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NOME:  

ASSINATURA:  

 

TEMPO 

• A prova terá duração de 3h (três horas); 

• O candidato somente poderá sair da sala de realização da prova após transcorrida 01h30min (uma hora e 

trinta minutos) do seu início, sem levar o caderno de prova. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS  

 

• Confira seus dados pessoais, especialmente nome, e número de inscrição e leia atentamente as 

instruções para preencher o Cartão de respostas;  

• Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservados;  

• Confira seu cargo no Caderno de questões e Cartão de respostas;  

• O preenchimento do Cartão de respostas é de sua responsabilidade. Não será efetuada troca em caso de 

rasura ou erro no preenchimento;  

• Serão 20 questões objetivas de múltipla escolha sendo 10 questões de Conhecimentos gerais e de 10 

questões de Conhecimentos específicos para cada cargo, subdivididas em 05 (cinco) alternativas de 

resposta, de “a” a “e”, e dessas alternativas somente 1 (uma) deverá ser assinalada como correta;  

• Para realização da prova o candidato deverá trazer somente caneta esferográfica, com tinta azul ou preta;  

• Não serão prestados quaisquer esclarecimentos sobre as questões das provas durante sua realização. O 

candidato poderá, se for o caso, interpor recurso no prazo definido pelo edital;  

• O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova, a qualquer tempo, portando material de prova 

(caderno de questões e/ou folha de respostas); 

• O candidato que necessitar ausentar-se da sala de prova durante sua realização somente poderá fazê-lo 

se acompanhado de um fiscal;  

• Para garantir a lisura e segurança na realização da prova a Coordenação Local poderá fazer uso de 

detectores de metal nos banheiros, nos corredores e/ou na sala de prova; 

• Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal da sala o caderno de questões e a folha de respostas 

devidamente preenchido e assinado, com caneta esferográfica, com tinta azul ou preta;  

• Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala de prova somente poderão entregar o material de prova e se 

retirarem da sala simultaneamente. Exceto nos casos de cargos que não possuem no mínimo 03 

candidatos.  

Laguna – SC, 16 de janeiro de 2022. 
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Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 1 a 10.

Zé         Alegria

Havia         uma         fazenda         onde         os         trabalhadores         viviam         tristes
e         isolados.

Eles         estendiam         suas         roupas         surradas         no         varal         e
alimentavam         seus         magros         cães         com         o         pouco         que
sobrava         das         refeições.

Todos         que         viviam         ali         trabalhavam         na         roça         do         Sinhozinho
João,         um         homem         rico         e         poderoso.         Esse,         sendo         dono         de
muitas         terras,         exigia         que         todos         trabalhassem         duro,
pagando         muito         pouco         por         isso.

Um         dia,         chegou         ali         um         novo         empregado,         cujo         apelido         era
Zé         Alegria.

Era         um         jovem         agricultor         em         busca         de         trabalho.

Recebeu,         como         todos,         uma         velha         casa         onde         iria         morar
enquanto         trabalhasse         ali.

O         jovem         vendo         aquela         casa         suja         e         largada,         resolveu
dar-lhe         vida         nova.

Pegou         uma         parte         de         suas         economias,         foi         até         a         cidade         e
comprou         algumas         latas         de         tinta.

Chegando         em         casa,         cuidou         da         limpeza         e,         em         suas         horas
vagas,         lixou         e         pintou         as         paredes         com         cores         alegres         e
brilhantes,         além         de         colocar         flores         nos         vasos.

Aquela         casa         limpa         e         arrumada         chamava         a         atenção         de
todos         que         passavam.

O         jovem         sempre         trabalhava         alegre         e         feliz         na         fazenda,         era
por         isso         que         tinha         esse         apelido.

Os         outros         trabalhadores         lhe         perguntavam:

-         Como         você         consegue         trabalhar         feliz         e         sempre         cantando
com         o         pouco         dinheiro         que         ganhamos?

O         jovem         olhou         bem         para         os         amigos         e         disse:

-         Bem,         esse         trabalho,         hoje         é         tudo         que         eu         tenho.

Ao         invés         de         blasfemar         e         reclamar,         prefiro         agradecer         por
ele.

Quando         aceitei         este         trabalho,         sabia         de         suas         limitações.

Não         é         justo         que         agora         que         estou         aqui,         fique         reclamando.

