
│ Conselho Federal de Psicologia - CFP │ XII CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS                    Instituto QUADRIX │ Aplicação: 02/02/2020 │ 
 
 

 

 
PSICOLOGIA DO TRÂNSITO                               1 

PROVA OBJETIVA  
 

Conhecimentos Gerais  
 

QUESTÃO 1  
Conforme estabelecido pela Resolução CFP n.ᵒ 6/2019, o 

documento psicológico constitui instrumento de 

comunicação escrita resultante da prestação de serviço 

psicológico à pessoa, a grupo ou à instituição. Com relação 

a esse documento, assinale a alternativa incorreta. 

 

(A) A confecção do documento psicológico deve ser 

realizada mediante solicitação do usuário do serviço de 

psicologia, de seus responsáveis legais, de um 

profissional específico, das equipes multidisciplinares 

ou das autoridades, ou ser resultado de um processo 

de avaliação psicológica. 

(B) De acordo com os deveres fundamentais previstos no 

Código de Ética Profissional do Psicólogo, na prestação 

de serviços psicológicos, os envolvidos no processo 

possuem o direito de receber informações sobre os 

objetivos e os resultados do serviço prestado, bem 

como de ter acesso ao documento produzido pela 

atividade do psicólogo. 

(C) Segundo o Código de Ética Profissional do Psicólogo, a 

confecção do documento psicológico deve ser 

realizada mediante solicitação única e exclusiva do 

usuário do serviço de psicologia, já que o princípio 

basilar e norteador da relação profissional entre as 

partes é o sigilo. 

(D) Os documentos emitidos pelo psicólogo concretizam 

informações fundamentais e devem conter dados 

fidedignos que validem a construção do pensamento 

psicológico e a finalidade a que se destina. 

(E) O documento psicológico sistematiza uma conduta 

profissional na relação direta de um serviço prestado à 

pessoa, a um grupo ou a uma instituição. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 2 

Assinale a alternativa que apresenta ação que contraria um 

dever fundamental estabelecido pelo Código de Ética 

Profissional do Psicólogo. 
 

(A) Ter, para com o trabalho dos psicólogos e de outros 

profissionais, respeito, consideração e solidariedade e, 

quando solicitado, colaborar com estes, salvo se em 

impedimento por motivo relevante. 

(B) Deixar de prestar serviços profissionais em situações 

de calamidade pública, de forma a respeitar a atuação 

de outras esferas profissionais competentes para 

tanto. 

(C) Estabelecer acordos de prestação de serviços que 

respeitem os direitos do usuário ou beneficiário de 

serviços de psicologia. 

(D) Fornecer, a quem de direito, na prestação de serviços 

psicológicos, informações concernentes ao trabalho a 

ser realizado e a seu objetivo profissional. 

(E) Sugerir serviços de outros psicólogos, sempre que, por 

motivos justificáveis, não puderem ser continuados 

pelo profissional que os assumiu inicialmente, 

fornecendo a seu substituto as informações 

necessárias à continuidade do trabalho. 

 

QUESTÃO 3 

Julgue os itens a seguir. 
 
I. O psicólogo, na realização de estudos, pesquisas e 

atividades voltadas para a produção de conhecimento 
e desenvolvimento de tecnologias, garantirá o caráter 
voluntário da participação dos envolvidos, mediante 
consentimento livre e esclarecido, salvo nas situações 
previstas em legislação específica, e respeitando os 
princípios do Código de Ética Profissional do Psicólogo. 

II. O psicólogo, na realização de estudos, pesquisas e 
atividades voltadas para a produção de conhecimento 
e desenvolvimento de tecnologias, avaliará os riscos 
envolvidos, tanto pelos procedimentos quanto pela 
divulgação dos resultados, com o objetivo de proteger 
as pessoas, os grupos, as organizações e as 
comunidades envolvidas. 

III. O psicólogo, na realização de estudos, pesquisas e 
atividades voltadas para a produção de conhecimento 
e desenvolvimento de tecnologias, garantirá o acesso 
das pessoas, dos grupos ou das organizações aos 
resultados das pesquisas ou dos estudos, após seu 
encerramento, sempre que assim o desejarem. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

(A) Apenas os itens II e III estão certos. 
(B) Apenas o item I está certo. 
(C) Apenas os itens I e II estão certos. 
(D) Apenas os itens I e III estão certos. 
(E) Todos os itens estão certos. 
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QUESTÃO 4 

De acordo com a Resolução CFP n.ᵒ 6/2019, os documentos 

psicológicos devem ser elaborados conforme os princípios 

de qualidade técnica e científica presentes nesse 

regulamento. No que se refere a esses princípios, assinale a 

alternativa incorreta. 

 

(A) O documento escrito resultante da prestação de 

serviços psicológicos deve considerar a natureza 

dinâmica, não definitiva e não cristalizada do 

fenômeno psicológico. 

