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Nas questões a seguir, assinale, 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 das suas respostas.
Em sua prova, caso haja opção(ões) constituída(s) pela estrutura Situação hipotética: ... seguida de Assertiva: ..., os dados
apresentados como situação hipotética deverão ser considerados como premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.
Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas poderão
ser utilizados para anotações, rascunhos etc.
Caso, em sua prova, haja questão que demande conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário,
considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, e que não há restrições de proteção, de
funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

PROVA OBJETIVA
QUESTÃO 1

QUESTÃO 3

A respeito do transtorno depressivo persistente, assinale a

Com relação ao transtorno do estresse pós-traumático, assinale a

opção correta.

opção correta.

A Um adolescente pode ser diagnosticado com transtorno
depressivo persistente se manifestar humor deprimido
diariamente, durante, no mínimo, dois anos.

A Não é possível realizar o diagnóstico do transtorno do estresse
pós-traumático em crianças com menos de oito anos de idade.

B O transtorno depressivo persistente causa menos danos ao

B Para que um indivíduo seja diagnosticado com transtorno do

desempenho social e profissional de um indivíduo que o

estresse pós-traumático, ele precisa ter vivenciado e(ou)

transtorno depressivo maior.

testemunhado um evento traumático direta ou pessoalmente.

C O transtorno depressivo persistente abarca a consolidação do
transtorno depressivo maior crônico e transtorno distímico.
D A manifestação dos sintomas do transtorno depressivo
persistente ocorre apenas tardiamente no indivíduo.

C Crianças que tenham sofrido um evento traumático evitam
relembrá-lo, por isso o teor de suas brincadeiras não se
relaciona a esse tipo de acontecimento.

E Em caso de comorbidade do transtorno depressivo persistente

D Embora a angústia decorrente do transtorno do estresse

com quaisquer transtornos de personalidade, deve prevalecer

pós-traumático afete os sonhos do indivíduo, não é possível

o diagnóstico referente ao transtorno de personalidade, já que

estabelecer uma associação clara entre o conteúdo desses

este configura um quadro irreversível.

sonhos e o evento traumático.

QUESTÃO 2

E O indivíduo com transtorno do estresse pós-traumático, quando

No que concerne ao transtorno de personalidade antissocial,

apresenta reações dissociativas, age como se o evento

assinale a opção correta.

traumático estivesse ocorrendo novamente.

A Os indivíduos diagnosticados com transtorno de personalidade
antissocial apresentam dificuldade extrema de ser empáticos e

QUESTÃO 4

Assinale a opção correta acerca da esquizofrenia.

tendem a ter autoconceito inflado e arrogante.
B Os indivíduos diagnosticados com transtorno de personalidade
antissocial sentem remorso e vergonha após os episódios de
raiva extrema, quando percebem os danos causados a terceiros
e a si mesmos.
C Os indivíduos com transtorno de personalidade antissocial são
assertivos em suas carreiras, capazes de planejar o próprio
futuro e de agir de forma controlada.
D Ao manifestar comportamentos agressivos, o indivíduo com
transtorno de personalidade antissocial põe em risco a
segurança das pessoas a seu redor, mas permanece atento à
preservação da própria segurança.
E É possível realizar o diagnóstico desse tipo de transtorno de
personalidade em indivíduos com idade a partir de doze anos.

A Em pacientes com esquizofrenia, os delírios suscitados por
estímulos externos podem ser de natureza sensorial.
B Pacientes com esquizofrenia não apresentam delírio de
grandeza.
C Por conseguirem expressar todo seu mal-estar durante um
surto, os pacientes com esquizofrenia não apresentam
expressão emocional diminuída.
D Indivíduos

com

esquizofrenia

podem

apresentar

comportamentos catatônicos, mutismo e estupor.
E A redução das atividades motoras em pacientes com
esquizofrenia caracteriza a manifestação da anedonia.
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QUESTÃO 5

Com relação ao transtorno de ansiedade de separação, assinale a
opção correta.
A Cefaleias, dores abdominais, vômitos, tonturas, palpitações,
entre outros sintomas somáticos, estão ausentes em indivíduos
com transtorno de ansiedade de separação.
B Se o indivíduo apresentar excessiva preocupação com doenças,
deve-se descartar o diagnóstico de transtorno de ansiedade de
separação e cogitar possível quadro de transtorno de ansiedade
de doença.
C Uma criança com transtorno de ansiedade de separação não
apresenta resistência em se afastar de casa para ir à escola ou
a outros lugares onde precise permanecer por curtos períodos.
D Não há transtorno de ansiedade de separação em indivíduos
adultos, já que eles não possuem figuras de apego das quais
tenham medo de se separar.
E Em crianças, sinais de medo ou de ansiedade que persistam
por, no mínimo, quatro semanas são sintomas decisivos para se
diagnosticar o transtorno de ansiedade de separação.
QUESTÃO 6

Com relação aos transtornos relacionados ao abuso de álcool,
assinale a opção correta.
A Sinais de loquacidade, sensação de bem-estar e humor
expansivo não estão associados ao uso de álcool.
B O abuso de álcool não gera sintomas de depressão respiratória.
C À medida que aumentam os níveis de álcool no sangue do
indivíduo, ele passa a sentir sinais e sintomas de intoxicação
cada vez mais intensos.
D Alguns indivíduos do sexo masculino que apresentam abuso
crônico de álcool apresentam também testículos reduzidos.
Entretanto, o álcool não tem influência nessa anomalia, mas
sim a negligência nutricional.
E Havendo intoxicação eventual, a ingestão de bebida alcoólica
em pequenas doses com frequência diária é sintoma
diagnóstico para o abuso de álcool.
QUESTÃO 7

