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O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás divulga as  RESPOSTAS ESPERADAS
OFICIAIS da  prova  de  Psicólogo/Área:  Clínica  e  da  Saúde  do  Concurso  Público  para
Provimento  dos  Cargos  do  Quadro  de  Pessoal  Técnico-Administrativo  em  Educação  da
UFG/2017. Essas respostas foram utilizadas como referência no processo de correção. Foram
também consideradas corretas outras respostas que se encaixaram no conjunto de ideias que
corresponderam  às  expectativas  das  bancas  quanto  à  abrangência  e  à  abordagem  do
conhecimento. Respostas parciais também foram aceitas, e na pontuação a elas atribuída foram
considerados diferentes níveis de acerto.

____Questão 01_______________________________________________________________

1. Título, Introdução e Objetivos: deve-se apresentar o problema e/ou a demanda institucional que
justifique a intervenção psicológica; definição das principais variáveis psicológicas e dos objetivos.

2. Método:  devem ser  definidos a clientela-alvo,  os materiais,  o  ambiente ou os cenários,  os
instrumentos de avaliação psicológica, os procedimentos e a viabilidade administrativa.

3. Análise de resultado:  devem ser  definidos os dispositivos  quantitativos e/ou qualitativos  de
avaliação da intervenção e, menção a menos, três autores.

(20 pontos)

____Questão 02_______________________________________________________________

O Laudo Psicológico deverá ser constituído dos seguintes itens:

1. Identificação. 

2. Descrição da demanda.

3. Procedimento. 

4. Análise.

5. Conclusão.  

(20 pontos)

____Questão 03_______________________________________________________________

1. O projeto de extensão, relativo a uma ação voltada à comunidade local, deve priorizar os
seguintes quesitos:

a) justificar a intenção da ação de extensão e seus objetivos; 

b) identificar o perfil necessário da pessoa que coordenará uma ação; 

c) selecionar a população-alvo a ser incluída na ação;

d) identificar a estimativa dos recursos humanos e financeiros necessários para a ação;

e) organizar o desenvolvimento da ação de extensão por meio do cronograma. 

(20 pontos)

Goiânia, 25 de abril de 2017.


