
SESI- PSICÓLOGO 

CARGOS 203 E 204 

 

 

 

QUESTÕES 

1. Julgue os itens a seguir. 

I. Caracteriza a atuação do psicólogo escolar orientar a gestão 

escolar. 

II. Caracteriza a atuação do psicólogo escolar colaborar no 

planejamento do projeto pedagógico da escola. 

III. Caracteriza a atuação do psicólogo escolar oferecer 

orientação psicoeducacional para a comunidade escolar. 

IV. Caracteriza a atuação do psicólogo escolar orientar os 

envolvidos com a educação do estudante, como, por exemplo 

pai, mãe, responsáveis, cuidadores e profissionais. 

V. Caracteriza a atuação do psicólogo escolar fazer 

atendimento de psicoterapia breve, na escola, com todos os 

envolvidos. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Apenas os itens I, II e V estão certos. 

B) Apenas os itens I, III e IV estão certos. 

C) Apenas os itens II, III e V estão certos. 

D) Apenas os itens I, II, III e IV estão certos. 

E) Todos os itens estão certos. 

 

___________________________________________________ 

2. A respeito da atuação dos profissionais de psicologia junto a 

professores e funcionários de escolas, assinale a opção correta. 

A) O psicólogo deve aplicar técnicas e conhecimentos de 

avaliação psicológica aos problemas apresentados na escola. 

B) A realização de diagnósticos institucionais é prática 

equivocada nesse contexto, pois evoca postura clínica e 

patologizante, que já foi abolida da psicologia. 

C) O psicólogo deve assumir o papel de agente escolar 

centralizador e liderança estratégica das ações pedagógicas de 

aprendizagem. 

D) A psicologia do trabalho é a especialidade mais indicada 

para subsidiar a atuação do psicólogo, visto que aborda 

questões que envolvem alunos e professores nas escolas. 

E) Para desenvolver o trabalho com eficiência, o psicólogo 

deve conhecer as reações e relações de poder entre os 

profissionais que se entrecruzam no contexto escolar. 

___________________________________________________ 

3. Sobre os aspectos relacionados à educação inclusiva, é 

correto afirmar que: 

A) escola e família precisam estreitar laços, principalmente no 

que se refere à atenção as crianças com necessidades 

educativas especiais. 

B) o mais importante a ser feito é instrumentalizar o professor 

com um maior conhecimento a respeito das patologias com as 

quais irá se confrontar. 

C) a inclusão escolar da criança com internação de longa 

duração deve ser definida após alta hospitalar. 

D) o Estatuto da Pessoa com Deficiência não contempla 

pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos 

e técnicas pedagógicas. 

E) não se aplica à criança de zero a três anos, pois não há 

estudos que comprovem benefícios da socialização nessa faixa 

etária. 

___________________________________________________ 

4. Com relação a dificuldades de aprendizagem e crianças com 

necessidades especiais, julgue os próximos itens. 

I. Crianças com altas habilidades podem apresentar 

dificuldade para processar informações, o que afeta a 

aprendizagem e o desempenho acadêmico. 

II. O nível de gravidade da dificuldade de aprendizagem é 

avaliado pelo impacto social gerado pelo déficit e pela 

ocorrência de manipulação das crianças pelos pares. 

III. A dificuldade de aprendizagem é considerada fator de 

risco para crianças, por estar associada a transtornos 

psicossociais futuros. 

IV. Fatores socioemocionais e comportamentais constituem 

focos de atenção em um processo de identificação de 

dificuldades de aprendizagem. 

V. Acesso a oportunidades ou escolarização inadequada são 

fatores críticos que justificam as dificuldades de aprendizagem 

e podem ser superados com políticas públicas eficazes. 

Estão certos apenas os itens: 

A) I, II e III. 

B) I, II e IV. 

C) I, III e IV. 

D) I, IV e V. 

E) II, III e V. 
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___________________________________________________ 

5. Para Griffin e Morhead (2006), o comportamento 

organizacional tem estreita relação com vários desafios 

organizacionais e gerenciais. Sendo assim, assinale a 

alternativa incorreta quanto aos desafios e às oportunidades 

que se colocam diante dos gestores e à sua relevância no 

comportamento organizacional. 