Farei         com         capricho         e         amor         aquilo         que         aceitei         fazer.

Os         outros         olharam         admirados.         "Como         ele         podia         pensar
assim?"

Afinal,         acreditavam         ser         vítimas         das         circunstâncias
abandonados         pelo         destino...

O         entusiasmo         do         rapaz,         em         pouco         tempo,         chamou         a
atenção         de         Sinhozinho,         que         passou         a         observar         à
distância         os         passos         dele.

Um         dia         Sinhozinho         pensou:

-         Alguém         que         cuida         com         tanto         cuidado         e         carinho         da         casa
que         emprestei,         cuidará         com         o         mesmo         capricho         da         minha
fazenda.

Ele         é         o         único         aqui         que         pensa         como         eu.

Estou         velho         e         preciso         de         alguém         que         me         ajude         na
administração         da         fazenda.

Sinhozinho         foi         até         a         casa         do         rapaz         e,         após         tomar         um
café         bem         fresquinho,         ofereceu         ao         jovem         um         emprego         de
administrador         da         fazenda.

O         rapaz         prontamente         aceitou.

Seus         amigos         agricultores         novamente         foram
perguntar-lhe:

-         O         que         faz         algumas         pessoas         serem         bem-sucedidas         e
outras         não?

E         ouviram,         com         atenção,         a         resposta:

-         Em         minhas         andanças,         meus         amigos,         eu         aprendi         muito
e         o         principal         é         que:

A         vida         é         como         um         navio,         e         nós         é         que         somos         o         capitão,
não         somos         vítimas         do         destino.         Existe         em         nós         o
livre-arbítrio,         e         com         ele         a         capacidade         de         realizar         e         dar
vida         nova         a         tudo         que         nos         cerca.         E         isso         depende         de         cada
um"

Questão 01
No         trecho:         "Um         dia,         chegou         ali         um         novo         empregado,
CUJO         APELIDO         ERA         ZÉ         ALEGRIA"                  a         oração         "CUJO
APELIDO         ERA         ZÉ         ALEGRIA",         é         classificada
sintaticamente         como:

(A) Oração         Coordenada         Assindética         Explicativa.

(B) Oração         Subordinada         Substantiva         Objetiva         Direta.

(C) Oração         Subordinada         Adjetiva         Explicativa.

(D) Oração         Coordenada         Sindética         Explicativa.

(E) Oração         Subordinada         Adjetiva         Restritiva.

Questão 02
Qual         a         classificação         do         sujeito         da         primeira         oração         do
período:         "Havia         uma         fazenda         onde         os         trabalhadores
viviam         tristes         e         isolados"?

(A) Indeterminado.

(B) Simples.

(C) Inexistente.

(D) Oculto.

(E) Composto.

Questão 03
Em:         "Sinhozinho         foi         até         a         casa         do         rapaz         e,         após         tomar
um         café         bem         fresquinho,         OFERECEU         ao         jovem         um
emprego         de         administrador         da         fazenda",         a         forma         verbal
"OFERECEU         "         é         classificada,         no         contexto         em         que         foi
empregada,         quanto         à         sua         transitividade         (Regência
Verbal),         como         sendo:
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(A) Transitiva         indireta.

(B) Intransitiva.

(C) Verbo         de         Ligação.

(D) Transitiva         direta         e         indireta.

(E) Transitiva         direta.

Questão 04
O         pronome         em         destaque         no         trecho:         "Os         outros
trabalhadores         LHE         perguntavam",         está         exercendo         a
função         sintática         de:

(A) Objeto         Indireto.

(B) Adjunto         Adverbial.

(C) Vocativo.

(D) Objeto         Direto.

(E) Complemento         Nominal.

Questão 05
Também         conhecidas         como         figuras         de         linguagem,         as
figuras         de         estilo         são         recursos         estilísticos         bastante
utilizados         na         linguagem         literária,         na         música,         na
publicidade         e         também         na         linguagem         oral.         São
empregues         com         o         objetivo         de         dar         ênfase         à         comunicação,
tornando-a         mais         expressiva         e         nobre.

Assinale         a         figura         de         linguagem         presente         no         trecho:         "A
VIDA         É         COMO         UM         NAVIO".

(A) Metáfora.

(B) Comparação.

(C) Metonímia.

(D) Prosopopeia.

(E) Paradoxo.

