
Questão Disciplina Nível Pergunta Alternativa A Alternativa B Alternativa C Alternativa D 
Alternativa 

Correta

1 Psicologia Superior

Baseando-se em 

conhecimentos sobre a 

história da Psicologia 

Jurídica, escolha a 

alternativa correta.

No início, estava ligada 

intimamente à aplicação de testes, 

e seus aplicadores eram vistos 

como “Testólogos”.

Testes Psicológicos são uma aquisição 

nova da Psicologia Brasileira, que 

apenas recentemente adquiriu os 

direitos de tradução e publicação.

O ECA que permitiu aos 

psicólogos darem 

prosseguimento às suas práticas 

clínicas em ambientes jurídicos.

Graças à Psicanálise, a Psicologia 

Jurídica obteve legitimidade teórica.
A

2 Psicologia Superior

Sobre a Avaliação 

Psicológica, escolha a 

alternativa correta. 

Os instrumentos e técnicas da 

psicologia surgiram primeiro na 

sociologia.

É necessária também uma intervenção 

no ambiente para o processo de cura, 

não apenas no sujeito.

As avaliações psicológicas têm 

como única função avaliar o 

estado atual do sujeito.

Estratégias psicológicas mais 

complexas são necessárias em 

sociedades mais desenvolvidas.

B

3 Psicologia Superior

Escolha a alternativa que 

apresenta corretamente 

uma das etapas para a 

elaboração do Relatório 

Psicológico.

A Conclusão é a etapa final, e nela 

o psicólogo expõe os resultados 

ou considerações que chegou 

baseado nos dados obtidos e 

referências utilizadas.

A Reminiscência é uma etapa paralela, 

a qual o psicólogo descreve suas 

impressões e sentimentos ao longo do 

processo.

Na etapa do Desenvolvimento, o 

psicólogo descreve os 

procedimentos e instrumentos 

utilizados na coleta de dados.

Na etapa do Desenvolvimento, é 

descrita a história do sujeito de 

maneira sucinta, além dos motivos 

que levaram para o pedido da 

elaboração do documento. 

A

4 Psicologia Superior

Referente ao Relatório 

Psicológico, escolha a 

alternativa correta.

É um documento descritivo, que 

tem como função dar insights 

sobre a situação emocional do 

cliente.

Possui poucas funções e sua 

elaboração é pouco complexa.

A utilização ou não de 

instrumentos técnicos é uma 

escolha do psicólogo que 

elaborará o documento. 

É um documento com valor 

científico, sendo necessário o uso 

de teorias, referências bibliográficas 

e instrumentos técnicos para a sua 

elaboração.

D

5 Psicologia Superior

Em relação à padronização 

de Testes Psicológicos, 

escolha a alternativa 

correta.

Os testes pouco precisam de 

alterações depois de elaborados; 

seus resultados são atemporais.

A personalidade humana, por ser muito 

mutável, faz com que poucos testes 

possuam uma validade prolongada.

A personalidade humana é 

universal, e também permite uma 

utilização universal de todos os 

testes psicológicos.

O uso de testes não padronizados 

para a realidade brasileira invalida 

todas as conclusões tiradas dessas 

avaliações.

D

6 Psicologia Superior

O modelo “Big Five”, 

também conhecido como 

modelo dos Cinco Fatores, 

se caracteriza por

agradabilidade; extroversão; 

neuroticismo; consciência de 

mente; abertura a novas 

experiências.

agradabilidade; durabilidade; 

neuroticismo; conscienciosidade; 

abertura a novas experiências.

irritabilidade; extroversão; 

neuroticismo; conscienciosidade; 

abertura a novas experiências.

agradabilidade; extroversão; 

neuroticismo; conscienciosidade; 

abertura a novas experiências.

D

7 Psicologia Superior 

Em relação aos 

Documentos Psicológicos, 

escolha a alternativa 

correta.

“Após o desabafo, a paciente se 

demonstrou muito sentida com 

tudo o que passou, chorando 

descontroladamente”.

“Ele permaneceu em casa por cerca de 

três horas, e durante todo esse tempo, 

não conseguiu sair”.

“Nesta ocasião, a avó informou a 

perda da filha, e sua preocupação 

com as netas”.

“Sua dificuldade provém da doença 

neuropsicológica que o acomete”.
C

8 Psicologia Superior

Em relação à Teoria da 

Personalidade, escolha a 

alternativa correta.

A ciência moderna está cada vez 

mais próxima de criar uma 

personalidade universal.

Todas as pessoas reagem sempre da 

mesma maneira ao mesmo estímulo.

Pessoas diferentes agem de 

maneira diferente ao mesmo 

estímulo.

A personalidade é uma função 

cognitiva mutável, ditada por 

eventos fixos ao longo da vida.

C

9 Psicologia Superior

Acerca dos Princípios 

Norteadores para a 

elaboração de um 

documento, escolha a 

alternativa INCORRETA.

Todo documento deve ser 

produzido sempre visando a maior 

quantidade de termos técnicos e 

teóricos, independentemente de 

quem será o destinatário final. 

