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PROVA OBJETIVA 

1. Considere o trecho. 

Dentro e fora de campo, a vida do juiz de futebol 
Juarez Gomes da Silva é uma eterna bola dividida. 
De ante mão, ele já carrega a fama de vilão de 
espetáculo: ao surgir no gramado ao lado dos 
bandeirinhas, a recepção vêm sob a forma de 
vaias, xingamentos e bombardeio de objetos. 

No texto apresentado, há: 

A) um erro de grafia (ante mão) e outro de 
concordância verbal (vêm). 

B) dois erros de grafia (ante mão/ sob). 

C) um erro de grafia (sob) e um erro de 
concordância nominal (vaias). 

D) um erro de grafia (recepção) e um erro de 
concordância verbal (vêm). 

__________________________________________ 

2. A frase em que a concordância nominal está 
adequadamente estabelecida é: 

A) Era meio-dia e meio quando eles chegaram 
para a reunião das onze. 

B) Não é permitido a permanência de estranhos 
neste setor do parque. 

C) Dadas as circunstâncias, abandonou a família e 
foi morar sozinho. 

D) Seguem incluso as cópias da declaração 
solicitadas pela chefia. 

__________________________________________ 

3. A tendência do homem de alterar o ambiente é 
antiga.  

Desde épocas primitivas o homem vem alterando 
radicalmente o ambiente. 

As alterações no ambiente provocaram extinção de 
espécies animais e de florestas. Florestas foram 
substituídas por áreas de cultivo de alimentos. 

 

As frases acima se organizam em um único 
período, em que se mantêm a lógica e a correção 
e, em linhas gerais, o sentido original, em: 

A) É antiga a tendência do homem de alterar 
radicalmente o ambiente, provocando extinção de 
espécies animais e de florestas, estas últimas 
substituídas por áreas de cultivo de alimentos. 

B) O homem, que vem alterando radicalmente o 
ambiente com tendência desde épocas primitivas, 
isso provocando extinção de espécies animais e de 
florestas, substituindo-lhes por áreas de cultivo de 
alimentos. 

C) Com a alteração do meio ambiente, onde a 
tendência antiga faz parte do homem primitivo, 
provocando extinção de espécies animais e de 
florestas, substituído por alimentos cultivados. 

D) Visto a tendência do homem ser antiga de 
alterar radicalmente o ambiente, que ele vem 
alterando desde épocas primitivas, extinguiu-se as 
espécies animais e as florestas, no cultivo de 
alimentos. 

__________________________________________ 

4. Os atalhos do teclado do MS Word em suas 
versões atualizadas para refazer e desfazer uma 
ação, respectivamente, quando possível, são: 

A) Ctrl + Q e Ctrl + Z 

B) Ctrl + U e Ctrl + Z 

C) Ctrl + R e Ctrl + Z 

D) Ctrl + Z e Ctrl + Y 

__________________________________________ 
 

 5. Quanto ao uso de operadores em fórmulas em 
Microsoft EXCEL, assinale a opção correta.  
 
 A) <>: Exponenciação.  

 B) §: Porcentagem.  

 C) #: Concatenação.  

 D) &: Conexão de duas sequências de texto.  

__________________________________________ 
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6. O Burnout, segundo Maslach e Jackson (1986), 
é definido como uma síndrome multidimensional 
constituída por exaustão emocional, 
desumanização e reduzida realização pessoal no 
trabalho. O Burnout é a maneira encontrada de 
enfrentar, mesmo que de forma inadequada, a 
cronificação do estresse ocupacional. Sobrevém 
quando falham outras estratégias para lidar com o 
estresse. Sobre a síndrome marque a alternativa 
incorreta: 

A) De forma geral, toda e qualquer atividade pode 
vir a desencadear um processo de Burnout, no 
entanto, algumas profissões têm sido apontadas 
como mais predispostas por características 
peculiares das mesmas, tais como médicos, 
professores, policiais, enfermeiros, entre outros. 

B) As causas do Burnout dependem da confluência 
de dois fatores: atividade realizada e instituição 
onde o trabalho é realizado. 

C) As ocupações, cujas atividades estão dirigidas a 
pessoas e que envolvem contato muito próximo, 
preferentemente de cunho emocional, são tidas 
como de maior risco ao Burnout. 

D) Dependendo da intensidade e do tempo de 
duração deste estado, o indivíduo pode vir a sofrer 
consequências graves tanto em nível físico, como 
psicológico, caso não possa restaurar o contexto 
anterior ou desenvolver mecanismos adaptativos 
que lhe permitam restabelecer o equilíbrio perdido. 

__________________________________________ 

7. Considerando os princípios norteadores da 
entrevista psicológica é correto afirmar, exceto: 

A) A entrevista psicológica é parte de um processo 
de avaliação, embora possa ocorrer em apenas 
uma sessão e ser dirigida a fazer um 
encaminhamento. 

B) São tipos de entrevistas psicológicas quanto à 
sua finalidade: de triagem, de anamnese, 
diagnósticas, sistêmicas e de devolução. 

