Psicologia

Padrão de Resposta
O estudante deve redigir texto dissertativo, abordando os seguintes tópicos:
A – A ideia de que desenvolvimento sustentável pode ser entendido como proposta ou
processo que atende às necessidades das gerações presentes sem comprometer capacidade
similar das gerações futuras.
B – A redução do IPI para a compra de automóveis incentiva a utilização de veículos movidos a
combustíveis fósseis num cenário de baixa mobilidade urbana nas cidades brasileiras. Mais
automóveis nas cidades gera mobilidade deficitária e mais consumo de combustíveis fósseis,
pois os motores ficam mais tempo acionados. O aumento da queima de combustíveis nestes
motores gera maiores quantidades de emissões de gases poluentes, como os gases de efeito
estufa, o monóxido de carbono, os óxidos de enxofre e os particulados. Como consequência, o
ar atmosférico das cidades se torna mais poluído.
C – São ações de fomento:
Concessão de subsídios governamentais ao transporte coletivo em detrimento do transporte
particular, como exemplo a redução de IPI para a fabricação de equipamentos de transporte
coletivo como ônibus, vagões de metrôs, trólebus e barcas públicas.
Concessão de subsídios governamentais para a manufatura e venda de veículos de transporte
movidos a combustíveis limpos ou mais sustentáveis, como os veículos a energia solar, gás
natural, energia elétrica, hidrogênio, biodiesel, dentre outros.
Incentivo ao uso de bicicletas e da caminhada, como a construção de ciclovias e de passeios
seguros, amplos e agradáveis.

Padrão de Resposta
O estudante deverá redigir texto dissertativo, abordando os seguintes aspectos:
A – Comentários gerais a respeito da violência na atualidade, considerando o papel de
tecnologias no estímulo ou combate à violência.
B – Aspectos relacionados à educação escolar e a violência, apontando suas causas e
consequências.
C – Ações/soluções para a violência na escola. Exemplos: atualização dos profissionais da
educação, conscientização da comunidade escolar sobre o assunto, desenvolvimento de
políticas públicas ligadas ao combate à violência.

Padrão de Reposta
Proposta de intervenção no contexto escolar: O estudante deve, partindo dos problemas
apresentados pelas crianças, apontar problemas do contexto institucional. O que se exige é
que o foco central da resposta seja a dimensão institucional e não a individual. Pode referir-se
à necessidade de avaliar métodos, relação professor-aluno, relações entre as crianças etc. São
exemplos de intervenções possíveis no contexto escolar: processo de adaptação para o aluno
que está iniciando; processo de socialização da escola; preparação dos professores para lidar
com as dificuldades de interação social e outras intervenções que sejam pertinentes. A
proposta de intervenção deve ser justificada com apoio em teorias da área (por exemplo,
conceitos do desenvolvimento infantil, da dinâmica do processo ensino-aprendizagem, dos
processos instrucionais) afastando-se de explicações do senso comum. A resposta pode
recorrer ao contexto familiar como um determinante dos problemas das crianças, mas não
pode restringir sua intervenção no nível da família e, em especial, na estratégia de
psicoterapia.
Proposta de intervenção no contexto organizacional: O estudante deve, partindo dos
problemas apresentados pelo funcionário (João), apontar problemas do contexto institucional.
O que se exige é que o foco central da resposta seja a dimensão institucional e não a
individual. Pode referir-se, entre outros, a questões de reestruturação do mundo do trabalho,
das ameaças de perda do emprega, dos métodos de controle do desempenho, do padrão
gerencial de cobrança de metas, do processo de definição de metas de desempenho. Todos
são fatores organizacionais que podem gerar insegurança e ansiedade no trabalhador. Como
intervenção pode sugerir: pesquisa de clima organizacional, análise da cultura organizacional,
treinamento de gestores, intervenções no processo de trabalho, clínica do trabalho e outras
intervenções pertinentes. A proposta de intervenção deve ser justificada com apoio em
teorias da área (por exemplo, conceitos de clima, motivação no trabalho, reestruturação

produtiva, processos de trabalho, estilos de liderança e gestão, relação trabalho-família)
afastando-se de explicações do senso comum. A resposta não pode restringir sua intervenção
à psicoterapia para João.

Padrão de Resposta
A – O estudante deve identificar um fenômeno psicológico (ex: Desenvolvimento Infantil,
Brincar, Interações Sociais) derivado objetivamente da temática do texto e pertencente ao
campo de estudo da psicologia.
Não serão consideradas respostas que não façam menção ao fenômeno psicológico ou que o
identifiquem de forma incorreta (ex: formação docente), caracterizando uma investigação que
não diz respeito ao campo de estudo da psicologia. Não será considerado, também, fenômeno
psicológico que não deriva objetivamente da temática do texto (ex: relacionamento familiar).
B – O estudante deve apresentar objetivamente um problema de pesquisa derivado do
fenômeno psicológico anterior e da temática descrita no texto. É necessário lembrar que a
correta formulação do problema determina a condução da pesquisa.
C – O estudante pode propor delineamento qualitativo/quantitativo, desde que aponte os
elementos básicos de uma pesquisa, articulados de forma coerente com o problema de
pesquisa apresentado.

Padrão de Resposta
A – O estudante deve apresentar coerência entre o referencial escolhido e a compreensão
clínica-diagnóstica apresentada na situação problema. Pode recorrer aos sistemas nosológicos
disponíveis para identificar o problema apresentado por Fabiana, assim como utilizar conceitos
específicos de outras abordagens que não utilizam tais sistemas, mas que são relevantes para
a compreensão clínica dos problemas apresentados.
B – O estudante deve construir hipóteses etiológicas coerentes com a abordagem escolhida. É
importante considerar a consistência entre a(s) hipótese(s) e a abordagem psicoterápica
escolhida.
C – O estudante deve descrever sinteticamente as principais características e os conceitos
básicos envolvidos no processo terapêutico que utilizaria. Tal descrição deve revelar
consistência entre os conceitos utilizados e a abordagem escolhida.
Obs.: No conjunto da resposta aos três itens o estudante deve revelar consistência em relação
à abordagem escolhida, sem ecletismos teóricos e metodológicos.