É necessário haver linguagem técnica, 

clara e concisa, com encadeamento de 

ideias, permitindo a comunicação e 

compreensão.

Não é permitido haver 

incorreções teóricas técnicas, 

como “falta maturidade”, 

“resultados razoáveis”. 

É necessário a suspensão de juízo 

de valores e de dogmas para a 

avaliação e produção de um 

documento.

A

10 Psicologia Superior

Freud, em sua teoria sobre 

a Psicanálise, estabelece 

que alguns dos mecanismos 

de defesa são:

Consciente, pré-consciente, 

inconsciente.

Sublimação, repressão, racionalização, 

primeira tópica.

Sublimação, repressão, 

racionalização, negação.

Primeira tópica, segunda tópica, pré-

consciente.
C

11 Psicologia Superior

Baseando-se em 

conhecimentos sobre 

Avaliação Psicológica, 

escolha a alternativa 

correta.

A escolha do instrumento de 

avaliação sempre está relacionada 

à preferência pessoal do 

psicólogo.

Levantamento de perguntas, 

planejamento e integração dos dados 

são algumas das etapas da elaboração 

da Avaliação Psicológica.

Através da Avaliação Psicológica 

é possível fazer avaliações 

morais para definir os níveis de 

periculosidade do sujeito.

A Avaliação Psicológica pode ser 

realizada por qualquer profissional 

graduado, desde que haja um 

requerimento de um juiz.

B

12 Psicologia Superior

Considerando as atuações 

do Psicológo Jurídico, 

escolha a alternativa 

INCORRETA.

No ramo de Direito de Família, o 

psicólogo atua com disputas, 

divórcio, guarda e regulamentação 

de visitas.

No ramo de Direito Penal, o psicólogo 

atua como perito para verificação de 

periculosidade e das condições mentais 

do acusado.

No ramo de Psicologia 

Penitenciária, o psicólogo atua 

avaliando o estado emocional das 

famílias dos detentos.

No ramo de Direito Civil, o psicólogo 

atua nos processos em que são 

requeridas indenizações oriundas 

de danos psíquicos. 

C



13 Psicologia Superior

Escolha a alternativa que 

contém corretamente alguns 

dos elementos necessários 

para a elaboração de uma 

Declaração.

Impressões morais acerca dos 

atendimentos; possível 

diagnóstico; carimbo e assinatura 

do psicólogo.

Finalidade do documento; possível 

diagnóstico; tempo de 

acompanhamento.

Finalidade do documento; 

abordagem utilizada; tempo de 

acompanhamento.

Finalidade do documento; tempo de 

acompanhamento; carimbo e 

assinatura do psicólogo.

D

14 Psicologia Superior

Sobre o Atestado 

Psicológico, escolha a 

alternativa INCORRETA.

Pode ter como uma de suas 

funções solicitar afastamento e/ou 

dispensa do solicitante.

Deve ser emitido em papel timbrado ou 

apresentar na subscrição do 

documento o carimbo.

Deve ser escrito de maneira 

corrida, sem parágrafos, para 

evitar riscos de adulteração 

apenas em casos de justificativa 

de falta.

Em caso de diagnóstico, registrá-lo 

através do indicativo no código CID 

(Classificação Internacional de 

Doenças).

ANULADA

15 Psicologia Superior 

Baseando-se em 

conhecimentos sobre 

Gestalt, escolha a 

alternativa INCORRETA.

Lei da Semelhança, Lei da 

Proximidade e Lei do Fechamento 

são algumas das leis básicas da 

Gestalt.

Gestalt, também conhecida como 

Psicologia da Boa Forma, baseia-se na 

ideia da compreensão da totalidade 

para que haja a percepção das partes.

Cada pesoa é diferente da outra, 

assim como seus pensamentos e 

formas de agir no mundo.

As Leis da Gestalt são capazes de 

prever as ações e pensamentos dos 

indivíduos.

D 

16 Psicologia Superior

Um psicólogo trabalha como 

mediador em um processo 

de divórcio em que há 

violência doméstica. 

Escolha a alternativa 

eticamente  correta.

O psicólogo pode se aliar ao 

cônjuge vítima de agressão, 

elaborando laudos que auxiliem 

suas intenções com o processo.

O psicólogo se mantém em uma 

posição neutra, respeitando e tratando 

com empatia ambos os cônjuges. 

O psicólogo pode se aliar ao 

cônjuge agressor, pois imagina-

se que existam motivos 

justificáveis para as agressões e 

a separação.

O psicólogo pode oferecer 

atendimento gratuito à vítima 

durante o processo judicial em sua 

clínica particular.

B

17 Psicologia Superior

Baseando-se em 

conhecimentos sobre 

Psicologia Jurídica, escolha 

a alternativa correta.

Um parecer psicológico é sempre 

solicitado por alguém ou alguma 

instituição, por isso deve conter as 

questões que o fizerem ser 

solicitado em primeiro lugar. 

O parecer é um documento complexo, 

necessitando a utilização de 

instrumentos e testes, abordagem 

teórica, linguagem científica e 

bibliografia. 