Questão 06
No         trecho:         "O         entusiasmo         do         rapaz,         em         pouco         tempo,
chamou         a         atenção         de         Sinhozinho,         que         passou         a
observar         à         distância         os         passos         dele",         em         relação         ao
fenômeno         linguístico         da         crase,         pode-se         afirmar         que:

(A) O         uso         da         crase         antes         de         pronomes         relativo         QUE,
desde         que         antecedam         um         verbo         transitivo         direto,         é
facultativo.

(B) O         fenômeno         linguístico         da         crase         é         facultativo         quando
se         trata         de         uma         locução         adverbial         feminina.

(C) O         uso         da         crase         antes         de         pronomes         possessivos         no
singular,         desde         que         antecedam         um         substantivo
(pronome         adjetivo),         é         obrigatório.

(D) O         fenômeno         linguístico         da         crase         é         obrigatório,
porque         o         verbo         "observar"         exige         a         preposição.

(E) O         fenômeno         linguístico         da         crase         teve         de         ocorrer
porque         se         trata         de         uma         locução         adverbial         feminina
que         sempre         é         apresentada         com         a         contração         À.

Questão 07
No         trecho:         "Sinhozinho         foi         até         a         casa         do         rapaz         e,         após
tomar         um         café         bem         fresquinho,         ofereceu         ao         jovem         um
emprego         de         administrador         da         fazenda",         as         vírgulas         foram
empregadas         para:

(A) Isolar         o         Aposto.

(B) Isolar         o         Vocativo.

(C) Intercalar         o         adjunto         adverbial         deslocado.

(D) Separar         Orações         Coordenadas.

(E) Intercalar         expressões         explicativas.

Questão 08
A         frase:         "O         jovem         sempre         trabalhava         ALEGRE         e         FELIZ
na         fazenda,         era         por         isso         que         tinha         esse         apelido",
apresenta         os         vocábulos         ALEGRE         e         FELIZ         que         podem
ser         considerados         sinônimos.

Todos         os         pares         de         palavras         abaixo         são         sinônimos,
EXCETO:

(A) Subserviente         -         bajulador.

(B) Pudor         -         pejo.

(C) Ojeriza         -         antipatia.

(D) Esguio         -         corpulento.

(E) Estagnar         -         estratificar.

Questão 09
Assinale         a         frase         que         NÃO         apresenta         uma         lição         para         o
texto         "Zé         Alegria":

(A) Eu         devo         assumir         a         responsabilidade         e         controle         das
minhas         ações,         ao         invés         de         ficar         procurando
"culpados"         pela         minha         situação.

(B) Eu         posso,         através         das         minhas         atitudes,         influenciar         o
lugar         onde         eu         estou,         ao         invés         de         me         deixar
influenciar         por         ele.

(C) Toda         pessoa         é         capaz         de         efetuar         mudanças
significativas         no         mundo         que         nos         cerca.

(D) Sempre         haverá         alguém         observando         suas         atitudes,         e
delas         vai         depender         o         seu         futuro.

(E) Tudo         o         que         um         sonho         precisa         para         ser         realizado         é
alguém         que         acredite         que         ele         possa         ser         realizado.

Questão 10
Em:         "Todos         QUE         viviam         ali         trabalhavam         na         roça         do
Sinhozinho         João,         um         homem         rico         e         poderoso.         Esse,
sendo         dono         de         muitas         terras,         exigia         QUE         todos
trabalhassem         duro,         pagando         muito         pouco         por         isso",         os
termos         em         destaque         são         classificados,         respectivamente,
como:

(A) Pronome         Relativo,         Conjunção         Coordenativa
Explicativa.

(B) Pronome         Relativo,         Conjunção         Subordinativa
Integrante.

PSICÓLOGO - 1 3



(C) Conjunção         Subordinativa         Integrante,         Conjunção
Subordinativa         Integrante.

(D) Pronome         Relativo,         Pronome         Relativo.

(E) Conjunção         Subordinativa         Integrante,         Pronome
Relativo.

Conhecimento Específico

Questão 11
Sobre         os         cuidados         em         saúde         mental         na         atenção         primária
á         saúde         é         CORRETO         afirmar         que:

(A) Uma         das         finalidades         da         RAPS         é         a         criação,         ampliação
e         articulação         de         pontos         de         atenção         à         saúde         para
pessoas         com         necessidades         decorrentes         do         uso         de
crack,         álcool         e         outras         drogas.