(B) A elaboração de documento decorrente do serviço 

prestado no exercício da profissão deve considerar 

que este é o resultado de uma avaliação e(ou) de uma 

intervenção psicológica, observando os 

condicionantes históricos e sociais e seus efeitos nos 

fenômenos psicológicos.  

(C) Ao produzir documentos escritos, o psicólogo deve se 

basear no que dispõe o artigo 1.ᵒ, alínea c, do Código 

de Ética Profissional do Psicólogo, prestando serviços 

psicológicos de qualidade, em condições de trabalho 

dignas e apropriadas à natureza desses serviços, e 

utilizando princípios, conhecimentos e técnicas 

reconhecidamente fundamentados na ciência 

psicológica, na ética e na legislação profissional.  

(D) Ao elaborar um documento em que seja necessário 

referenciar material teórico técnico, as referências 

devem ser colocadas, preferencialmente, em nota de 

rodapé, observando a especificidade do documento 

produzido. 

(E) Toda e qualquer modalidade de documento 

psicológico deverá primar pela organização e pela 

facilidade de localização das informações técnicas, 

ficando a critério de cada psicólogo a necessidade ou 

não de numerar e(ou) rubricar as laudas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 5 

A respeito dos princípios fundamentais estabelecidos pelo 

Código de Ética Profissional do Psicólogo, julgue os 

próximos itens. 

 

I. O psicólogo considerará as relações de poder nos 

contextos em que atua e os impactos dessas relações 

sobre as suas atividades profissionais, posicionando-se 

de forma crítica e em consonância com os demais 

princípios deste Código. 

II. O psicólogo trabalhará visando a promover a saúde e a 

qualidade de vida das pessoas e das coletividades e 

contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de 

negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão. 

III. O psicólogo atuará com responsabilidade social, 

analisando, crítica e historicamente, a realidade social 

e cultural, mas sem adentrar em análises de qualquer 

natureza da realidade política e(ou) econômica, dada a 

isenção exigida para o exercício da profissão. 

IV. O psicólogo zelará para que o exercício profissional seja 

efetuado com dignidade, rejeitando situações em que 

a psicologia esteja sendo aviltada. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) Apenas os itens I e IV estão certos. 

(B) Apenas os itens I e II estão certos. 

(C) Apenas os itens II e III estão certos. 

(D) Apenas os itens I, II e III estão certos. 

(E) Apenas os itens III e IV estão certos. 

 

QUESTÃO 6 

As transgressões dos preceitos do Código de Ética 

Profissional do Psicólogo constituem infração disciplinar 

com aplicação das seguintes penalidades: 

 

(A) advertência; multa; censura pública; suspensão do 

exercício profissional por até trinta dias, ad referendum 

do Conselho Federal de Psicologia; e cassação do 

exercício profissional, ad referendum do Conselho 

Federal de Psicologia. 

(B) multa; suspensão do exercício profissional por até 

noventa dias, ad referendum do Conselho Federal de 

Psicologia; e cassação do exercício profissional, ad 

referendum do Conselho Federal de Psicologia. 

(C) advertência; multa; e cassação do exercício 

profissional, ad referendum do Conselho Federal de 

Psicologia. 

(D) multa; e cassação do exercício profissional, ad 

referendum do Conselho Federal de Psicologia. 

(E) advertência disciplinar; multa; e suspensão do 

exercício profissional por até noventa dias, ad 

referendum do Conselho Federal de Psicologia. 
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QUESTÃO 7 

Acerca da guarda do registro documental que, conforme 
estabelecido pela Resolução CFP n.ᵒ 1/2009, é de 
responsabilidade do psicólogo e(ou) da instituição em que 
ocorreu o serviço, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O período de guarda deve ser de, no mínimo, dez anos, 

podendo ser ampliado nos casos previstos em lei, por 
determinação judicial, ou em casos específicos em que 
seja necessária a manutenção da guarda por maior 
tempo. 

(B) O período de guarda deve ser de três anos, podendo 
ser ampliado nos casos previstos em lei, por 
determinação judicial, ou em casos específicos em que 
seja necessária a manutenção da guarda por maior 
tempo. 

(C) O período de guarda deve ser de um ano, podendo ser 
ampliado nos casos previstos em lei, por determinação 
judicial, ou em casos específicos em que seja 
necessária a manutenção da guarda por maior tempo. 

(D) O período de guarda deve ser de, no mínimo, cinco 
anos, podendo ser ampliado nos casos previstos em lei, 
por determinação judicial, ou ainda em casos 
específicos em que seja necessária a manutenção da 
guarda por maior tempo. 

(E) O período de guarda deve ser de dois anos, podendo 
ser ampliado nos casos previstos em lei, por 
determinação judicial, ou em casos específicos em que 
seja necessária a manutenção da guarda por maior 
tempo. 

