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O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás divulga as respostas esperadas preliminares das
questões da prova discursiva, do concurso PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO QUADRO DE
PESSOAL DE SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.. Essas respostas serão utilizadas como referência no
processo de correção.

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
De acordo com o caso apresentado, quais itens devem fazer parte da anamnese?



A história da empresa;



O percurso profissional do assalariado;



A cronologia da situação de trabalho;



Os acontecimentos da vida que podem ser responsáveis pela descompensação no local do trabalho);



Identificação do quadro específico de neurose traumática;



Técnicas de gerenciamento potencialmente patogênicas.
(20 pontos)

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Explique as hipóteses de nexo causal e diagnóstica deste caso, apresentando o encaminhamento a ser feito



Nexo causal diagnóstico é o assédio moral (AM).



Explicação: Três elementos caracterizam o assédio moral (AM): Repetição das condutas, ou maneira de
agir; que estas condutas ou maneira de agir tenham por objeto ou efeito uma degradação das condições
de trabalho; e que seja suscetível de trazer consequências à situação pessoal do empregado, ou
empregados atingidos, atentando contra sua dignidade, sua saúde física ou mental, ou comprometendo
seu futuro profissional. Os atos de assédio moral compreendem tanto as ações (humilhações, injúrias,
confrontos etc.) quanto as omissões (ignorar a vítima, não lhe dirigir a palavra, silenciar em sua
presença etc.).



Hipótese diagnóstica é a ideação suicida (IS).



Explicação: São considerados pensamentos de ideação suicida os apresentados no caso, assim como:
“Eu ando pensando besteira.” “Acho que minha família ficaria melhor se eu não estivesse aqui.” “Eu sou
um peso para os outros.” “Estou com pensamentos ruins.” “Eu não aguento mais.” “As coisas não vão
dar certo. Não vejo saída.”



Encaminhamento para redes de assistência e saúde e afastamento pelo INSS.
(20 pontos)