(B) Tomando         como         meta         os         objetivos         da         reforma
psiquiátrica,         os         Núcleos         de         Apoio         à         Saúde         da         Família
como         equipamento         sanitário         ícone         do         processo         de
inclusão         das         ações         de         saúde         mental         na         atenção
básica.

(C) A         Rede         de         Atenção         Psicossocial         (RAPS)         é
composta:         pela         ESF,         CAPS         e         pelos         Núcleos         de
Apoio         à         Saúde         da         Família.

(D) A         Estratégia         de         Saúde         a         Família         (ESF)         é         instituída
como         estratégia         de         atenção         à         saúde         mental         no
âmbito         do         SUS.

(E) A         atual         Política         Nacional         de         Atenção         Básica         reforça         o
ESF         como         componente         da         atenção         básica,         com         o
objetivo         de         ampliar         a         abrangência         e         o         escopo         das
ações         de         saúde         mental,         bem         como         sua
resolubilidade.

Questão 12
Sobre         a         Reforma         Psiquiátrica         brasileira         todas         as
afirmativas         abaixo         estão         corretas,         EXCETO:

(A) Embora         baseado         em         modelos         internacionais,
marcadamente         a         Psiquiatria         Democrática         italiana,         o
processo         Brasileiro         de         reforma         psiquiátrica         possui
uma         trajetória         própria,         marcada         por         forte
movimentação         política         e         pelos         desafios         de         um         país
em         desenvolvimento.

(B) Contribuiu,         ainda,         para         a         reforma         psiquiátrica         a
assinatura         da         Declaração         de         Caracas,         em         1990,         em
que         o         Governo         assumiu         assegurar         os         direitos
humanos         às         pessoas         com         transtornos         psiquiátricos         e
organizar         os         serviços         comunitários         de         saúde         mental.

(C) Em         1986,         realizou-se         a         8ª         Conferência         Nacional         de
Saúde,         na         qual         foi         formada         uma         comissão         para         fazer
novas         propostas         para         a         assistência         psiquiátrica
brasileira.         Essa         comissão         propôs         que         o         atendimento
psiquiátrico         passasse         a         ser         integral,         multiprofissional
e         realizado         em         postos         de         saúde,         ambulatórios
especializados         e         em         serviços         criados         especialmente
para         esse         atendimento,         os         Centros         de         Atenção
Psicossocial         -         CAPS.

(D) Em         abril         de         1980,         o         tratamento         dado         aos         internos         e
as         precárias         condições         de         trabalho         no         Centro

Psiquiátrico         Pedro         II         resultaram         na         greve         dos
profissionais         e         geraram         uma         imensa         repercussão
negativa         no         cenário         mundial.         Esse         episódio         criou         a
crise         da         Saúde         Mental         brasileira,         contribuindo         para
tornar         pública         a         discussão         sobre         a         reforma
psiquiátrica.

(E) No         momento         de         crise         do         sistema         público         de         saúde,
as         denúncias         de         maus-tratos         aos         pacientes
institucionalizados         somaram-se         aos         movimentos         dos
trabalhadores         de         saúde,         tais         como         o         Movimento         dos
Trabalhadores         em         Saúde         Mental,         iniciado         em         1978.
Esse         movimento         denunciou         as         precárias         condições
de         trabalho         dos         profissionais         de         saúde         mental,
ampliando         a         luta         pela         adoção         do         modelo         de
atendimento         psiquiátrico         comunitário         no         Brasil.

Questão 13
Sobre         a         Terapia         Cognitivo         Comportamental         (TCC),         é
CORRETO         afirmar         que:

(A) Um         dos         indícios         mais         importantes         de         que         os
pensamentos         automáticos         podem         estar         ocorrendo         é
a         ausência         de         emoções         fortes.

(B) Regras         condicionais         como         afirmações         do         tipo         se
então,         que         influenciam         a         auto         estima         e         a         regulação
emocional         são         chamadas         de         esquemas
intermediários.

(C) Na         TCC,         os         terapeutas         incentivam         o
desenvolvimento         e         a         aplicação         de         processos
conscientes         de         pensamento,         como         o         pensamento
funcional         e         a         elaboração         de         problemas.

(D) O         processamento         cognitivo         recebe         um         papel         central
nesse         modelo.