A respeito do transtorno disruptivo da desregulação do humor,
assinale a opção correta.
A É possível que haja comorbidade entre o transtorno disruptivo
da desregulação do humor e o transtorno explosivo
intermitente.
B A principal característica é a alternância entre irritabilidade e
fase depressiva.
C A prática de violência verbal durante fase de irritabilidade não
é critério suficiente para que um indivíduo seja diagnosticado
com transtorno disruptivo da desregulação do humor.
D A idade correta para fechar o diagnóstico desse transtorno é
somente após os dezoito anos de idade.
E Um indivíduo com transtorno disruptivo da desregulação do
humor pode apresentar comorbidade com transtorno de déficit
de atenção e hiperatividade.
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QUESTÃO 8

Assinale a opção correta referente à terapia sistêmica familiar.
A O genetograma é um instrumento exclusivamente voltado para
a avaliação intergeracional de uma família.
B Na avaliação intergeracional, considera-se que alguns
problemas de um ou mais membros de uma família são
transmitidos a outras gerações por meio do inconsciente
coletivo.
C No atendimento psicoterapêutico, consideram as crenças e
tradições presentes na atual geração da família. As crenças e
tradições da geração anterior não influenciam no problema
trazido pela família, pois não são transmissíveis a outras
gerações dentro da família.
D O genetograma é utilizado pelo clínico para visualizar tanto a
família quanto um de seus membros que tem um problema e
que passa a ser identificado como um componente do sistema
disfuncional, que é o gerador do problema.
E O psicólogo baseia-se no eixo vertical para avaliar e
determinar os problemas do “paciente identificado” na presente
geração de uma família.
QUESTÃO 9

Em relação aos tratamentos de transtornos alimentares e da
obesidade, assinale a opção correta.
A O acompanhamento terapêutico como recurso para tratamento
dos transtornos alimentares demonstra menor eficiência que a
hospitalização.
B Grupos psicoeducacionais não são considerados uma
modalidade de tratamento e(ou) de intervenção nos casos de
obesidade e bulimia.
C No tratamento de transtornos alimentares em adolescentes, o
envolvimento dos pais deles pode ser prejudicial, já que,
frequentemente, as relações entre pais e filhos tornam-se
conflituosas durante a adolescência.
D De acordo com a concepção multidisciplinar, os membros da
equipe responsável por um paciente com transtorno alimentar
precisam compartilhar das mesmas concepções teóricas e
filosóficas a respeito do paciente e da doença.
E Alterações de humor, condutas autodestrutivas de tipo aditivo
e restrições nos interesses e nos investimentos relacionais são
alguns fatores que podem agravar um quadro de anorexia ou de
bulimia.
QUESTÃO 10

As modalidades terapêuticas adequadas ao tratamento dos
transtornos alimentares e da obesidade são
A
B
C
D
E

a psicoterapia individual e a internação psiquiátrica.
o tratamento médico-nutricional e a internação psiquiátrica.
os grupos de autoajuda e a psicoterapia breve.
a psicoterapia breve e a psicoterapia de apoio.
a hospitalização, o hospital-dia e as psicoterapias grupais.
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QUESTÃO 11
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QUESTÃO 14

Assinale a opção correta relativamente à dor.
A Os fatores culturais são irrelevantes para a compreensão da
experiência dolorosa.
B Na avaliação da experiência dolorosa, a queixa álgica
sobrepõe-se às qualidades afetivas referentes à sintomatologia
dolorosa.
C Os aspectos do inter-relacionamento familiar do indivíduo
precisam ser desconsiderados na avaliação da experiência
dolorosa e na escolha das possíveis adequações terapêuticas.
D A compreensão da duração, da intensidade e do padrão de
instalação da dor constitui procedimento suficiente para a
avaliação da experiência dolorosa.
E Deve-se ter cautela e critério para selecionar o método e os
instrumentos de avaliação do fenômeno álgico, haja vista sua
natureza complexa e subjetiva.
QUESTÃO 12

Uma paciente de setenta e cinco anos de idade, com
quadro de declínio cognitivo e dificuldades motoras, buscou
atendimento, pela quarta vez na mesma semana, na unidade básica
de saúde próxima a sua residência. Quem sempre lhe acompanha
nos atendimentos médicos é seu neto, Josias, que tem trinta e
dois anos de idade, é solteiro, órfão, e possui problemas recorrentes
por uso abusivo de álcool e outras drogas.
Com base nessa situação hipotética, assinale a opção correta no que
se refere à violência contra o idoso.
A Devido à debilidade da idosa, seu neto é quem deve ficar
responsável por informar à equipe médica as queixas de sua
avó.
B Caso seja constatada a ocorrência de violência patrimonial

A respeito das teorias e dos manejos do estresse, assinale a opção
correta.

contra a idosa, o médico deverá proceder à realização da

A A reatividade não se associa à vulnerabilidade nem à
predisposição do indivíduo a doenças, embora seja uma reação
fisiológica ao estresse, própria de cada indivíduo.
B Segundo o modelo transacional, o estresse pode ser
compreendido ao se avaliar, separadamente, os eventos
ambientais e as respostas do indivíduo.
C As transações entre os indivíduos e os ambientes por eles
ocupados são motivadas pela avaliação reativa dos estressores
potenciais.
D De acordo com o modelo da diátese do estresse, os fatores de
predisposição e os fatores de precipitação do ambiente atuam
conjunta e dinamicamente na suscetibilidade do indivíduo ao
estresse e, consequentemente, a doenças.
E A avaliação primária do estresse compreende tanto a reação do
indivíduo a um evento considerado ameaçador ao seu
bem-estar como o processo de determinação dos recursos
disponíveis e das estratégias eficazes para enfrentá-lo.