 

QUESTÃO 8 

No que diz respeito aos princípios da linguagem técnica do 
documento psicológico, estabelecidos pela Resolução CFP 
n.ᵒ 6/2019, assinale alternativa incorreta. 
 
(A) Os documentos psicológicos devem apresentar 

descrições literais dos atendimentos realizados, salvo 
quando tais descrições não se justifiquem 
tecnicamente. 

(B) O psicólogo, ao redigir o documento psicológico, deve 
expressar-se de maneira precisa, expondo o raciocínio 
psicológico resultante de sua atuação profissional. 

(C) Os documentos psicológicos devem ser escritos de 
forma impessoal, na terceira pessoa, com coerência 
que expresse a ordenação de ideias e a 
interdependência dos diferentes itens da estrutura do 
documento. 

(D) A linguagem escrita deve basear-se nas normas cultas 
da língua portuguesa, na técnica da psicologia, na 
objetividade da comunicação e na garantia dos direitos 
humanos (observando os princípios fundamentais do 
Código de Ética Profissional do Psicólogo e as 
Resoluções CFP n.ᵒ 1/1999, n.ᵒ 18/2002 e n.ᵒ 1/2018, 
ou outras que venham a alterá-las ou substituí-las). 

(E) O texto do documento deve ser construído com frases 
e parágrafos que resultem de uma articulação de 
ideias, caracterizando uma sequência lógica de 
posicionamentos que representem o nexo causal 
resultante de seu raciocínio. 

 
 

QUESTÃO 9 
Segundo a Resolução CFP n.ᵒ 1/2009, julgue os itens que se 
seguem. 
 
I. Os documentos agrupados nos registros do trabalho 

realizado devem contemplar a identificação do usuário 

ou da instituição. 

II. Os documentos agrupados nos registros do trabalho 

realizado devem contemplar a avaliação de demanda e 

a definição de objetivos do trabalho. 

III. Os documentos agrupados nos registros do trabalho 

realizado devem contemplar o registro da evolução do 

trabalho, de modo a permitir seu acompanhamento e 

os procedimentos técnico-científicos adotados. 

IV. Os documentos agrupados nos registros do trabalho 

realizado devem contemplar o registro de 

encaminhamento ou encerramento.  

V. Os documentos resultantes da aplicação de 

instrumentos de avaliação psicológica deverão ser 

arquivados em pasta de acesso exclusivo do psicólogo. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

(A) Apenas os itens II, III, IV e V estão certos. 
(B) Apenas os itens I, III e V estão certos. 
(C) Apenas os itens I, II e IV estão certos. 
(D) Apenas os itens I, III, IV e V estão certos. 
(E) Todos os itens estão certos. 
 

QUESTÃO 10 

Quanto ao relatório psicológico, assinale a alternativa 
incorreta à luz da Resolução CFP n.ᵒ 6/2019. 
 
(A) O relatório psicológico é uma peça de natureza e valor 

técnico-científico, devendo conter narrativa detalhada 
e didática, com precisão e harmonia. A linguagem 
utilizada deve ser acessível e compreensível ao 
destinatário, respeitando os preceitos do Código de 
Ética Profissional do Psicólogo.  

(B) O relatório psicológico deve corresponder à descrição 
literal das sessões, do atendimento ou do acolhimento 
realizado. Ele deve explicitar precisamente a demanda, 
os procedimentos e o raciocínio técnico-científico do 
profissional, bem como suas conclusões e(ou) 
recomendações.  

(C) O relatório psicológico consiste em um documento 
que, por meio de uma exposição escrita, descritiva e 
circunstanciada, considera os condicionantes históricos 
e sociais da pessoa, do grupo ou da instituição 
atendida, podendo também ter caráter informativo. 

(D) O relatório psicológico visa a comunicar a atuação 
profissional do psicólogo em diferentes processos de 
trabalho já desenvolvidos ou em desenvolvimento, 
podendo gerar orientações, recomendações, 
encaminhamentos e intervenções pertinentes à 
situação descrita no documento e não tendo como 
finalidade produzir diagnóstico psicológico.  

(E) O relatório psicológico é composto de cinco itens: 
identificação; descrição da demanda; procedimento; 
análise; e conclusão. 
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Conhecimentos Específicos  
 

QUESTÃO 11  
Com relação à avaliação psicológica, julgue os seguintes 

itens. 

 

I. A avaliação psicológica é definida como um processo 

estruturado de investigação de fenômenos 

psicológicos, composto de métodos, técnicas e 

instrumentos, visando a prover informações para a 

tomada de decisão, no âmbito individual, grupal ou 

institucional, com base em demandas, condições e 

finalidades específicas. 

II. Os testes psicológicos abarcam, entre outros, os 

seguintes instrumentos: escalas; inventários; 

questionários; métodos projetivos/expressivos; e 

documentos técnicos, protocolos ou relatórios de 

equipes multiprofissionais. 

