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Questão 01. Acerca da avaliação psicológica, julgue os itens em (V) quando verdadeiros e (F) quando 
falso: 

1 Na realização da Avaliação Psicológica, a psicóloga e o psicólogo devem basear sua decisão, 
obrigatoriamente, em métodos e/ou técnicas e/ou instrumentos psicológicos reconhecidos 
cientificamente para uso na prática profissional da psicóloga e do psicólogo. 

2 A abordagem de avaliação idiográfica fundamenta-se comparação intragrupo, ou seja, se ocupa da 
comparação de indivíduos, diferenças individuais e leis universais que regem o comportamento, ao 
passo que a perspectiva nomotética fundamenta-se em comparações intra-sujeito. 

3 A psicóloga e o psicólogo têm a prerrogativa de decidir quais são os métodos, técnicas e instrumentos 
empregados na Avaliação Psicológica, desde que devidamente fundamentados na literatura científica 
psicológica e nas normativas vigentes do Conselho Federal de Psicologia (CFP). 

4 Um teste psicológico tem por objetivo identificar, descrever, qualificar e mensurar características 
psicológicas, por meio de procedimentos sistemáticos de observação e descrição do comportamento 
humano, nas suas diversas formas de expressão, acordados pela comunidade científica. 

5 Os psicólogos e psicólogas brasileiros, mesmo sem registro em algum Conselho Regional de Psicologia 
(CRP), podem adquirir e fazer uso de testes psicológicos em processos de avaliação diversos, desde que 
estes estejam aprovados pelo Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos do Conselho Federal de 
Psicologia. 

6 Instrumentos de medida psicológica devem apresentar parâmetros mínimos de qualidade, envolvendo 
estudos teórico-empíricos que demonstrem evidências de validade, precisão, padronização e 
normatização. 

7 Segundo a Resolução CFP09/2018, os estudos de validade, precisão e normas dos testes psicológicos 
tem validade de 30 anos. 

 

Agora, para registrar sua resposta na questão, marque a única seqüência correta: 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

(A) V V V V V V V 

(B) V F V V F V F 

(C) V F V F V F V 

(D) V F F F V V F 

(E) F F F F F F F 

 

 



Questão 02.  Tendo em mente os métodos de aferição das evidências de validade e precisão, bem como o 
próprio conceito de validade dos testes, julgue os itens em (V) se verdadeiros ou (F) se falsos. Em seguida 
assinale a única opção correta. 
 
1 As evidências de validade baseadas em critérios externos referem-se à capacidade preditiva do teste 

aliado a fatos de interesse direto, como, por exemplo, sucesso acadêmico ou em atividades 
profissionais.  

2 Análise fatorial é uma técnica da psicometria utilizada para demonstrar as evidências de validade 
baseadas no conteúdo dos itens dos testes psicométricos.  

3 A concordância interavaliadores e o delineamento teste-reteste podem ser considerados como 
estimativas de precisão e estabilidade temporal, respectivamente. 

4 Evidências de validade baseadas na estrutura interna informam sobre o padrão de correlação entre itens 
(ou subescala de itens) que compõe o teste, de modo que as expectativas teóricas de agrupamento / 
correlação entre estes itens devem ser demonstradas empiricamente. Tais evidências são, comumente, 
obtidas com o uso de análises fatoriais. 

5 Validade preditiva, validade concorrente e validade das formas paralelas são procedimentos utilizados 
para aferir evidências baseadas em critérios externos.  

6 As evidências de validade e precisão de um teste psicológico devem ser avaliadas considerando-se o 
contexto e os propósitos intentados com o uso deste teste.  