C O preenchimento da ficha única de notificação é dispensável

QUESTÃO 13

Assinale a opção correta, referente à violência e a atos violentos.
A São dispensáveis ações interdisciplinares para a abordagem da
violência desde que ocorram intervenções focais na promoção
da saúde.
B Caracterizam-se como violência física somente os danos e as
lesões internas ou externas causados ao corpo de quem é objeto
do dano.
C Os atos violentos praticados por indivíduos que tenham laços
de afinidade e(ou) afetividade com a vítima não configuram
violência intrafamiliar.
D Para que um ato seja considerado violento, é necessário avaliar
o dano causado, o uso da força, a intencionalidade do
indivíduo no momento do ato e a violação à livre
espontaneidade de quem é objeto do dano.
E A violência é um problema cultural.

anamnese.
em situações de violência psicológica e patrimonial.
D Nessa situação hipotética, a suspeita de negligência nos
cuidados com a idosa não é requisito para realização de exame
clínico.
E A recorrente busca da idosa por atendimento médico e o fato
de ela ser acompanhada exclusivamente por seu neto são
indicadores de risco de violência contra o idoso.
QUESTÃO 15

Para que um indivíduo seja considerado apto a conduzir veículo
automotor, é necessário que ele apresente, na avaliação psicológica,
A inteligência e traços de personalidade neurótica.
B memória a curto e médio prazo.
C atenção difusa, sustentada, concentrada e distribuída.
D orientação espacial e temporal, juízo crítico e inteligência
emocional.
E capacidade de avaliação de suas ações no trânsito e
coordenação visual e tátil-motora.
QUESTÃO 16

Na psicologia jurídica, configura exemplo de método adversarial
A o acordo.
B o julgamento.
C a conciliação.
D a mediação.
E a cooperação.
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QUESTÃO 17

A gestão por competências baseia-se no pressuposto de que
A o domínio de recursos humanos é o diferencial desse modelo,
pois garante condições físicas adequadas para a atualização e
mudança de processos estratégicos exponenciais.
B o domínio de certas competências valiosas e raras é
determinante para o desempenho superior de pessoas e
organizações, uma vez que confere a uma organização
condições de se diferenciar de seus concorrentes.
C o domínio de competências organizacionais é essencial para a
revelação das lacunas ou gaps a serem preenchidos, visto que,
sem esse mapeamento essencial, a tomada de decisão
organizacional perde valor.
D o mapeamento dos gaps humanos deve ocorrer em momento
posterior ao dos gaps estratégicos essenciais; caso contrário,
corre-se o risco de a medida de competência adotada enviesar
a compreensão do risco e, futuramente, a dos desenhos dos
processos.
E o domínio de recursos materiais é determinante no desempenho
superior de pessoas e organizações, já que viabiliza o alcance
aos meios instrucionais que geram o gap.
QUESTÃO 18

A socialização dos funcionários é uma forma de transmissão da
cultura organizacional. Os recém-contratados são apresentados aos
elementos de uma organização e assim aprendem, entre outros
aspectos, formas de agir e comportamentos esperados na
organização. Os estágios de socialização ocorrem
A no momento de expectativa e preparação, no ingresso e
também no momento de estágio, após o ingresso, quando
ocorre ajustamento e integração.
B no processo seletivo, por meio de informações da Internet e
conversas com colegas, e depois do ingresso no estágio
obrigatório, quando tiver realizado os treinamentos de sua área.
C no momento do ingresso, com a palestra de recepção e as
informações iniciais do cargo, bem como, na devolutiva da
avaliação de desempenho.
D no momento da posse, quando o servidor da gestão de pessoas
apresenta as informações do cargo, e em reuniões, efetua
leitura do manual de cargos e salários.
E no momento da preparação do candidato, da ambientação e da
aposentadoria, principalmente nas empresas com programa de
demissão voluntária (PDV).
QUESTÃO 19

A respeito de clima organizacional e clima psicológico, assinale a
opção correta.
A O clima psicológico está associado às percepções afetivas e
descreve a percepção individual do ambiente de trabalho.
B Tanto o clima organizacional quanto o psicológico têm na base
de sua compreensão a conformidade estruturada em
recompensas e padrões de cooperação de grupo.
C O clima organizacional está associado à natureza avaliativa e
aos aspectos cognitivos sustentados pelo indivíduo.
D O clima psicológico está associado aos aspectos cognitivos e
afetivos partilhados no grupo.
E O clima organizacional tem como base a satisfação no
trabalho, os valores, as crenças e normas partilhadas nos
grupos de referência.
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QUESTÃO 20

Para que um sistema de treinamento, desenvolvimento e educação
(TD&E) seja estratégico, é preciso que o subsistema de avaliação
de necessidades apresente
A os relatórios do clima organizacional, pois esse é o principal
preditivo de suporte material para a transferência.
B o mapeamento da situação atual das capacidades, na forma em
que se apresentam no momento diagnóstico, visto que assim as
prioridades ficam nítidas.
C a implantação da gestão por competências e o monitoramento
dos cursos oferecidos, de tal forma que os indicadores de
desempenho se tornem evidentes.
D os interesses reais e pessoais do aprendiz, que precisa ser
motivado para aprender, em detrimento dos interesses da
organização.
E a descrição de necessidades em termos de ações desejadas, e
não de conteúdos.
QUESTÃO 21

Faz parte do planejamento de ações de treinamento de TD&E
A a estruturação da contribuição de cada teoria de aprendizagem
ao processo educacional planejado; isso porque as ações
comportamentalistas, cognitivistas e humanistas precisam ser
devidamente equacionadas no curso a ser montado.
B a definição dos objetivos de ensino, que podem ser traduzidos
como o momento de análise, de classificação e ordenação das
ações do curso e recursos necessários.
C o cálculo do índice de prioridade, uma vez que, sem considerar
a importância da habilidade e o número de aprendizes, não é
possível especificar a importância do que é dominado pelo
público-alvo.
D a avaliação dos primeiros efeitos do conteúdo ensinado no
nível do cargo, pois só assim o psicólogo organizacional
poderá alinhar sua decisão com sua ação.
E a definição dos desempenhos que deverão ser desenvolvidos e
alcançados, podendo estes ter sido reconhecidos na avaliação
de necessidades; no entanto, caso isso não tenha ocorrido, a
identificação e descrição dos conhecimentos, habilidades e
atitudes (CHAs) terão de ocorrer no planejamento.
QUESTÃO 22