III. O profissional da psicologia tem a prerrogativa de 

decidir quais são os métodos, as técnicas e os 

instrumentos empregados na avaliação psicológica, 

desde que devidamente fundamentados na literatura 

científica psicológica e nas normativas vigentes do 

Conselho Federal de Psicologia. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) Apenas o item III está certo. 

(B) Apenas o item I está certo. 

(C) Apenas os itens I e II estão certos. 

(D) Apenas os itens I e III estão certos. 

(E) Todos os itens estão certos. 

 

QUESTÃO 12  
Assinale a alternativa que não apresenta um título 

profissional de especialista em psicologia reconhecido pelo 

Conselho Federal de Psicologia. 

 

(A) neuropsicologia 

(B) psicologia em saúde 

(C) psicologia do trânsito 

(D) psicoterapia 

(E) avaliação psicológica 

QUESTÃO 13 

Na Resolução n.ᵒ 425/2012, o Conselho Nacional de 

Trânsito (Contran) estabeleceu os instrumentos e as 

técnicas que deverão ser utilizadas no processo de 

avaliação psicológica. Quanto a esse tema, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) Utilizam-se dinâmicas de grupo, testes psicológicos, 

que deverão estar de acordo com as resoluções 

vigentes do Conselho Federal de Psicologia, e escutas. 

(B) Utilizam-se entrevistas diretas, individuais e coletivas, 

testes psicológicos, que deverão estar de acordo com 

as resoluções vigentes do Conselho Federal de 

Psicologia, e intervenções verbais. 

(C) Utilizam-se testes psicológicos, que deverão estar de 

acordo com as resoluções vigentes do Conselho 

Federal de Psicologia, entrevistas diretas, individuais e 

coletivas, e dinâmicas de grupo. 

(D) Utilizam-se escutas e intervenções verbais, entrevistas 

diretas e individuais, testes psicológicos, que deverão 

estar de acordo com as resoluções vigentes do 

Conselho Federal de Psicologia, e dinâmicas de grupo. 

(E) Utilizam-se entrevistas estruturadas, testes 

psicológicos e inventários. 

 

QUESTÃO 14 

A psicologia ambiental pode ser definida como o estudo da 

relação recíproca entre as pessoas e seu ambiente 

(Günther, 2009). No livro Pesquisas sobre comportamento 

no trânsito (2015), Günther e Neto tratam de como a 

psicologia ambiental investiga os eventos que ocorrem no 

trânsito. Sendo assim, assinale a alternativa que não 

apresenta uma estratégia utilizada pela psicologia 

ambiental na investigação dos eventos ocorridos no 

trânsito. 

 

(A) abordagem holística  

(B) enfoque multimétodo 

(C) abordagem multidisciplinar 

(D) abordagem unidimensional 

(E) pesquisa-ação 
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QUESTÃO 15  
Segundo o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no 

Trânsito (PNATRANS), os acidentes de trânsito são 

reconhecidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como 

um grave problema de saúde pública e uma das principais 

causas de mortes e de lesões em todo o mundo. Além do 

elevado custo para os serviços de saúde e para as economias 

dos países, podendo atingir de 1% a 3% do produto interno 

bruto (PIB), os acidentes de trânsito desencadeiam diversos 

traumas para a sociedade e para as relações sociais, além de 

acarretar a perda precoce de vidas. Com base nessas 

informações, assinale a alternativa incorreta. 

 

(A) Para que o enfrentamento aos acidentes de trânsito 

seja eficaz, a política de segurança viária deve contar 

com o empenho de todos os setores e a 

responsabilidade deve ser compartilhada entre os 

vários atores sociais: o Poder Executivo; o Poder 

Legislativo; o Poder Judiciário; os órgãos e as entidades 

pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito; os 

setores de saúde, transporte e indústria 

automobilística; as organizações não governamentais; 

e a sociedade. 

(B) A segurança viária envolve a responsabilidade quanto à 

mobilidade das pessoas e dos veículos na via, bem 

como a complexa dinâmica de compartilhamento de 

espaço e o estabelecimento de normas de circulação 

com o objetivo de proteger os usuários e evitar 

reflexos negativos em todo o aparato estatal.  

(C) O desenvolvimento desordenado das cidades, com vias 

pouco interconectadas, ocasiona melhoria à 

mobilidade urbana, com o aumento da velocidade nas 

vias que atendem a necessidade de maior rapidez de 

deslocamento. 

(D) A evolução da segurança viária no Brasil deve 

considerar o desenvolvimento de um sistema de 

trânsito que seja capaz de acomodar o erro humano 

com a maior margem de segurança possível, levando 

em consideração a vulnerabilidade do corpo humano. 

(E) O trânsito deve facilitar a circulação de pessoas e bens 

e melhorar o acesso à educação, aos serviços de saúde, 

ao emprego e ao desenvolvimento. 