C) As entrevistas psicológicas podem ser: 
estruturadas, semi-estruturadas e de livre 
estruturação, segundo seu aspecto formal. 

D) A entrevista psicológica em que é feita a 
anamnese tem por objetivo o levantamento 
detalhado do histórico da doença. 

__________________________________________ 
 

8. Entre as estratégias de avaliação psicológica 
que não pertencem a categoria de testes, estão as 
entrevistas. 

Sobre as entrevistas semi-estruturadas, analise as 
afirmações a seguir: 

l. É usada quando o entrevistador não tem clareza 
sobre seus objetivos. 

ll. São úteis apenas para o levantamento de 
informações definidas por um projeto de pesquisa. 

Ill. Seu uso é útil em situações em que haja a 
padronização de procedimentos ou de registro de 
dados, por exemplo, em psicologia hospitalar. 

lV. A entrevista semiestruturada dificilmente será 
utilizada em saúde pública. 

V. Comparada à entrevista livre, o uso da 
entrevista semiestruturada aumenta confiabilidade 
e fidedignidade da informação adquirida. 

Assinale a alternativa que indica a sequência 
correta, de cima para baixo, das afirmações falsas 
e verdadeiras: 

A) F - F - V - F - V 

B) V - V - V - F - V 

C) F - F - F - F - V 

D) V - F - V - V - F 

__________________________________________ 

9. O processo de seleção de pessoas apresenta os 
seguintes modelos, a saber: modelo de 
classificação, modelo de seleção e modelo de 
colocação de candidatos. Os modelos de processo 
seletivo de classificação e colocação equivalem a, 
respectivamente: 

A) vários candidatos para uma vaga e vários 
candidatos para diversas vagas. 

B) vários candidatos para diversas vagas e vários 
candidatos para uma vaga. 

C) vários candidatos para diversas vagas e um 
candidato para uma vaga. 

D) vários candidatos para uma vaga e um 
candidato para uma vaga. 

__________________________________________ 
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10. O processo de seleção de pessoas, além de 
analisar os requisitos que o cargo exige, visa 
analisar e avaliar o perfil dos candidatos que se 
apresentam para o preenchimento da(s) vaga(s). O 
perfil do candidato se refere a um conjunto de 
características pessoais que ele possui. A 
inteligência geral, a atenção abrangente e o 
quociente emocional são elementos, 
respectivamente, das seguintes características 
pessoais de um candidato em processo de 
seleção: 

A) Interdependência com outras pessoas, 
interdependência com outras tarefas e execução 
da tarefa em si. 

B) Interdependência com outras pessoas, 
execução da tarefa em si e interdependência com 
outras tarefas. 

C) Execução da tarefa em si, interdependência 
com outras tarefas e interdependência com outras 
pessoas. 

D) Interdependência com outras tarefas, execução 
da tarefa em si e interdependência com outras 
pessoas. 

__________________________________________ 

11. Segundo Chiavenato (2010), o treinamento é 
um processo educacional através do qual as 
pessoas aprendem conhecimentos, habilidades e 
atitudes para o desempenho de seus cargos e 
adquirem novas competências. Correlacione as 
definições na coluna da direita, com os tipos de 
treinamento elencados na coluna da esquerda. 

I. Transmissão de informações 

II. Desenvolvimento de habilidades 

III. Desenvolvimento de atitudes 

IV. Desenvolvimento de conceitos 

( ) Habilitar as pessoas a execução e operação de 
tarefas, manejo de equipamentos, máquinas e 
ferramentas de trabalho. 

( ) Aumentar o conhecimento das pessoas sobre 
produtos/serviços, políticas e diretrizes, regras e 
regulamentos da empresa. 

( ) Elevar o nível de abstração, de síntese, 
desenvolver ideias, conceitos e modelos mentais 
para ajudar as pessoas a pensar em termos 
globais e amplos. 

( ) Modificar comportamentos negativos e 
inadequados, para comportamentos favoráveis, 
conscientização e sensibilidade com pessoas e 
clientes internos e externos. 

Assinale a seguir a opção que contém a sequência 
correta, de cima para baixo: 

A) III, IV, I, II. 

B) III, I, IV, II. 

C) II, I, IV, III. 

D) II, IV, I, III. 

__________________________________________ 

12. Com relação à teoria dos traços em liderança, 
analise as afirmativas a seguir: 

I. Somente podem exercer liderança os indivíduos 
que possuam aspectos físicos e intelectuais 
inerentes a este fenômeno. 

II. Liderança é um somatório de características 
pessoais. 

III. As pessoas podem aprender a ser líderes com 
base nos exemplos existentes de outros indivíduos. 

Assinale a alternativa: 

A) se somente a afirmativa I estiver correta. 

B) se somente a afirmativa III estiver correta. 

C) se somente as afirmativas I e II estiverem 
corretas. 

D) se somente as afirmativas I e III estiverem 
corretas. 