O laudo, também conhecido 

como atestado, é um documento 

que certifica um estado 

psicológico ou determinada 

situação.

Um atestado psicológico é sempre 

solicitado por alguém ou alguma 

instituição, por isso deve conter as 

questões que o fizeram ser 

solicitado em primeiro lugar.

A

18 Psicologia Superior

Escolha a alternativa correta 

considerando o ramo do 

Direito de Família e 

Proteção dos Direitos das 

Crianças e Adolescentes.

É função do psicólogo aplicar 

medidas socioeducativas para o 

adolescente autor de ato 

infracional, procurando isolá-lo e 

puni-lo.

A decisão da destituição do poder 

familiar cabe ao psicólogo jurídico,  que 

pode identificar e romper as chamadas 

relações tóxicas.

O psicólogo atua como mediador 

em processos de separação de 

cunho litigioso, e caso solicitado, 

pode realizar uma avaliação de 

uma das partes ou do casal.

As avaliações realizadas em 

processos de adoção devem ter 

enfoque na capacidade que o 

adotante tem de manter sua 

qualidade de vida.

C

19 Psicologia Superior

Escolha a alternativa em 

que a perspectiva 

apresentada NÃO é uma 

perspectiva correta.

Na perspectiva psicodinâmica, a 

personalidade é controlada pelo 

consciente, que ordena o 

funcionamento psíquico. 

A perspectiva sociocultural tenta fazer 

uma distinção do que é produto do 

individual e o que é do cultural.

Na perspectiva cognitivo-

comportamental a personalidade 

tem em conta as diferentes 

formas de pensar e agir, 

colocando o pensamento.

Na perspectiva humanista, a 

personalidade é formada a partir 

das interações com os outros, ou 

seja, enfatiza o papel da realização 

pessoal.

A

20 Psicologia Superior

Escolha a altemativa que 

contém o melhor ramo que 

representa o cuidado com 

adolescentes autores de 

atos infracionais.

Ramo do Direito da Família.  Ramo do Direito Civil. Ramo do Direito Penal. Ramo da Criança e do Adolescente. D

21 Psicologia Superior

Em relação aos conceitos 

da Psicologia da 

Personalidade, escolha a 

alternativa INCORRETA.

A Personalidade é um conjunto de 

características da pessoa que 

explicam padrões consistentes de 

comportamento.

Estrutura é o conceito que se refere 

aos aspectos mais transitórios da 

personalidade.

Fidelidade é o conceito que diz 

respeito à amplitude de 

fenômenos cobertos por uma 

teoria.

Processo é o conceito que se refere 

aos aspectos motivacionais da 

personalidade.

B

22 Psicologia Superior

Em relação às diretrizes 

sobre a produção de 

documentos, escolha a 

alternativa INCORRETA.

Após a produção de um 

documento, ele deverá ficar 

guardado por no mínimo 5 anos; o 

prazo poderá ser ampliado 

mediante características 

específicas.

Em caso de extinção de serviço 

psicológico, o material privativo e os 

documentos escritos devem 

permanecer em posse dos donos e 

gerentes do local.

Em caso de extinção de serviço 

psicológico, o material privativo e 

os documentos escritos devem 

permanecer em posse do 

psicólogo responsável.

Após o prazo mínimo estabelecido, 

os documentos e material privativo 

devem ser destruídos para impedir 

a quebra de sigilo. 

ANULADA



23 Psicologia Superior

Em relação à personalidade, 

escolha a alternativa 

correta.

Pode ser caracterizada como um 

conjunto de comportamentos e 

ações relativamente constantes ao 

longo da vida.

É construída ao longo da vida, podendo 

mudar bruscamente a depender do 

estágio da vida.

É apenas um senso; a depender 

do que se está sentindo, é 

possível se ter uma 

personalidade completamente 

diferente de uma hora para outra.

Existem várias formas de 

personalidade, e cabe ao sujeito 

escolher qual a melhor se adequa a 

ele ao longo da vida.

A

24 Psicologia Superior

Em relação aos avanços na 

genética e aos estudos de 

personalidade, escolha a 

alternativa correta.

O papel da genética tem grande 

ênfase quando se pensa em 

personalidade, porém ele não 

anula as outras teorias. 

O desinteresse pela questão cultural é 

justificável, já que a genética justifica a 

personalidade.

Um maior desenvolvimento 

científico promove um maior 

entendimento sobre a genética, o 

que faz com que a influência 

social se torne obsoleta. 

A influência cultura é total e 

absoluta, e as teorias 

construtivistas são as mais focadas 

atualmente.

A

25 Psicologia Superior

Baseando-se na teoria de 

Freud, escolha a alternativa 

correta.

O inconsciente nos afeta de 

maneira clara e previsível, sendo 

um dos aspectos da personalidade 

mais fáceis de serem trabalhados.

O desinteresse pela questão cultural é 

justificável, já que a genética justifica a 

personalidade.

O pensamento freudiano não se 

baseia em determinismo; cada 

fenômeno deve ser analisado por 

si só.

O acaso é apenas uma instância 

filosófica; para Freud, as pessoas 

têm controle total de suas ações e 

de suas vidas.

B