 

Assinale agora a única opção correta: 

(A) Apenas os itens 3 e 4 são verdadeiros 

(B) Apenas os itens 1, 3, e 5 são verdadeiros 

(C) Todos os itens são verdadeiros 

(D) Apenas os itens 2 e 5 são falsos 

(E) Todos os itens são falsos 

Questão 03. Considere o seguinte caso hipotético:  
 
“Fábio, brasileiro, solteiro, 45 anos, submeteu-se a um processo seletivo interno na empresa em que trabalha 

para o cargo de Gerente Executivo. Como parte do processo de seleção, foi realizada uma testagem 
psicológica na qual, dentre várias técnicas, foi aplicado um teste de inteligência geral amplamente validado no 
Brasil. Por meio de estudos profissiográficos, definiram-se como critério de adequação ao cargo, resultados 
que se situassem no intervalo percentílico de 30 a 70 de inteligência. Fábio obteve resultado situado abaixo do 
1º quartil da distribuição dos resultados padronizados, conforme o manual do instrumento.”  

                 
Considerando que, quanto maior o escore obtido, melhor o desempenho no teste de inteligência geral, 
julgue os itens: 

1 Não é possível estimar o nível de inteligência apresentado por Fábio considerando apenas os dados 
apresentados no texto acima. 

2 O resultado sugere que Fábio possui inteligência elevada.  

3 Fábio não deve ser considerado recomendado ao cargo quanto à característica de “inteligência”, pois seu 
resultado encontra-se fora do intervalo percentílico estabelecido pelo critério de seleção. 



4 Dizer que Fábio obteve resultado “abaixo do 1º quartil”, sem fazer referência à sua posição em relação à 
amostra de normatização do teste, não possibilita concluir a respeito da sua adequação ou não ao nível 
de inteligência exigido pelo perfil do cargo.  

5 O resultado indica que Fábio encontra-se, exatamente, na posição percentílica 30. 

 

Marque a única seqüência correta: 

 1 2 3 4 5 

(A) F V V F V 

(B) V F F V F 

(C) F F V F F 

(D) F F F F F 

(E) F V V F F 

 

Questão 04. Em relação aos passos de um processo psicodiagnóstico, assinale a alternativa que expressa 
INCORRETAMENTE as posições de Cunha (2003). 

 

A O encaminhamento é, geralmente, o ponto de partida do processo psicodiagnóstico. 

B O plano de avaliação é um processo pelo qual se procura identificar recursos que permitam estabelecer uma 
relação entre perguntas iniciais e suas possíveis respostas. 

C Como o psicodiagnóstico não é um processo limitado no tempo, o psicólogo não pode prever o tempo 
necessário para realizá-lo. 

D Em razão do sigilo profissional, muitas questões que levaram ao encaminhamento não vêm explícitas no 
mesmo. 

E O psicodiagnóstico leva à elaboração de hipóteses e ao estabelecimento de conexões entre elas. 

 

Questão 05. Dentre as psicopatologias, a esquizofrenia é a mais severa. Seu (s) principal (is) sintoma (s), 
além da perda da realidade é (são): 

 

A Estado de Euforia 

B Agitação e fluência verbal 

C Crises histéricas 

D Medo e pânico 

E Distanciamento e embotamento afetivo 

 



Questão 06. Dimenstein (2017) cita Gomes (2012) que destaca as determinações da saúde mental 
envolvendo componentes que tanto ocasionam sofrimento psíquico quanto são consequências desses 
problemas. O autor categoriza esses fatores em quatro domínios, quais são eles? 

 

A Nível das interações sociais, as experiências individuais, esfera das estruturas e dos recursos sociais, 
desigualdade social. 

B As experiências individuais, a esfera das estruturas e dos recursos sociais, os valores culturais e o nível das 
interações sociais. 

C A esfera das estruturas e dos recursos sociais, desigualdade social, valores culturais e o nível das interações 
sociais. 

D Esfera das estruturas e dos recursos sociais, os valores culturais, experiências individuais, desigualdade social. 

E Nenhuma das respostas anteriores. 