QUESTÃO 16 

De acordo com as referências técnicas para atuação de 

psicólogos em políticas públicas de mobilidade humana e 

trânsito (CREPOP), em seu eixo 1: dimensão ético-política 

na relação entre psicologia, mobilidade humana e trânsito, 

assinale a alternativa incorreta. 
 

(A) A mobilidade humana é um campo de fenômenos de 

interesse da psicologia que inclui aspectos relativos ao 

trânsito, ao transporte e, ao mesmo tempo, às 

especificidades da psicologia, como, por exemplo, foco 

de estudos, pesquisa e ação. 

(B) O transporte coletivo, embora possua alguma 

representatividade no Brasil, é proporcionalmente 

pequeno em relação à frota nacional circulante e ao 

tamanho da população, precisando, desse modo, ser 

extinto para propiciar uma adequada mobilidade 

humana. 

(C) Os modos escolhidos ou induzidos para trespassar 

espaços dizem respeito à forma como as pessoas se 

relacionam com os espaços, não apenas do ponto de 

vista pessoal, mas, sobretudo, do ponto de vista 

coletivo e político, uma vez que são 

ocupados/utilizados por muitos. 

(D) No que concerne à mobilidade como campo de 

conhecimento e ação, a infusão dos pressupostos 

mercantilistas está fortemente enraizada e se 

confunde com as escolhas de estilo de vida, isto é, de 

relações sociais e de como os espaços evidenciam 

essas escolhas. 

(E) Pensar a mobilidade humana é concebê-la como 

resistência à mercantilização da vida, dos espaços e do 

aparelhamento sustentável voltado prioritariamente à 

estabilidade econômica e política das sociedades. 
 

QUESTÃO 17  
Acerca dos princípios fundamentais da ética profissional, 
assinale a alternativa incorreta. 
 

(A) O psicólogo atuará com responsabilidade, por meio do 
contínuo aprimoramento profissional, contribuindo 
para o desenvolvimento da psicologia como campo 
científico de conhecimento e de prática. 

(B) O psicólogo zelará para que o exercício profissional seja 
efetuado com dignidade, rejeitando situações em que 
a psicologia esteja sendo aviltada. 

(C) O psicólogo trabalhará visando a promover a saúde e a 
qualidade de vida das pessoas e das coletividades e 
contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de 
negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão. 

(D) O psicólogo contribuirá para promover o sigilo 
profissional e evitar o acesso da população às 
informações, ao conhecimento da ciência psicológica, 
aos serviços e aos padrões éticos da profissão. 

(E) O psicólogo atuará com responsabilidade social, 
analisando, crítica e historicamente, a realidade 
política, econômica, social e cultural. 
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QUESTÃO 18 

A Resolução CFP n.ᵒ 13/2007 define as especialidades a 

serem concedidas pelo Conselho Federal de Psicologia. À 

luz dessa Resolução, assinale a alternativa incorreta. 

 

(A) O psicólogo do trânsito elabora e aplica técnicas de 

mensuração das aptidões, habilidades e capacidades 

psicológicas dos condutores e candidatos à habilitação, 

atuando, quando necessário, em equipes 

multiprofissionais, para aplicar os métodos de 

diagnóstico. 

(B) O psicólogo do trânsito desenvolve estudos sobre o 

fator humano para favorecer a elaboração e a 

aplicação de medidas de punição aos condutores 

infratores. 

(C) O psicólogo do trânsito realiza pesquisas científicas no 

campo dos processos psicológicos, psicossociais e 

psicofísicos para elaborar e implantar programas de 

saúde, educação e segurança do trânsito. 

(D)  O psicólogo do trânsito colabora na elaboração e na 

implantação de ações de engenharia e operação de 

tráfego. 

(E) O psicólogo do trânsito realiza o diagnóstico da 

estrutura dinâmica dos indivíduos e grupos nos 

aspectos afetivos, cognitivos e comportamentais. 

 

QUESTÃO 19  
De acordo com a Resolução CFP n.ᵒ 1/2019, assinale a 

alternativa incorreta a respeito de perícia psicológica. 

 

(A) Utiliza-se de estratégias psicológicas reconhecidas pela 

psicologia.  

(B) É um processo técnico-científico de coleta de dados, 

estudos e interpretação de informações acerca dos 

fenômenos psicológicos resultantes da relação do 

indivíduo com a sociedade. 

(C) Deve ser realizada por psicólogo qualificado no 

assunto. 

(D) É uma avaliação psicológica direcionada a responder 

uma demanda legal específica. 

(E) É uma técnica psicológica que deve ser realizada 

individualmente, com o uso de testes psicológicos. 

QUESTÃO 20 

Com base na Resolução CFP n.ᵒ 6/2019, julgue os itens 

subsequentes. 