Com relação aos modelos orientados para medir os efeitos e TD&E,
assinale a opção correta.
A Entre os modelos orientados para resultados, insumos e
ambientes de TD&E, o modelo brasileiro que se diferencia e
tem reconhecimento em organizações estrangeiras é o
CIRO-CIPP, desenvolvido por Pilati.
B Embora tenha ampliado vastamente os modelos CIRO e CIPP,
o modelo MAIS, de Borges-Andrade, desconsiderou elementos
associados ao ambiente, insumos, processos, procedimentos e
resultados de maneira articulada e somativa.
C Os modelos de Kirkpatrick e Hamblin apontam o nível de
avaliação de reações como o mais intencional e planejado. Os
efeitos advindos nesse nível permitem redirecionamento nas
ações dos cargos de aprendizes.
D O modelo de Philips se diferencia do de Kirkpatrick no nível
de resultados, pois amplia a compreensão do que seriam os
efeitos nesse nível, sendo o impacto no negócio e retorno sobre
os investimentos considerados efeitos essenciais.
E No modelo de Hamblin, o nível de comportamento no cargo é
essencial, pois permite a coleta de informações após o
encerramento do curso, em um período entre dois dias e quatro
semanas, e prioriza identificar os efeitos reais na organização
e seus resultados.
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QUESTÃO 23

Acerca da psicodinâmica do trabalho, assinale a opção correta.
A Em situações de sofrimento, os atos terapêuticos individuais
são priorizados, pois as intervenções voltadas para a
organização do trabalho apresentam uma eficácia reduzida.
B A psicodinâmica do trabalho baseia-se na compreensão
positiva das reações humanas no trabalho e na construção de
formações reativas do ego, embora descarte o sofrimento e a
significação de seu conteúdo.
C O atendimento na psicodinâmica do trabalho ocorre de forma
individual e isolada, sendo realizado por meio de atos
terapêuticos em clínicas do trabalho, coordenadas por
psicólogos do trabalho.
D A abordagem da psicodinâmica do trabalho tem por referência
fundamental os conceitos de trabalho prescrito e trabalho real,
estando no espaço entre o prescrito e o real a possibilidade de
ocorrência, ou não, da sublimação e da construção da
identidade no trabalho.
E Entre os seus méritos inclui-se o fato de estabelecer que a
agressão mental no trabalho, originada da organização dos
contextos laborais e dos modelos de gestão, é apenas uma
forma parcial, tendenciosa e pouco explicativa da relação entre
trabalhadores e empresas.
QUESTÃO 24
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QUESTÃO 26

Considerando a avaliação e a gestão de desempenho nas
organizações, assinale a opção correta.
A A avaliação de desempenho fornece feedback ao empregado
por meio da identificação de pontos fortes e fracos individuais,
o que permite a melhoria de comportamento no trabalho.
B A gestão de desempenho, quando bem realizada, dispensa a
realização de acompanhamento e orientação profissional das
pessoas nas organizações.
C A avaliação de desempenho pode identificar, nas organizações,
aspectos do desempenho humano que, geralmente, não são
medidos nos processos de avaliação.
D A avaliação e a gestão de desempenho dispensam treinamento
específico para avaliadores e, por isso, podem ser conduzidas
por gestores com diferentes níveis de formação e(ou)
experiência.
E A avaliação de desempenho contribui para o desenvolvimento
pessoal e profissional no trabalho, devido ao fato de avaliar
características comportamentais e de personalidade do
indivíduo.
QUESTÃO 27

A administração de conflitos pode ocorrer por meio de abordagens
e técnicas diferenciadas. Com relação a esse assunto, assinale a
opção correta.

Acerca da gestão do conhecimento e da gestão por competências
nas organizações, assinale a opção correta.

A As abordagens processuais, com a proposta de rodízio de
pessoas, pretendem estimular a técnica de resolução de
problemas.
B A abordagem estrutural, ao propor a criação de terceiras partes
dentro das empresas, aumentou sua credibilidade no meio
organizacional.
C A técnica da abordagem processual foi abolida por provocar a
intensificação dos conflitos no reagrupamento de indivíduos,
na tentativa de minimizar as diferenças entre grupos.
D As abordagens mistas são estratégias adotadas com base na
definição de regras e regulamentos, formação de grupos e
equipes de trabalho e valorização de papéis de ligação e papéis
integradores.
E As abordagens estruturais baseiam-se mais na desativação do
conflito com reação cooperativa, o que exige técnicas de
suavização intensas.

A A gestão do conhecimento e a gestão por competências
baseiam-se na sinergia entre conhecimento, habilidades e
atitudes e a estratégia da organização.
B A gestão do conhecimento associa o conhecimento às
habilidades, mas o desassocia das atitudes dos indivíduos na
execução de tarefas e atividades.
C A gestão do conhecimento fundamenta-se no reconhecimento
da capacidade dos indivíduos para agir em diferentes situações
profissionais.
D A gestão do conhecimento e a gestão por competências
exercem influência sobre processos e resultados individuais,
coletivos e organizacionais.
E A gestão por competências exclui a aprendizagem formal como
elemento de sustentação das capacidades organizacionais.

QUESTÃO 25

Com referência a teorias de estilos de liderança, assinale a opção
correta.
A Nas teorias de estilos de liderança estão: a teoria de Lewin, a
mais reconhecida no estudo de lideranças, e os estilos
autocrático, democrático e liberal.
B Como seu foco converge para as condições em que a liderança
se manifesta, a teoria bidimensional está excluída da
classificação de teoria de estilo de liderança.
C Os traços de personalidade predominam como elemento central
da liderança.
D As teorias de estilos de liderança são também conhecidas como
teorias contingenciais de tarefas.
E As teorias de estilos de liderança desconsideram a
aprendizagem de liderança e concentram-se somente no líder
nato.