 

Questão 07. Ainda segundo Dimenstein (2017), há um o deslocamento necessário do ethos tradicional do 
psicólogo para atuar na saúde pública a partir do território para romper com a nossa 
desresponsabilização histórica frente à questão social. Segundo ela, cabe às instituições acadêmicas e 
profissionais dos psicólogos no Brasil criar estratégias para que os serviços possam contar com 
profissionais dotados de maior capacidade técnica e ético-política para acolher e interferir sobre as 
necessidades de saúde da população. Para ela, isto se dá da seguinte forma: 

 

A Ética, participativa e emancipatória. 

B Emancipatória, interventiva e ética. 

C Participativa, interventiva e emancipatória. 

D Criativa, responsável e ética. 

E Nenhuma das respostas anteriores. 

 

Questão 08. Sobre o Sistema Único de Saúde brasileiro pode-se afirmar que: 
 

A O SUS se aproxima dos princípios do Estado de bem-estar social (Wellfare State) em contraposição à 
perspectiva liberal e neoliberal, que defende a redução do papel do Estado nas políticas sociais. 

B O SUS pode ser entendido como uma política de Estado, construída pelas forças sociais que lutaram pela 
democracia e organizaram a Reforma Sanitária Brasileira. 

C O relatório final da 8ª Conferência Nacional de Saúde (1987) subsidiou o debate sobre a política de saúde no 
âmbito da Assembleia Nacional Constituinte responsável pela elaboração da Constituição Federal de 1988, que 
reconhece a saúde como direito de cidadania e dever do Estado e incorpora a proposta de criação do SUS, 
referendada pela legislação orgânica de saúde (lei 8080/90 e Lei 8142/90). 

D Todas as alternativas anteriores são verdadeiras. 

E Nenhuma das anteriores é verdadeira. 



 

 

 

Questão 09. É CORRETO afirmar: 
 

A A inserção dos psicólogos no âmbito da Saúde Pública no Brasil está estreitamente relacionada ao movimento 
de Reforma Sanitária ocorrido no final dos anos 1970 e na década de 1980, bem como à criação do Sistema 
Único de Saúde (SUS) nos anos 1990. 

B Há persistência de um modus individualizante e etnocêntrico de compreensão e intervenção da psicologia no 
processo saúde-doença-cuidado. 

C A perspectiva territorial implica em considerar as múltiplas determinações e singularidades dos modos de 
vida, das relações afetivas, das sociabilidades e vínculos entre sujeitos e instituições, que reverberam nas 
formas de adoecimento e sofrimento, bem como nas possibilidades de suporte e cuidado. 

D É fundamental que o Psicólogo Hospitalar, além de profissionalmente preparado, e devidamente especializado 
para aí atuar, esteja aberto e atento ao verdadeiro diálogo, sobretudo interdisciplinar. 

E Todas as alternativas anteriores são verdadeiras. 

 

Questão 10. Sobre condições crônicas é INCORRETO afirmar: 
 

A O controle das condições crônicas demanda ações intersetoriais e interdisciplinares dirigidas aos indivíduos e 
coletividades. 

B A experiência de adoecimento crônico é determinada pela patologia biologicamente definida, sendo o 
conjunto de interações sociais ocorridas entre os sujeitos afetados, seus cuidadores e membros da sua rede 
social um aspecto secundário. 

C No decorrer das últimas três décadas houve, no Brasil, processos de transição e também alguns avanços na 
saúde da população, principalmente com a regulamentação do SUS. No entanto, não se pode ignorar a falta 
de recursos materiais, indispensáveis, para o atendimento digno nas áreas mais vulneráveis da população. 

D A aceitação da condição crônica, as adaptações na vida cotidiana, como o trabalho, o lazer e os 
relacionamentos são parte do viver a cronicidade e precisam ser compreendidos como parte da atenção em 
saúde. 

E Muitas famílias estão em condição de vulnerabilidade econômica e social não apenas por pertencerem a 
extratos mais empobrecidos da população, mas também porque o manejo do cuidado aos seus filhos e 
parentes não permite que os cuidadores mantenham um vínculo empregatício. 

 

 

 

 