__________________________________________ 
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13. Acerca de conflitos em grupos e equipes, 
assinale a opção correta: 

A) Na visão interacionista, conflito é apresentado 
como elemento disfuncional surgido na interação 
entre pessoas com expectativas desniveladas. A 
gestão das situações conflitivas nessa perspectiva 
pressupõe pacificação e punição. 

B) A gestão de conflitos reconhece como conflitos 
de tarefa aqueles relacionados ao conteúdo e 
objetivos do trabalho; como conflitos de 
relacionamento aqueles relacionados a relações 
interpessoais, e como conflitos de processo os 
relacionados ao modo como o trabalho é realizado. 

C) Existem dois níveis de preocupação que 
influenciam claramente a definição da estratégia de 
resolução de conflito apropriada: o nível do conflito 
percebido e o nível do conflito sentido. 

D) O conflito aberto é o primeiro estágio do conflito 
e momento no qual o comportamento das partes se 
manifesta na reação aos outros, tendo como 
consequência gerar colaboração, competição e 
compromisso. 

__________________________________________ 

14. De acordo com a Resolução CFP nº 007/2003, 
que institui o manual de elaboração de documentos 
escritos e produzidos pelo psicólogo, relacione as 
modalidades de documentos às respectivas 
finalidades e conceito. 

I. Declaração. 

II. Parecer psicológico. 

III. Atestado psicológico. 

IV. Relatório/laudo psicológico. 

( ) Apresentação descritiva acerca de situações ou 
condições psicológicas e suas determinações 
históricas, sociais, políticas e culturais pesquisadas 
no processo de avaliação psicológica. 

( ) Documento fundamentado e resumido sobre 
uma questão focal do campo psicológico, cujo 
resultado pode ser indicativo ou conclusivo. 

( ) Documento que visa informar a ocorrência de 
fatos ou situações objetivas relacionadas ao 
atendimento psicológico. 

( ) Documento que certifica uma determinada 
situação ou estado psicológico, afirmando, dessa 

forma, sobre as condições psicológicas de quem 
por requerimento o solicita. 

A sequência está correta em 

A) IV, II, I, III. 

B) III, I, II, IV. 

C) II, III, IV, I. 

D) IV, I, III, II. 

__________________________________________ 

15. O tema "clima organizacional" tem ocupado, 
nas últimas décadas, espaço crescente na gestão 
de pessoas. Estudar a cultura organizacional, 
garantir a motivação e satisfação dos empregados 
e buscar um ambiente de trabalho equilibrado têm 
sido, por parte dos gestores, preocupação 
constante. Sobre esse assunto, analise as 
assertivas abaixo. 

I. Clima organizacional refere-se às percepções 
comuns que os funcionários de uma organização 
têm com relação à empresa e ao ambiente de 
trabalho. 

II. Um dos aspectos que se pode perceber em um 
clima organizacional insatisfatório é o alto índice de 
rotatividade dos funcionários. 

III. Uma das dimensões do clima organizacional é a 
estrutura organizacional que, ao favorecer a 
liberdade de ação, prejudica o clima, pois retira do 
ambiente as regras, regulamentos e a autoridade 
tão relevantes para impor os limites de respeito 
interpessoal. 

IV. Um dos fatores que contribui para um clima 
positivo é a equidade, ou seja, os funcionários 
percebem que os superiores são justos na sua 
relação com a estrutura social. 

É correto o que se afirma em: 

A) I e II, apenas. 

B) II e IV, apenas. 

C) I e III, apenas. 

D) I, II e IV, apenas. 

__________________________________________ 
  



PROCESSO SELETIVO 02/2022 | PSICÓLOGO | IEL/RN 

 

CADERNO DE QUESTÕES #5901698 - PÁGINA 5 DE 5 

 

PROVA DISCURSIVA 

Textos de apoio: 

Em um ambiente organizacional que envolve prestação de serviços para clientes externos e internos, faz parte da 
dinâmica de trabalho a busca por resultados relativos aos ganhos financeiros, bem como a satisfação dos clientes 
e da equipe envolvida. 
Para além da busca por resultados, há de se ter atenção aos processos e etapas do trabalho para a entrega do 
serviço contratado, contemplando a atenção aos clientes e a qualidade do trabalho, prezando pelo cumprimento 
do seu propósito. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Programa Jovem Aprendiz é um serviço cujo propósito extrapola o cumprimento da lei, mas leva novos talentos 
a empresas e impulsiona o desenvolvimento de jovens profissionais. 

Questão: 
 
Levando em conta as informações acima, proponha, enquanto psicólogo(a) integrante de uma equipe que 
executa o Programa Jovem Aprendiz, soluções que você enxerga para as duas problemáticas abaixo: 

 Um cliente que não compreende o fluxo das tarefas a serem executadas a fim de que ele receba o 
serviço e, por isso, demanda a equipe constantemente, o que compromete a fluidez do trabalho; 

 Existência de processos/tarefas desatualizados ou não padronizados, que já não contribuem para o 
alcance de resultados alinhados com a expectativa da empresa e resultam em retrabalho e desgaste 
entre a equipe. 
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