A) Um grande desafio na área do comportamento 

organizacional é gerenciar demissões. O termo downsizing 

denota um aumento proposital da força de trabalho para 

minimizar a eliminação de divisões ou de negócios inteiros, 

uma vez que esses cortes foram comuns em meados da década 

de 1980. O downsizing foi necessário porque as organizações 

realizaram grandes programas de enxugamento, que 

provocaram a demissão de milhares de funcionários. As 

organizações que empreenderam iniciativas de downsizing 

precisavam gerir os efeitos das demissões, não só sobre os 

funcionários que saíram, mas também sobre os que 

permaneceram e se sentiam ameaçados. 

B) Um grande desafio na área do comportamento 

organizacional é a adequação da força de trabalho. O termo 

"terceirizar" significa contratar outras organizações para 

desempenhar algumas funções. Essa prática tornou-se 

corriqueira há muitos anos. Muitas organizações costumam 

terceirizar atividades como limpeza, alimentação de 

funcionários, segurança etc. Presume-se que essa organização, 

ao concentrar a força de trabalho em suas atividades 

principais, forneça estabilidade de empregos e se tome mais 

competitiva. 

C) Um grande desafio na área do comportamento 

organizacional é a expansão da organização na medida em que 

ela se desenvolve. Com a chegada da alta tecnologia, a mão de 

obra operacional foi sendo substituída por máquinas, robôs e 

sistemas de informação, em um processo chamado de 

"desemprego estrutural". Os gestores que compreendem bem 

esse fenômeno possuem condições de lidar mais bem com 

situações como essa, tanto atraindo novos trabalhadores, com 

as capacidades e as habilidades necessárias, quanto retendo os 

funcionários que são imprescindíveis. 

D) Um grande desafio na área do comportamento 

organizacional é a globalização. Tanto a economia quanto as 

transações humanas têm-se tornado mais internacionalizadas, 

o que impõe à gestão desafios e oportunidades diversos. 

Portanto, é imprescindível levar em consideração a variação 

do comportamento conforme a cultura de cada país. Os 

valores, os símbolos e as crenças diferem significativamente 

de uma cultura para outra. 

E) Um grande desafio na área do comportamento 

organizacional é relativo à ética e à responsabilidade social. 

Tanto a ética quanto a responsabilidade social ganharam 

relevância nos últimos anos e constituem pilares da empresa 

moderna - desafios que são correlatos, apesar de distintos. 

___________________________________________________ 

6. Considerando que as pesquisas de clima e cultura 

organizacional assumem relevância central nas organizações, 

uma vez que auxiliam na compreensão do comportamento 

humano e organizacional, assinale a opção correta. 

A) Cultura e clima organizacional são conceitos distintos: a 

cultura aborda elementos mais profundos, os pressupostos 

básicos da organização; o clima trata de aspectos visíveis 

relativos ao ambiente organizacional. 

B) Pesquisas de clima organizacional avaliam o quanto os 

trabalhadores gostam de certos aspectos do seu ambiente de 

trabalho, tais como carga de trabalho, suporte material e 

valorização do trabalho. 

C) Uma pesquisa destinada a avaliar se os trabalhadores de 

uma empresa enfatizam as recompensas materiais ou o bem-

estar dos colaboradores investigará a cultura organizacional 

centrada na dimensão masculinidade/feminilidade. 

D) Apoio da chefia, conforto físico, pressão por resultados e 

coesão entre os colegas são aspectos que antecedem o clima 

organizacional, devendo por isso ser objetos de diagnóstico e 

intervenção organizacional. 

E) O clima de uma organização pode ser gerenciado, ao passo 

que a cultura não; esta se refere a fenômenos espontâneos, 

conservadores e ocultos, alheios a alterações intencionais. 

___________________________________________________ 

7. De acordo com Bergamini e Coda (1997), o tema qualidade 

de vida no trabalho sempre foi objeto de ampla discussão. 

Nesse sentido, parece haver hoje uma situação em que os 

empregados vivenciam mais insatisfação que satisfação nas 

empresas onde trabalham. Embora tais efeitos da insatisfação 

no trabalho ainda não tenham sido suficientemente mapeados 

nas organizações brasileiras, é sabido que as prováveis 

consequências negativas estão ligadas a alguns fatores. A 

respeito deles, julgue os seguintes itens. 

I. São fatores a inércia organizacional e a dificuldade de 

implantação eficaz de programas de melhoria de qualidade. 

II. É um fator o comprometimento da saúde física e mental 

dos empregados. 

III. São fatores o estresse, as faltas, a baixa produtividade e o 

baixo desempenho no trabalho. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Apenas os itens I e III estão certos. 

B) Apenas o item III está certo. 