QUESTÃO 28

Após a realização do diagnóstico de competências, em uma
organização pública, identificou-se que as competências de
um departamento foram classificadas como emergentes, transversais
e gerenciais.
Assinale a opção que corresponde à sequência correta dos atributos
utilizados para classificar as competências identificadas na situação
hipotética apresentada.
A
B
C
D
E

relevância, papel ocupacional e amplitude
amplitude, relevância e papel ocupacional
amplitude, papel ocupacional e relevância
papel ocupacional, amplitude e relevância
relevância, amplitude e papel ocupacional
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QUESTÃO 29

Caso o psicólogo avalie, após a contratação, que as pontuações de
candidatos foram, em um processo de seleção, correspondentes ao
critério esperado, como, por exemplo, o critério de assiduidade, terá
ocorrido a
A
B
C
D
E

validade de predição.
validade simultânea.
validade cruzada.
validade de conteúdo.
validade de construto.

QUESTÃO 30

Se, em uma entrevista de seleção, o psicólogo pedir ao entrevistado
que faça um relato de como agiria em uma dada situação
profissional vivenciada, o psicólogo terá realizado uma entrevista
do tipo
A situacional, que foca no relato para avaliar a possível reação do
entrevistado diante de uma situação hipotética de trabalho.
B estruturada, que foca em perguntas padronizadas direcionadas
ao entrevistado.
C não diretiva, que prioriza a liberdade do entrevistado em
relatar conteúdos de seu interesse.
D semiestruturada, que, embora seja organizada com base
em perguntas padronizadas, permite que o entrevistador
faça diferentes tipos das perguntas ao entrevistado.
E descrição comportamental, que focaliza situações reais de
trabalho enfrentadas pelo entrevistado.
QUESTÃO 31

O psicólogo de uma organização reuniu um comitê de
avaliação de cargos e pediu que cada membro, isoladamente,
definisse uma hierarquia para um conjunto de cargos previamente
escolhidos. Posteriormente, os membros do comitê se reuniram e
chegaram a um consenso sobre a hierarquia dos cargos.
Considerando que a avaliação de cargos é realizada para
hierarquizar e estabelecer o valor relativo de cada cargo, assinale a
opção que apresenta o método de avaliação utilizado pelo psicólogo
na situação hipotética apresentada.
A
B
C
D
E

avaliação por comparação de fatores
avaliação por pontos
escalonamento simples
avaliação de graus predeterminados
escalonamento de comparação binária
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QUESTÃO 33

Assinale a opção que apresenta corretamente um dos princípios
fundamentais do Código de Ética do Psicólogo.
A O psicólogo estabelecerá acordos de prestação de serviços que
respeitem os direitos do usuário ou beneficiário de serviços de
psicologia.
B O psicólogo zelará para que o exercício profissional seja
efetuado com dignidade, rejeitando situações em que a
psicologia esteja sendo aviltada.
C O psicólogo conhecerá, divulgará, cumprirá e fará cumprir o
Código de Ética Profissional do Psicólogo.
D O psicólogo somente assumirá responsabilidades profissionais
relativas às atividades para as quais esteja capacitado pessoal,
teórica e tecnicamente.
E O psicólogo prestará serviços profissionais em situações de
calamidade pública ou de emergência, sem visar benefício
pessoal.
QUESTÃO 34

Assinale a opção correta a respeito dos princípios fundamentais na
Constituição Federal de 1988 (CF).
A A valorização social do trabalho e da livre-iniciativa não
alcança, indiscriminadamente, quaisquer manifestações, mas
apenas atividades econômicas capazes de impulsionar o
desenvolvimento nacional.
B O conceito atual de soberania exprime o autorreconhecimento
do Estado como sujeito de direito internacional, mas não
engloba os conceitos de abertura, cooperação e integração.
C A cidadania envolve não só prerrogativas que viabilizem o
poder do cidadão de influenciar as decisões políticas, mas
também a obrigação de respeitar tais decisões, ainda que delas
discorde.
D A dignidade da pessoa humana é conceito eminentemente
ético-filosófico, insuscetível de detalhada qualificação
normativa, de modo que de sua previsão na Constituição não
resulta grande eficácia jurídica, em razão de seu conteúdo
abstrato.
E O valor social do trabalho possui como traço caracterizador
primordial e principal a liberdade de escolha profissional,
correspondendo à opção pelo modelo capitalista de produção.
QUESTÃO 35

Se, em uma organização com 300 funcionários, estes somarem,
em um mês de trabalho — 22 dias úteis —, um total de 80 dias
de ausência, o índice de absenteísmo da organização terá sido de

Conforme o inciso VII do artigo 5.º da CF, “é assegurada, nos
termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis
e militares de internação coletiva”. Considerando-se a
aplicabilidade das normas constitucionais e os critérios doutrinários
de classificação, é correto afirmar que o referido dispositivo
constitui norma

A
B
C
D
E

A
B
C
D
E

QUESTÃO 32

0,06%.
0,05%.
0,08%.
1,25%.
0,04%.

de eficácia limitada de princípio institutivo.
de eficácia limitada programática.
de aplicabilidade imediata.
de eficácia plena programática.
de eficácia plena.
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QUESTÃO 36
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QUESTÃO 39

Assinale a opção correta acerca do que dispõe a CF sobre partidos
políticos.

Com base no que dispõe a CF sobre o presidente da República,
assinale a opção correta.

A É inconstitucional, por ofensa ao pluripartidarismo e ao
pluralismo político, a fixação de proporcionalidade entre a
representatividade partidária e a distribuição do fundo
partidário e do tempo na televisão e no rádio.
B A exigência de caráter nacional dos partidos políticos visa
resguardar o princípio federativo da unidade nacional.
C A vedação à utilização de organização paramilitar não obsta
que os partidos, em razão da autonomia que lhe é
constitucionalmente assegurada, convencionem indumentária
uniformizada ou que estabeleçam, em seu âmbito interno,
relação de comando e obediência baseada em hierarquia rígida
e fidelidade partidária.
D Os partidos políticos possuem personalidade jurídica de direito
público.
E A previsão constitucional de que a lei regrará a função
parlamentar autoriza o estabelecimento, pela legislação
infraconstitucional, de padrões mínimos de desempenho
eleitoral como condição para funcionamento do partido nas
casas legislativas.