 

I. De acordo com os deveres fundamentais previstos no 

Código de Ética Profissional do Psicólogo, na prestação 

de serviços psicológicos, os envolvidos no processo 

possuem o direito de receber informações sobre os 

objetivos e resultados do serviço prestado, bem como 

de ter acesso ao documento produzido pela atividade 

do psicólogo.  

II. A confecção do documento psicológico deve ser 

realizada mediante solicitação do usuário do serviço de 

psicologia, de seus responsáveis legais, de um 

profissional específico, das equipes multidisciplinares 

ou das autoridades, ou ser resultado de um processo 

de avaliação psicológica. 

III. O documento escrito resultante da prestação de 

serviços psicológicos deve considerar a natureza 

estática, definitiva e cristalizada do fenômeno 

psicológico. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) Apenas o item II está certo. 

(B) Apenas o item I está certo. 

(C) Apenas os itens I e II estão certos. 

(D) Apenas os itens II e III estão certos. 

(E) Todos os itens estão certos. 

 

QUESTÃO 21 

Conforme Hoffmann e Cruz (2003), o passo inicial para se 

realizar uma pesquisa sobre o comportamento humano no 

trânsito consiste em 

 

(A) analisar os testes psicológicos aprovados pelo Conselho 

Federal de Psicologia para aplicação. 

(B) definir variáveis a serem descartadas. 

(C) identificar o fenômeno que se quer investigar. 

(D) escolher a(s) técnica(s) para coleta de dados. 

(E) realizar o tratamento estatístico. 
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QUESTÃO 22 

Segundo Rozestraten, os elementos que caracterizam os 

processos de trânsito são bastante abrangentes e é 

fundamental refletir sobre as inter-relações entre 

psicologia, ambiente e trânsito. Com relação à importância 

dos vínculos teórico-metodológicos em psicologia do 

trânsito, psicologia social e psicologia ambiental, julgue os 

itens seguintes. 

 

I. O homem é um ser ambiental. 

II. O comportamento no trânsito e sua relação com o 

ambiente social e o ambiente normativo são 

considerados como de fácil dimensão e controle. 

III. Andar pelas calçadas de uma cidade, pedalar em 

ciclovias e dirigir um automóvel são, todos, 

comportamentos orientados e continuamente 

regulados pelo ambiente. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) Apenas o item I está certo. 

(B) Apenas os itens I e II estão certos. 

(C) Apenas os itens I e III estão certos. 

(D) Apenas os itens II e III estão certos. 

(E) Todos os itens estão certos. 

 

QUESTÃO 23 

Assinale a alternativa correta quanto aos fatores associados 

a acidentes de trânsito. 

 

(A) O uso de álcool e outras drogas psicoativas é proibido, 

por lei, no exercício da condução veicular, embora não 

seja comprovado o impacto real para a segurança do 

trânsito. 

(B) O estresse é comprovadamente a maior causa de 

acidentes de trânsito segundo a OMS. 

(C) A depressão causa alterações no condutor, como, por 

exemplo, o comprometimento da tomada de decisão 

ao volante, tornando-se um risco para a direção 

veicular segura.  

(D) O uso de anti-histamínicos não está associado ao 

prejuízo na capacidade de conduzir veículos.  

(E) A apneia do sono pode provocar aumento na fadiga do 

condutor, mas não é um fator de risco para a condução 

de veículos. 

 
 

QUESTÃO 24 

A Resolução CFP n.ᵒ 16/2002 dispõe acerca do trabalho do 

psicólogo na avaliação psicológica de candidatos à Carteira 

Nacional de Habilitação e de condutores de veículos 

automotores. Sendo assim, assinale a alternativa incorreta 

conforme essa Resolução. 

 

(A) A avaliação psicológica de candidatos à Carteira 

Nacional de Habilitação e de condutores de veículos 

automotores poderá ser realizada em centros de 

formação de condutores ou em qualquer outro local, 

público ou privado, cujos agentes tenham interesse no 

resultado dos exames psicológicos, dada sua natureza 

pericial. 

(B) É importante que todos os exames de avaliação 

psicológica sejam distribuídos imparcialmente, por 

meio de divisão equitativa, aleatória e impessoal entre 

as entidades credenciadas na área de jurisdição do 

órgão executivo do trânsito. 

(C) Nos locais para a realização das avaliações psicológicas 

para candidatos à Carteira Nacional de Habilitação e 

condutores de veículos automotores, poderão ser 

realizados, também, exames de sanidade física e 

mental. 

(D) Aos psicólogos peritos responsáveis pela avaliação 

psicológica fica vedado estabelecer qualquer vínculo 

com os centros de formação de condutores, seja como 

pessoa física, seja como pessoa jurídica.  

(E) Há a necessidade de normatização e qualificação de 

procedimentos relacionados à prática da avaliação 

psicológica de candidatos à Carteira Nacional de 

Habilitação e de condutores de veículos automotores. 