C) Apenas os itens I e II estão certos. 

D) Apenas os itens II e III estão certos. 

E) Todos os itens estão certos. 

___________________________________________________ 
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8. No processo psicodiagnóstico, segundo Ocampo e Arzeno 

(1990), 

A) definir o enquadre (ou enquadramento) permite dar 

garantias de que no processo de psicodiagnóstico o paciente 

não tenha contato com aspectos da sua infância já que são 

muito regressivos, dificultando a entrevista. 

B) a entrevista inicial é caracterizada como uma entrevista 

dirigida, que permite ao entrevistador ter a liberdade de 

investigar as principais questões foco da avaliação 

psicológica. 

C) a entrevista clínica é uma técnica insubstituível, pois 

cumpre os objetivos do processo psicodiagnóstico, sendo a 

utilização de testes facultativa, uma vez que são apenas 

complementares. 

D) ao planejar a bateria de testes a ser utilizada no 

psicodiagnóstico, é importante discriminar a sequência em que 

os testes escolhidos serão aplicados, sendo que os primeiros 

devem ser os que mobilizam a conduta que corresponde ao 

sintoma do avaliado. 

E) na entrevista clínica deve-se observar o motivo latente, 

subjacente ao manifesto, sem ater-se à queixa que preocupa o 

paciente e pode manter-se, anular-se e ampliar-se. 

___________________________________________________ 

9. O Conselho Federal de Psicologia (CFP) oferece aos 

profissionais do Sistema Conselhos informações de natureza 

ética, teórica e metodológica relativas à avaliação psicológica, 

visando a aprimorar a qualidade dos serviços psicológicos 

oferecidos à sociedade brasileira. Essa demanda emergiu a 

partir dos fóruns de discussões quanto aos métodos e, entre 

eles, a definição de critérios mínimos para a validação dos 

testes psicológicos. 

Disponível em: Cartilha-Avaliação-Psicológica.pdf>. Acesso em: 18 jan. 2017, 
com adaptações. 

Com base no texto, a respeito da avaliação psicológica, 

assinale a alternativa correta. 

A) Ela é dinâmica e se constitui em fonte de informações de 

caráter determinativo acerca dos fenômenos psicológicos, com 

a finalidade de subsidiar os trabalhos nos diferentes campos de 

atuação do psicólogo, entre eles, saúde, educação, trabalho e 

outros setores em que ela se fizer necessária. 

B) Essa avaliação consiste em estudo que requer um 

planejamento prévio e cuidadoso, de acordo ou não com a 

demanda e os fins aos quais a avaliação se destina. 

C) Os resultados das avaliações devem considerar e analisar 

os condicionantes históricos e sociais e seus efeitos no 

psiquismo, com a finalidade de servirem como instrumentos 

para atuar não somente sobre o indivíduo, mas na modificação 

desses condicionantes que operam desde a formulação da 

demanda até a conclusão do processo de avaliação 

psicológica. 

D) Ela refere-se a um processo restrito que envolve a 

integração de informações provenientes de uma única fonte, 

tais como: testes, entrevistas, observações e análise de 

documentos. 

E) Ela utiliza apenas a testagem psicológica como instrumento 

avaliativo. 

___________________________________________________ 

10. A adaptação de instrumentos de avaliação psicológica é 

assunto discutido por Bandeira (2019). Considerando essa 

informação, assinale a alternativa correta. 

A) Os processos de tradução de testes psicológicos e de 

adaptação de testes psicológicos são os mesmos. 

B) São etapas da tradução de testes psicológicos: tradução do 

instrumento do idioma de origem para o idioma-alvo; síntese 

das versões traduzidas; avaliação da síntese por juízes experts; 

avaliação do instrumento pelo público-alvo; tradução reversa; 

e estudo-piloto. 

C) A adaptação transcultural torna desnecessária a busca de 

outras evidências empíricas. 

D) São etapas da adaptação transcultural de testes 

psicológicos: tradução do instrumento do idioma de origem 

para o idioma-alvo; síntese das versões traduzidas; avaliação 

da síntese por juízes experts; avaliação do instrumento pelo 

público-alvo; tradução reversa; e estudo-piloto. 

E) A tradução de testes psicológicos de outro idioma para o 

português é mais complexa que o processo de adaptação de 

um teste psicológico estrangeiro. 

___________________________________________________ 

GABARITO DA SEÇÃO  
1 D 2 E 3 A 4 C 5 A  
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