A Por força do princípio da inafastabilidade jurisdicional,
eventual decisão condenatória proferida pelo Senado Federal
em julgamento por crime de responsabilidade estará sujeita a
controle judicial posterior.
B Por ser norma punitiva, o rol de crimes de responsabilidade
previsto na CF é taxativo, nele não podendo ser inseridos
novos tipos.
C A CF admite excepcionalmente a edição, pelo presidente da
República, de decreto como fonte normativa primária, o
chamado decreto autônomo.
D Em processo de impeachment por crime de responsabilidade,
o contraditório e a ampla defesa somente são exercidos pelo
presidente da República perante o Senado Federal, na fase de
processo e julgamento.
E A renúncia ao mandado pelo presidente da República
prejudica, por perda de objeto, o processo de impeachment
eventualmente em curso, acarretando a sua extinção
automática.

QUESTÃO 37

De acordo com a CF, compete
A aos estados elaborar e executar planos regionais de ordenação
do território e de desenvolvimento econômico e social.
B aos municípios explorar diretamente serviços de radiodifusão.
C à União legislar privativamente sobre desapropriação.
D à União legislar privativamente sobre direito financeiro.
E à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios
legislar concorrentemente sobre direito agrário.
QUESTÃO 38

À luz do disposto na CF, assinale a opção correta a respeito do
concurso público.
A A constitucionalidade da sujeição de candidato a exame
psicotécnico em concurso público depende apenas de haver
previsão editalícia nesse sentido.
B As provas de títulos em concurso público devem possuir
caráter eliminatório e classificatório.
C É inconstitucional a disposição, em edital, que limite o número
de participantes de cada fase de concurso público e que possa,
por isso, eliminar eventuais candidatos que, embora aprovados,
não alcancem a classificação mínima exigida.
D Os serviços sociais autônomos, embora não integrem a
administração pública, submetem-se à regra constitucional de
exigência de concurso público para provimento de seus
quadros.
E É constitucional a limitação de idade para inscrição em
concurso público quando essa limitação se justificar em razão
das atribuições do cargo.

QUESTÃO 40

Acerca do processo legislativo, assinale a opção correta de acordo
com as disposições da CF.
A Há veto tático sempre que o presidente da República deixa de
sancionar a lei no prazo constitucionalmente exigido após sua
aprovação.
B É vedada a apresentação de emenda parlamentar a projeto de
lei de iniciativa privativa do presidente da República.
C Compete ao presidente da República o esclarecimento sobre
em que consiste a contrariedade ao interesse público no veto
político a projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional.
D A sanção e promulgação de projeto de lei de iniciativa
privativa do presidente da República, mas apresentado por
parlamentar, sana o vício de iniciativa, por convalidação.
E A aprovação, sem nenhuma emenda ou modificação, de projeto
de lei apresentado pelo presidente da República dispensa a
sanção.
QUESTÃO 41

De acordo com a CF, compete originariamente ao Supremo
Tribunal Federal processar e julgar ação
A que verse sobre verbas indenizatórias recebidas pela
magistratura comuns a outras carreiras públicas.
B ordinária que impugne ato do Tribunal de Contas da União.
C cível ajuizada contra o presidente da República.
D direta de inconstitucionalidade contra lei do Distrito Federal
editada no exercício de sua competência municipal.
E tipicamente constitucional ajuizada contra o Conselho
Nacional de Justiça.
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QUESTÃO 42

Após denúncia anônima contendo documentos que
permitiram a determinada autarquia federal conhecer indícios de
infração administrativa cometida por servidor público a ela
vinculado, instaurou-se, no âmbito da entidade, processo
administrativo disciplinar (PAD). Para compor a comissão
responsável pelo PAD foi designado, entre outros membros, parente
de quarto grau em linha colateral do servidor processado.
A instrução processual foi ampla e houve necessidade de se
prorrogar o prazo para a conclusão dos trabalhos. Ao final, o
servidor, que optou por apresentar defesa pessoalmente,
dispensando assistência técnica de advogado, foi indiciado.
Superado o prazo para a conclusão do processo, sobreveio
decisão proferida pela autoridade competente em que foi
reconhecida a prescrição da pretensão punitiva da administração
pública e a extinção da punibilidade. Ainda assim, em atendimento
ao princípio da publicidade, foi promovido o registro do PAD e do
seu resultado nos assentamentos funcionais do servidor.
Com base no disposto na Lei n.º 8.112/1990 e considerando a
doutrina e a jurisprudência, é correto afirmar que, na situação
apresentada, houve irregularidade decorrente
A do fato de a comissão ter sido integrada pelo parente do
servidor.
B do registro nos assentamentos funcionais do servidor.
C do excesso de prazo para conclusão do processo.
D da ausência de defesa técnica por advogado.
E do fato de a denúncia que deu origem à instauração do PAD
ser anônima.
QUESTÃO 43

Com base no disposto na Lei n.º 8.112/1990, assinale a opção
correta acerca da acumulação de cargos.
A A proibição de acumular cargos não alcança cargos dos
quadros de entidades da administração indireta.
B Proventos de aposentadoria de emprego público não podem ser
cumulados com o exercício de cargo temporário.
C O servidor ocupante de cargo em comissão pode exercer
interinamente cargo em comissão diverso, sem prejuízo das
atribuições do cargo por ele regularmente ocupado.
D O servidor ocupante de cargo em comissão não poderá
perceber, adicionalmente, remuneração por eventual
participação em conselhos de administração de empresa
pública.
E O servidor que acumular licitamente dois cargos efetivos
poderá ser investido em um terceiro cargo, em comissão, se
houver compatibilidade de horários.
QUESTÃO 44