 

QUESTÃO 25  
A atenção é um dos aspectos cognitivos que devem ser 

avaliados nos candidatos à Carteira Nacional de Habilitação. 

Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta os testes 

aprovados pelo Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos 

(Satepsi) para avaliar a atenção. 

 

(A) TEADI, BFP, AC e TACOM-C 

(B) AC, BPA, TIV e TEALT 

(C) AD, EATA, BPA e AC 

(D) AOL, MVT, ESAVI e BPA 

(E) BASE, AOL, AC15 e EASV 
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QUESTÃO 26 

Não corresponde às regulamentações do Contran e do 

Conselho Federal de Psicologia para o credenciamento e o 

exercício profissional do psicólogo perito examinador na 

avaliação psicológica de candidatos à Carteira Nacional de 

Habilitação, atualmente, 

 

(A) estar regularmente inscrito no respectivo Conselho 

Regional há pelo menos dois anos. 

(B) aplicar os testes psicológicos em uma sala de teste 

indevassável, de forma a evitar interferência ou 

interrupção na execução das tarefas dos candidatos. 

(C) ter título de especialista em psicologia do trânsito 

reconhecido pelo Conselho Federal de Psicologia. 

(D) possuir, no mínimo, três anos de formado. 

(E) estar devidamente credenciado junto ao órgão 

executivo de trânsito do estado ou do Distrito Federal. 

 

QUESTÃO 27 

Quanto aos resultados decorrentes da avaliação psicológica 

estabelecidos na Resolução n.ᵒ 425/2012 do Contran, 

assinale a alternativa correta. 

 

(A) Será considerado como inapto o candidato que não 

apresentar desempenho condizente com a condução 

de veículo automotor, porém a situação é passível de 

adequação. 

(B) Quando apresentar comprometimentos psicológicos 

que estejam temporariamente sob controle, o 

candidato será considerado como inapto temporário, 

com estabelecimento de prazo para nova avaliação. 

(C) Ao candidato inapto temporário será dado um prazo 

de trinta dias para ser submetido a uma nova avaliação 

psicológica.  

(D) O resultado da avaliação psicológica deverá ser 

disponibilizado pelo psicólogo no prazo de 48 h.  

(E) O resultado de inaptidão temporária ou inaptidão 

gerará um bloqueio no cadastro nacional que deverá 

ser desbloqueado no vencimento do prazo 

estabelecido pelo psicólogo perito examinador de 

trânsito. 

 

QUESTÃO 28 

A Assembleia Geral das Nações Unidas estabeleceu a 

Década de Ação pela Segurança no Trânsito para o período 

2011 – 2020, visando a reduzir o número de acidentes e 

mortes no trânsito. Para cumprir o objetivo, foi elaborado o 

Plano Global para a Década pela Segurança no Trânsito, 

com cinco pilares básicos: 
 

(A) gestão da segurança no trânsito; cidades e 

comunidades sustentáveis; aumento da segurança dos 

usuários das vias e melhoria da resposta; atendimento 

hospitalar pós-acidente; e acompanhamento 

emocional pós-traumático. 

(B) vias e mobilidade mais seguras; veículos mais seguros; 

aumento da segurança dos usuários das vias e melhoria 

da resposta; atendimento hospitalar pós-acidente; e 

tornar as cidades e os assentamentos humanos 

inclusivos e seguros. 

(C) gestão da segurança no trânsito; vias e mobilidade 

mais seguras; veículos mais seguros; aumento da 

segurança dos usuários das vias e melhoria da 

resposta; e atendimento hospitalar pós-acidente. 

(D) cidades e comunidades sustentáveis; vias e mobilidade 

mais seguras; veículos mais seguros; aumento da 

segurança dos usuários das vias e melhoria da 

resposta; e acompanhamento emocional  

pós-traumático. 

(E) vias e mobilidade mais seguras; atendimento hospitalar 

pós-acidente; tornar as cidades e os assentamentos 

humanos inclusivos e seguros; fiscalização dos 

condutores infratores; e educação básica sobre 

trânsito e cidadania. 

 

QUESTÃO 29 

Não são citados no roteiro de entrevista psicológica do 

psicólogo do trânsito sugerido na Resolução Contran n.ᵒ 

425/2012 os 

 

(A) motivos da avaliação psicológica. 

(B) históricos escolares, profissionais e familiares. 

(C) aspectos culturais e religiosos. 

(D) indicadores de saúde/doença. 

(E) aspectos da conduta social. 
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QUESTÃO 30 

No que se refere aos marcos históricos da psicologia do 

trânsito no Brasil, assinale a alternativa incorreta. 
 

(A) A implantação do laboratório de psicotécnica da 

Estrada de Ferro Sorocabana possibilitou as primeiras 

avaliações de condutores de que se teve conhecimento 

em 1928. 

