorrido de má apreciação de
prova, o empregador terá o direito de propor ação rescisória
perante o tribunal.
D Se o empregador propuser ação rescisória, a execução da
sentença deve ser suspensa.
E O prazo para o ajuizamento, pelo empregador, de ação
rescisória perante o tribunal é de dois anos do trânsito em
julgado da decisão.
QUESTÃO 60

No que se refere ao Código de Ética dos Servidores do TRT da 8.ª
Região, assinale a opção correta.
A É expressamente vedada a discriminação de colega de trabalho
por sua orientação sexual.
B Para que um servidor do TRT da 8.ª Região componha
comissão de ética no âmbito do tribunal, basta que ele seja
servidor efetivo estável e conte com, no mínimo, três anos de
serviço.
C Servidor de tribunal não pode manter primo sob sua
subordinação hierárquica.
D Servidor do TRT da 8.ª Região que receba brinde como
presente, independentemente do valor, deverá responder,
perante o próprio tribunal, por crime de improbidade
administrativa.
E Servidor não estável pode compor comissão de ética do
tribunal se comprovar não ter sofrido punição penal nos
cinco anos anteriores a sua entrada em exercício no órgão.
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PROVA DISCURSIVA
•

•
•
•

Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, os espaços para rascunhos indicados no presente caderno. Em seguida, transcreva
os textos para o CADERNO DE TEXTOS DEFINITIVOS DA PROVA DISCURSIVA, nos locais apropriados, pois não será
avaliado fragmento de texto escrito em local indevido.
Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado. Será desconsiderado
também o texto que não for escrito na(s) folha(s) de texto definitivo correspondente(s).
No caderno de textos definitivos, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha
qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.
Ao domínio do conteúdo de cada questão, serão atribuídos até 2,50 pontos, dos quais até 0,10 ponto será atribuído ao quesito
apresentação (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto
estruturado).

Questão 1
Considere que determinado servidor público pertencente a outra instituição e vinculado ao TRT da 8.ª Região para prestar serviço de
natureza temporária não tenha desenvolvido, no desempenho da função que lhe tenha sido atribuída, práticas ecoeficientes previstas no
âmbito do referido tribunal. Em face dessa situação hipotética, responda, de forma justificada, aos seguintes questionamentos.
<

Quais são os princípios e valores fundamentais previstos no Código de Ética dos Servidores do TRT da 8.ª Região?
[valor: 1,20 ponto]

<

Que princípio ou valor fundamental o referido servidor deixou de observar no desempenho de sua função? [valor: 0,60 ponto]

<

As disposições do Código de Ética dos Servidores do TRT da 8.ª Região aplicam-se ao referido servidor? [valor: 0,60 ponto]
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RASCUNHO – QUESTÃO 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Questão 2
As leis são elaboradas tendo como padrão o "homem médio", ou seja, respeitando padrões típicos
de comportamento da espécie humana em determinado contexto, determinada cultura e época.
Os estereótipos da periculosidade encobrem o sofrimento; assim, saúde e justiça devem caminhar
juntas na construção de processos socioeducativos e de desinstitucionalização.
José Osmir Fiorelli e Rosana Cathya Ragazzoni Mangini. Psicologia Jurídica. 3.ª ed. São Paulo: Atlas, 2011 (com adaptações).

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca da capacidade de
responsabilização de pessoas com transtorno mental.
Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:
<
<
<

relação entre comportamento ilícito e qualidade da consciência do indivíduo; [valor: 0,50 ponto]
papel do psicólogo diante dos padrões típicos de comportamento mencionados no texto; [valor: 1,40 ponto]
contribuições do psicólogo para uma intervenção de promoção de saúde. [valor: 0,50 ponto]

RASCUNHO – QUESTÃO 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Questão 3
Considerando a importância da avaliação de necessidades de treinamento, desenvolvimento e educação (TD&E) nas organizações, redija
um texto dissertativo acerca do processo de avaliação de necessidades da TD&E. Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os
seguintes aspectos:
<
<
<

métodos e técnicas utilizados em cada etapa da avaliação de necessidades; [valor: 0,70 ponto]
produtos de cada etapa da avaliação de necessidades; [valor: 0,70 ponto]
características das etapas de análise organizacional, análise de tarefas e análise individual. [valor: 1,00 ponto]

RASCUNHO – QUESTÃO 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Cargo 7: Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Psicologia

– 14 –

Cargo 7: Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Psicologia
||TRT8R13_007_18N240974||

CESPE/UnB – TRT 8.ª Região/2013

Questão 4
Disserte sobre o procedimento administrativo disciplinar no âmbito da administração pública, abordando, necessariamente, os seguintes
aspectos:
<
<
<

comissão processante; [valor: 1,00 ponto]
fases do processo;[valor: 0,70 ponto]
garantias asseguradas ao servidor submetido ao processo.[valor: 0,70 ponto]

RASCUNHO – QUESTÃO 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Cargo 7: Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Psicologia

– 15 –