A respeito da responsabilidade do servidor, assinale a opção correta
à luz da Lei n.º 8.112/1990.
A Eventual decisão que absolva servidor público na esfera penal
não interfere nas esferas civil e administrativa.
B A denúncia feita pelo servidor à autoridade competente a
respeito da suspeita de envolvimento de seu superior em ato de
improbidade acarreta a sua responsabilidade, se posteriormente
verificada a inexistência de infração.
C A responsabilidade regressiva do servidor por dano praticado
contra terceiro no exercício de suas funções é objetiva.
D A responsabilidade criminal do servidor alcança contravenções
eventualmente por ele praticadas no exercício de suas funções.
E A responsabilidade regressiva do servidor por dano praticado
contra terceiro é personalíssima, não se estendendo a seus
herdeiros e sucessores.
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QUESTÃO 45

Com base no disposto na Lei n.º 11.416/2006, assinale a opção
correta.
A Atividades básicas de apoio operacional são atribuições
reservadas aos cargos da carreira de técnico judiciário.
B As funções comissionadas de natureza gerencial pressupõem
vínculo de subordinação e poder de decisão.
C Os critérios para o exercício de função comissionada de
natureza não gerencial se inserem na discricionariedade
administrativa da autoridade responsável pela nomeação.
D Exige-se nível superior de escolaridade dos ocupantes de
cargos na área de apoio especializado.
E As funções comissionadas de natureza gerencial somente
podem ser exercidas por servidores com formação superior.
QUESTÃO 46

De acordo com a Lei n.º 8.112/1990, estará sujeito à penalidade de
demissão o servidor público que
A opor resistência injustificada a processo administrativo.
B reincidir na retirada de documento da repartição sem prévia
autorização da autoridade competente.
C coagir subordinado a filiar-se a partido político.
D utilizar recurso material da repartição em atividade particular.
E negar fé a documento público.
QUESTÃO 47

Conforme a Lei n.º 8.112/1990, o servidor que sofrer acidente que
limite sua capacidade física de forma a inviabilizar o exercício
pleno das atribuições do cargo por ele ocupado deverá
A ser exonerado de ofício.
B ser revertido por invalidez.
C ser posto em disponibilidade.
D desempenhar suas funções como excedente em cargo de
atribuições afins, com mesmo nível de escolaridade e
equivalência de vencimentos, até a ocorrência de vaga
disponível.
E ser mantido no mesmo cargo que ocupa, com eliminação das
atribuições para as quais não mais tiver capacidade.
QUESTÃO 48

Conforme a Lei n.º 8.112/1990, o deslocamento de cargo de
provimento efetivo, ocupado ou vago, no âmbito do quadro geral de
pessoal para outro órgão ou entidade do mesmo poder denomina-se
A remoção.
B reintegração.
C transferência.
D substituição.
E redistribuição.
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QUESTÃO 49

Assinale a opção correta a respeito dos princípios da administração
pública.
A O princípio da eficiência deve ser aplicado prioritariamente,
em detrimento do princípio da legalidade, em caso de
incompatibilidade na aplicação de ambos.
B Os institutos do impedimento e da suspeição no âmbito do
direito administrativo são importantes corolários do princípio
da impessoalidade.
C A administração deve, em caso de incompatibilidade, dar
preferência à aplicação do princípio da supremacia do interesse
público em detrimento do princípio da legalidade.
D A publicidade, princípio basilar da administração pública, não
pode sofrer restrições.
E A ofensa ao princípio da moralidade pressupõe afronta também
ao princípio da legalidade.
As próximas 8 questões deverão ser respondidas à luz da
Resolução n.º 198/2014 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e
suas alterações, a qual rege o planejamento estratégico no Poder
Judiciário brasileiro para 2020.
QUESTÃO 50

Tendo em vista que o planejamento estratégico permite, a partir da
análise do ambiente externo e interno da organização, estabelecer
a missão, visão, valores, políticas e diretrizes que norteiam suas
decisões a médio e longo prazo, assinale a opção correta.
A A estratégia do Poder Judiciário para o sexênio 2015/2020
poderá se desdobrar apenas em dois níveis: nacional, com
aplicação obrigatória a todo judiciário; e por segmento de
justiça, de forma facultativa.
B Os planos estratégicos dos tribunais devem estar alinhados ao
plano plurianual como forma de garantir os recursos
necessários à sua execução.
C A missão do Poder Judiciário é promover a justiça social.
D A formulação do plano estratégico dos órgãos do Judiciário
deve estar alinhada à sua estratégia nacional para o sexênio
2015/2020.
E Os planos estratégicos no Poder Judiciário são elaborados para
uma abrangência mínima de quatro anos e máxima de seis
anos.
QUESTÃO 51

O macrodesafio do Poder Judiciário, estabelecido como estratégia
para 2020, é
A
B
C
D
E

a realização da justiça social.
o aprimoramento da gestão da justiça criminal.
a instituição da governança judiciária.
a garantia dos direitos da cidadania.
o combate à improbidade administrativa.