(E) Na         teoria         cognitivo-comportamental,         os         esquemas
são         definidos         como         regras         fundamentais         para         o
processamento         de         informações         que         estão         acima         da
camada         dos         pensamentos         automáticos

Questão 14
Sobre         o         diagnóstico         e         avaliação         em         psicopatologia         todas
as         afirmativas         abaixo         estão         corretas,         EXCETO:

(A) O         diagnóstico         psicopatológico         repousa         sobre         a
totalidade         dos         dados         clínicos,         momentâneos         e
evolutivos.

(B) O         diagnóstico         psicopatológico         é,         em         inúmeros         casos,
apenas         possível         com         a         observação         do         curso         da
doença.

(C) A         entrevista         psicopatológica         permite         a         realização         dos
dois         principais         aspectos         da         avaliação:         o         histórico         dos
sinais         e         dos         sintomas         e         a         avaliação         neurológica.

(D) A         entrevista,         juntamente         com         a         observação
cuidadosa         do         paciente,         é,         de         fato,         o         principal
instrumento         de         conhecimento         da         psicopatologia.

(E) Os         exames         complementares         laboratoriais,
neurofisiológicos         e         de         neuroimagem         também         são         um
auxílio         fundamental         ao         diagnóstico         psicopatológico.
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Questão 15
Complete         as         lacunas         da         frase         a         seguir:

A         Psicologia         da         Educação         tem         por         objeto         de         estudo
todos         os         __________         das         situações         da         educação,         sob         a
ótica         psicológica.         Seu         domínio         é         constituído         pela         análise
___________         de         todas         as         situações         da         realidade
educativa         e         não         apenas         a         simples         aplicação         da
psicologia         às         questões         da         __________.         Seu         maior
objetivo         é         constatar         ou         __________         e         explicar         o         que         se
passa         no         seio         da         situação         de         um         problema         da
__________.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         completa
corretamente         a         lacuna         acima:

(A) tópicos,         psicológica,         aprendizagem,         entender,
educação

(B) aspectos,         comportamental,         educação,         compreender,
aprendizagem

(C) pontos,         cognitiva,         aprendizagem,         compreender,
educação

(D) tópicos,         psicológica,         educação,         compreender,
aprendizagem

(E) aspectos,         psicológica,         educação,         compreender,
educação

Questão 16
Sobre         Recrutamento         e         Seleção         é         CORRETO         afirmar
que:

(A) A         seleção         de         pessoal         comporta         quatro         modelos         de
tratamento:         modelo         de         alocação,         modelo         de
reajustamento,         modelo         de         seleção,         e         modelo         de
agregação         de         valor.

(B) No         enfoque         quantitativo,         quanto         menos         candidatos
influenciar,         tanto         melhor         será         o         recrutamento.
Contudo,         no         enfoque         qualitativo,         o         mais         importante         e
trazer         candidatos         que         sejam         triados,         entrevistados         e
encaminhados         ao         processo         seletivo.

(C) As         técnicas         de         seleção         permitem         um         rastreamento
das         características         pessoais         do         candidato         através         de
amostras         de         seu         comportamento.

(D) O         recrutamento         pode         estar         focalizado         na         busca         de
candidatos         para         preencher         cargos         vagos         na
organização         e         manter         inalterado         o         status         quo.         Ou
pode         estar         concentrado         na         aquisição         de
competências         necessárias         ao         sucesso
organizacional         para         aumentar         a         competitividade         no
negócio.

(E) Seleção         é         a         obtenção         e         uso         da         informação         a         respeito
de         candidatos         recrutados         interna         e         externamente
para         escolher         qual         deles         deverá         receber         a         oferta         de
emprego.

Questão 17
Sobre         as         três         dimensões         do         aparelho         psíquico         descrito
por         Freud         é         CORRETO         afirmar         que:

(A) O         superego         se         desenvolve         a         partir         do         id,         já         nos
primeiros         anos         de         vida         por         meio         das         interações
sociais         do         indivíduo.

(B) O         Id         é         regido         pelo         Princípio         do         Prazer,         ou         seja,         seu
único         objetivo         é         a         evitar         a         dor.

(C) O         ego         se         funda         a         partir         do         superego         e         tem         como
objetivo         suprimir         os         impulsos         inaceitáveis         do         id,         de
modo         possibilitar         a         convivência         civilizada.

