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O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás divulga as respostas esperadas
preliminares da prova Teórico-Prática com abordagem discursiva do cargo de  PSICÓ-
LOGO/ÁREA: CLÍNICA E DA SAÚDE. Essas respostas serão utilizadas como referência
no processo de correção. Serão também consideradas corretas outras respostas que se
encaixarem no conjunto de ideias que correspondem às expectativas quanto à abrangên-
cia e à abordagem do conhecimento no que se refere à competência e/ou habilidades na
utilização de conceitos e/ou técnicas específicas. Respostas parciais também serão acei-
tas,  contudo, a pontuação a elas atribuída considerará os  diferentes níveis de acerto,
quando for o caso.

RESPOSTAS ESPERADAS

____Questão 01__________________________________________________________

O(a)  candidato(a)  deverá  fazer  uma  introdução  teórica  definindo  estresse  e  estresse
crônico ocupacional, destacando o esgotamento emocional, a desumanização ou “des-
pessoalização” e a perda no sentido da atividade profissional. Além disso, deverá explici-
tar o(s) objetivo(s) da intervenção, considerando que prevenção terciária envolve a identi-
ficação e prevenção de comorbidades, uma vez que a enfermidade ou a doença já esteja
desenvolvida. Quanto ao método, deverá apresentar, no mínimo, os seguintes itens: par-
ticipantes, materiais/instrumentos e procedimento. Deve-se apresentar uma proposta de
avaliação dos resultados da intervenção, quantitativa ou qualitativa.

(20 pontos)

____Questão 02_________________________________________________________

O(a) candidato(a) deverá desenvolver um conhecimento sobre o enfrentamento (coping)
focalizado no eixo da regulação da emoção e o enfrentamento focalizado no eixo da reso-
lução do problema. Dentre os subtipos do coping focalizado na emoção, espera-se que
disserte exemplificando sobre a fuga-evitação, o distanciamento e a reavaliação positiva;
quanto ao coping focalizado no problema, espera-se que, ao menos, o candidato apresen-
te os subtipos de enfrentamento pró-ativo/preventivo e enfrentamento combativo. Nesse
sentido, os exemplos deverão ser coerentes com a definição conceitual.

(20 pontos)
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____Questão 03__________________________________________________________

O(a) candidato(a) deverá: elaborar uma breve introdução articulando os conceitos de resi-
liência e de estresse no contexto de trabalho, destacando fatores de risco e de proteção,
em uma relação processual, e justificando a pertinência do estudo; definir o objetivo geral
(ou primário) e os específicos (ou secundários); apresentar um método no mínimo com a)
tipo de estudo, b) participantes, c) materiais/instrumentos e d) procedimento; e apresentar
conhecimento da resolução 466/2012, do Comitê de Ética de Pesquisa e do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. 

(20 pontos)