QUESTÃO 52

Na missão institucional descrita no planejamento estratégico de uma
organização estabelece-se o propósito ou a razão para a sua
existência; portanto, a essência do planejamento estratégico está em
definir sua missão organizacional. A missão do Poder Judiciário,
segundo a resolução em apreço, é
A
B
C
D
E

combater a corrupção.
realizar justiça.
promover a transparência e o controle social.
efetivar a prestação jurisdicional.
promover a responsabilidade socioambiental.
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QUESTÃO 53

Na resolução em questão, são assinalados três macrodesafios do
Poder Judiciário para 2020: sociedade, processos internos e
recursos, os quais se desdobram em uma série de diretrizes que
devem nortear as ações do Poder Judiciário. Assinale a opção que
apresenta diretriz relacionada ao macrodesafio processo interno.
A
B
C
D
E

efetividade na prestação jurisdicional
melhoria da gestão de pessoas
garantia aos direitos da cidadania
instituição da governança judiciária
combate à corrupção e à improbidade administrativa

QUESTÃO 54

O Banco de Boas Práticas e Ideias para o Judiciário (BPIJUS) foi
criado mediante a resolução em tela, com o objetivo de aperfeiçoar
os serviços judiciais. Entre as ações do BPIJUS inclui-se
A o fomento à gestão da informação estratégica no âmbito do
Poder Judiciário.
B o compartilhamento de metas nacionais, diretrizes e iniciativas
estratégicas para o Poder Judiciário.
C a promoção do compartilhamento de informações para
organização dos encontros nacionais do Poder Judiciário.
D a promoção e o compartilhamento de ideias inovadoras,
apresentadas por qualquer pessoa, para a melhoria do Poder
Judiciário.
E o oferecimento de suporte informacional para os órgãos do
Poder Judiciário quando da elaboração do processo
orçamentário.
QUESTÃO 55

Em relação à Rede de Governança Colaborativa do Poder Judiciário
conforme a resolução em apreço, assinale a opção correta.
A A Rede de Governança atua, primordialmente, na área de
gestão de projetos, otimização de processos de trabalho, assim
como na produção de dados estatísticos.
B É competência da Rede de Governança Colaborativa do Poder
Judiciário alinhar a proposta orçamentária dos tribunais a seus
respectivos planos estratégicos.
C É competência da Rede de Governança apresentar propostas de
aperfeiçoamento da estratégia do Poder Judiciário para 2020,
bem como auxiliar a execução, o monitoramento dos trabalhos
e a divulgação dos resultados.
D Compete à referida Rede manter unidades de gestão estratégica
para assessorar a implantação e o monitoramento do
planejamento estratégico.
E Compete à presidência do CNJ a indicação dos representantes
dos órgãos do Poder Judiciário para compor a Rede de
Governança Colaborativa do Poder Judiciário.
QUESTÃO 56

A gestão de demandas repetitivas e dos grandes litigantes
caracteriza-se como
A
B
C
D
E

macrodesafio relacionado a recurso.
visão do Poder Judiciário.
macrodesafio relacionado a processo interno.
missão do Poder Judiciário.
macrodesafio relacionado à sociedade.
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QUESTÃO 57

A execução do plano estratégico dos órgãos do Poder Judiciário
deve alinhar-se ao plano estratégico do Poder Judiciário para 2020,
com possibilidade de revisões periódicas. Para tanto, os órgãos do
Poder Judiciário deverão realizar reuniões de análise da
estratégia (RAEs) para avaliação e acompanhamentos dos
resultados, com vistas a promover os ajustes ou medidas necessárias
à melhoria do desempenho institucional. Conforme a referida
resolução, as RAEs dos órgãos do Poder Judiciário devem ser
realizadas
A
B
C
D
E

mensalmente.
semestralmente.
anualmente.
pelo menos quadrimestralmente.
no mês de novembro de cada ano.

QUESTÃO 58

Assinale a opção correta de acordo com o Código de Ética do
Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 8.ª Região.
A A prática de ações com visibilidade plena integra a gestão
democrática que deve ser observada pelo servidor no
cumprimento de suas atribuições.
B Os servidores nomeados ou designados para o exercício dos
cargos em comissão, de direção ou chefia, dada a natureza das
atribuições, obedecerão a regras específicas, além das demais
normas constantes do Código de Ética.
C É vedado ao servidor manter sob sua subordinação hierárquica
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o quarto grau, inclusive.
D A Comissão de Ética compõe-se por cinco membros e
respectivos suplentes, designados pelo corregedor-geral do
tribunal, entre os servidores efetivos e estáveis, que não
tiverem sofrido, nos últimos cinco anos, punição penal ou
administrativa.
E As disposições constantes do Código de Ética aplicam-se a
todos os servidores do tribunal e ainda àqueles que, mesmo
sendo de outra instituição, prestem serviços de natureza
permanente ao tribunal, mas não aos vinculados indiretamente
e em caráter excepcional que estarão submetidos à regulação
específica de seu órgão de origem.
QUESTÃO 59

Acerca dos dispositivos constantes do Regimento Interno do TRT
da 8.ª Região, assinale a opção correta.
A Compete originalmente ao presidente do TRT da 8.ª Região, a
coordenação da escala de férias dos juízes de primeiro grau e
a direção do foro trabalhista.
B O depósito público é órgão externo auxiliar do Foro de Belém,
não o integrando, portanto.
C A Escola da Magistratura, o Conselho da Ordem do Mérito Jus
et Labor e a Corregedoria Regional são órgãos do TRT da 8.ª
Região.
D É de competência exclusiva da Seção Especializada II do TRT
da 8.ª Região processar e julgar, originariamente, os dissídios
coletivos de natureza econômica ou jurídica, bem como
homologar os acordos neles celebrados.
E É da competência originária do vice-presidente do TRT da 8.ª
Região a concessão de licença para servidor acompanhar
cônjuge ou de licença capacitação, bem como a concessão de
dispensa do ponto.
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QUESTÃO 60

No que concerne aos trâmites processuais descritos no Regimento
Interno do TRT da 8.ª Região, assinale a opção correta.
A A pauta de julgamento será organizada pela ordem cronológica
de entrada do processo na distribuição local.
B Os julgamentos acerca de dissídios coletivos, embargos de
declaração, habeas corpus e mandados de segurança preferem
aos demais julgamentos, independentemente de requerimento
da parte.
C As partes serão notificadas dos julgamentos mediante
publicação da pauta no órgão oficial, com antecedência
mínima de setenta e duas horas.
D Independem de publicação e inclusão em pauta de julgamento:
habeas corpus, conflito de competência e processo
administrativo disciplinar.
E Nas sessões de julgamento da pauta judiciária, o
pronunciamento do desembargador relator precede a
manifestação do Ministério Público do Trabalho.
Espaço livre