(D) O         Ego         é         regido         pelo         Princípio         da         Realidade,         que         se
configura         pelo         adiamento         da         gratificação.

(E) O         superego         adquire         o         papel         fundamental         de         realizar
parcialmente         os         desejos         e         impulsos         do         id,         ao         mesmo
tempo         em                  que         respeita         os         princípios         do         ego,         além
de         considerar         os         aspectos         da         realidade         externa.

Questão 18
Sobre         a         Psicologia         do         Desenvolvimento         é         CORRETO
afirmar         que:

(A) Todas         as         teorias         do         desenvolvimento         humano
partem         do         pressuposto         de         que         quatro         aspectos         -
aspecto         físico         motor,         aspecto         psíquico,         aspecto
cognitivo,         e         aspecto         social         -         são         indissociados,         mas
elas         podem         enfatizar         aspectos         diferentes,         isto         é,
estudar         o         desenvolvimento         global         a         partir         da         ênfase
em         um         dos         aspectos.

(B) De         acordo         com         a         teoria         do         desenvolvimento         de
Piaget,         na         idade         adulta         não         surge         nenhuma         nova
estrutura         mental,         e         o         indivíduo         caminha         então         para
uma         diminuição         gradual         do         desenvolvimento
cognitivo.

(C) Maturação,         experiências         físicas,         transmissões         sociais
e         culturais         e         equilibração         são         fatores         desenvolvidos
na         teoria         de         Vigotski.

(D) A         Psicologia         do         Desenvolvimento         estuda         o
desenvolvimento         do         ser         humano         em         todos         os         seus
aspectos         Físico         motor,         intelectual,         afetivo         emocional
e         social,         desde         o         nascimento         até         a         velhice,         isto         é,         a
idade         em         que         todos         estes         aspectos         atingem         o         seu
mais         completo         grau         de         maturidade         e         estabilidade.

(E) Para         Vigotski,         a         história         da         sociedade         e         o
desenvolvimento         do         homem         caminham         juntos         e,
mais         do         que         isso,         estão         de         tal         forma         intrincados,         que
um         não         seria         o         que         é         sem         o         outro.         Com         essa
perspectiva,         é         que         Vigotski         estudou         o
desenvolvimento         infantil.

Questão 19
A         cultura         organizacional         representa         o         universo         simbólico
da         organização,         sobre         esse         tema         é         CORRETO         afirmar
que:

(A) A         cultura         exprime         a         missão         da         organização.

(B) Os         aspectos         ocultos         da         cultura         organizacional         são         os
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mais         difíceis         de         compreender         e         de         interpretar,         como
também         de         mudar         ou         sofrer         transformações.

(C) A         cultura         organizacional         é         independente,         não         precisa
ser         alinhada         juntamente         com         outros         aspectos         das
decisões         e         ações         da         organização.

(D) Toda         cultura         organizacional         se         apresenta         em         três
diferentes         níveis:         crenças,         valores         compartilhados         e
pressupostos         básicos.

(E) A         cultura         organizacional         representa         as         normas
formais         que         orientam         o         comportamento         dos         membros
da         organização         no         dia         a         dia.

Questão 20
Sobre         a         Avaliação         de         Desempenho         todas         as         afirmativas
abaixo         estão         corretas,         EXCETO:

(A) A         avaliação         do         desempenho         pode         focar         o         cargo
ocupado         pela         pessoa         ou         as         competências         que         esta
oferece         a         organização         como         contribuição         ao         sucesso
organizacional.

(B) Algumas         das         principais         razões         pelas         quais         as
organizações         estão         preocupadas         em         avaliar         o
desempenho         de         seus         colaboradores         são:
aconselhamento,         percepção,         relacionamento.

(C) A         avaliação         do         desempenho         tem         várias         aplicações         e
propósitos,         uma         delas         é         o         processo         de         aconselhar
pessoas.

(D) Avaliação         360º         é         a         avaliação         do         desempenho         feita
de         modo         circular         por         todos         os         elementos         que
mantém         alguma         interação         com         o         avaliado.

(E) A         avaliação         de         desempenho         e         um         processo         que
serve         para         julgar         ou         estimar         o         valor,         a         excelência         e
as         competências         de         uma         pessoa         e,         sobretudo,         qual         é
a         sua         contribuição         para         o         negócio         da         organização.
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