
1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições
gráficas que possam gerar dúvidas. Em seguida, verifique se ele contém questões discursivas.três

2. O caderno de respostas será distribuído no início da prova. Ele é personalizado e não será substituído
em caso de erro durante o seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos
corretamente; se for constatado algum erro, notifique ao aplicador de prova.

3. As folhas de respostas não poderão ser assinadas, rubricadas nem conter, em outro local que não o
apropriado, marcas ou sinais, pois serão despersonalizadas antes da correção. Qualquer símbolo,
sinal, desenho, recado, orações ou mensagens, inclusive religiosas, nome, apelido, pseudônimo ou
rubrica, serão considerados elementos de identificação do candidato. Apresentando qualquer destes
elementos, a prova será desconsiderada, não corrigida e atribuir-se-lhe-á pontuação zero.

4. Questões respondidas em local inadequado, ou seja, fora do espaço destinado a cada questão,
mesmo que identificada a troca, e respostas a lápis, NÃO serão corrigidas e terão pontuação zero.

5. Esta prova tem a duração de , incluindo o tempo destinado à coleta de impressão digital,quatro horas
às instruções e à transcrição para o caderno de respostas. Você só poderá retirar-se definitivamente da
sala e do prédio após decorridas , e somente será permitido levar o caderno deduas horas de prova
prova a partir das , desde que permaneça na sala até esse horário.16 horas e 30 minutos

6. Os três últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos no recinto, após a
entrega do material, tendo seus nomes registrados em Relatório de Sala e nele posicionadas suas
respectivas assinaturas.

7. .AO TERMINAR, DEVOLVAO CADERNO DE RESPOSTAS AOAPLICADOR DE PROVA

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADOESTE CADERNO
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES
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CENTRO DE SELEÇÃO

Prova Teórico-Prática com abordagem discursiva 

CARGO: PSICÓLOGO/ÁREA: ESCOLAR

Leia o texto abaixo, escrito pela pedagoga Jussara de Barros, e responda às questões de 01 a 03. 

“A violência é um problema social que está presente nas ações dentro das escolas, e se manifesta de diversas for -

mas entre todos os envolvidos no processo educativo. Isso não deveria acontecer, pois escola é lugar de formação

da ética e da moral dos sujeitos ali inseridos, sejam eles alunos, professores ou demais funcionários. Porém, o que

vemos são ações coercitivas, representadas pelo poder e autoritarismo dos professores, coordenação e direção,

numa escala hierárquica, estando os alunos no meio dos conflitos profissionais que acabam por refletir dentro da

sala de aula. Além disso, a violência estampada nas ruas das cidades, a violência doméstica, os latrocínios, os

contrabandos, os crimes de colarinho-branco têm levado jovens a perder a credibilidade quanto a uma sociedade

justa e igualitária, capaz de promover o desenvolvimento social em iguais condições para todos, tornando-os vio-

lentos,  conforme esses modelos sociais.  Nas escolas,  as relações do dia  a  dia  deveriam traduzir  respeito  ao

próximo, através de atitudes que levassem à amizade, harmonia e integração das pessoas, visando atingir os obje-

tivos propostos no projeto político-pedagógico da instituição. Muito se diz sobre o combate à violência, porém, le -

vando ao pé da letra, combater significa guerrear, bombardear, batalhar, o que não traz um conceito correto para se

revogar a mesma. As próprias instituições públicas se utilizam desse conceito errôneo, princípio que deve ser o mo-

tivador para a falta de engajamento dessas ações. [...] Levar esse tema para a sala de aula desde as séries iniciais

é uma forma de trabalhar com um tema controverso e presente em nossas vidas, oportunizando momentos de refle-

xão que auxiliarão na transformação social. [...]”.

Disponível em: http://www.brasilescola.com/educacao/escola-x-violencia.htm. Acesso em 20 de maio de 2015

____Questão 01__________________________________________________________________

Na perspectiva da psicologia escolar/educacional, proponha como realizar um diagnóstico geral da

unidade escolar, destinado a subsidiar a elaboração de um projeto de intervenção psicológica no

contexto da escola. Considere desde a fase de fundamentação e preparação até a devolutiva aos

atores envolvidos.

(20 pontos)

____Questão 02__________________________________________________________________

Elabore um pré-projeto de ação preventiva primária a ser desenvolvida com diferentes atores da e

na escola e que os motive ao enfrentamento do fenômeno da violência no contexto escolar, no ensi -

no fundamental.

(20 pontos)
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____Questão 03__________________________________________________________________

Baseado em um desenho de investigação com triangulação metodológica, elabore um problema de

investigação e fundamente um método para investigar o fenômeno da violência no contexto escolar.

(20 pontos)
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RASCUNHO
As folhas  para rascunho no caderno de provas serão de preenchimento facultativo e 

NÃO terão validade para a correção das provas.
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