(B) Resolução do Contran tornou obrigatório, em 1953, o 

exame psicotécnico, no Brasil, para todos os 

candidatos à profissão de motorista. 

(C) Em 1962, o exame psicotécnico passou a ser exigido 

para todos os candidatos à Carteira Nacional de 

Habilitação. 

(D) No ano de 1997, foi vetada a avaliação psicológica no 

Código de Trânsito Brasileiro, sendo proibida a sua 

realização em todo o País. Assim, por quatro meses, 

não houve avaliação psicológica para obtenção da 

Carteira Nacional de Habilitação. 

(E) O Contran publicou, em 1998, a primeira resolução que 

especificamente dispunha sobre a avaliação psicológica 

no contexto do trânsito. 

 

QUESTÃO 31 

A Política Nacional de Mobilidade Urbana estabelece como 

um de seus princípios e objetivos o desenvolvimento 

sustentável das cidades, incentivando, assim, a chamada 

mobilidade urbana sustentável, que visa a integrar o 

planejamento urbano, o transporte e o trânsito e a 

observar os princípios de inclusão social e sustentabilidade 

ambiental. Acerca dos princípios dessa Política, assinale a 

alternativa incorreta. 
 

(A) Preveem acesso restrito a veículos motorizados em 

determinados locais e horários, visando a uma maior 

utilização do espaço público por pedestres e ciclistas. 

(B) Preveem a adoção de padrões para controle de 

poluentes, em locais e horários determinados, com a 

possibilidade de condicionamento da circulação e do 

acesso ao atingimento da meta estipulada. 

(C) Preveem a aplicação de tributos sobre modos e 

serviços, ou seja, a cobrança aos usuários de bicicletas 

pela infraestrutura utilizada. 

(D) Preveem a definição de faixas exclusivas para o 

transporte coletivo e para os modos não motorizados, 

como forma de se distribuir, de forma mais justa, o uso 

do espaço físico das vias e de se privilegiar pedestres e 

ciclistas. 

(E) Preveem convênios para combater o transporte ilegal 

de passageiros e convênios para transporte coletivo 

urbano em regiões de fronteira entre cidades gêmeas. 

 

 

 

 

QUESTÃO 32 

O Conselho Federal de Psicologia, em documento no qual 

estabelece diretrizes para a realização de avaliação 

psicológica no exercício profissional do psicólogo e 

regulamenta o Satepsi (Resolução n.ᵒ 9/2018), define várias 

normas profissionais. Com relação a elas, julgue os itens a 

seguir. 

 

I. Ao psicólogo, na produção, validação, tradução, 

adaptação, normatização, comercialização e aplicação 

de testes psicológicos, é vedado realizar atividades que 

caracterizem negligência, preconceito, exploração, 

violência, crueldade ou opressão. 

II. Os psicólogos poderão elaborar, validar, traduzir, 

adaptar, normatizar, comercializar e fomentar 

instrumentos ou técnicas psicológicas para criar, 

manter ou reforçar convicções políticas, filosóficas, 

morais ou ideológicas. 

III. O psicólogo, na realização de estudos, pesquisas e 

atividades voltadas para a produção de conhecimento 

e desenvolvimento de tecnologias, atuará 

considerando processos de desenvolvimento humano, 

configurações familiares, conjugalidade, sexualidade, 

orientação sexual, identidade de gênero, identidade 

étnico-racial, características das pessoas com 

deficiência, classe social e intimidade como 

construções sociais, históricas e culturais. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) Apenas o item I está certo.  

(B) Apenas o item II está certo. 

(C) Apenas o item III está certo. 

(D) Apenas os itens I e II estão certos. 

(E) Apenas os itens I e III estão certos. 
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QUESTÃO 33  
No texto de Soares Junior (2019) intitulado Direção 

distraída de veículos pelo uso do telefone celular, 

publicado no livro Transitando pela psicologia do trânsito 

no Brasil: ontem, hoje e amanhã, o autor discorre sobre 

um dos importantes fatores de risco apontados pelos 

estudos da OMS. A direção distraída de veículos pelo uso de 

modernas tecnologias veiculares móveis, cujo uso envolve 

distrações visuais, manuais e cognitivas, é um foco de 

atenção da OPAS (2018) no que diz respeito à segurança 

viária, sendo um problema na relação entre trânsito e 

saúde. O conceito de direção distraída é bastante amplo e 

não está restrito somente ao uso do telefone. 

Considerando essas informações, assinale a alternativa 

incorreta.  

 

(A) Sherin et al. (2014) definem a direção distraída como 

as atividades que são realizadas concomitantemente 

com o dirigir e que prejudicam a atenção do condutor, 

dividindo-a e retirando sua dedicação da condução do 

veículo. 

(B) Segundo Sherin, o American College of Preventive 

Medicine destaca que os resultados das pesquisas 

científicas no cenário internacional deixam bastante 

evidentes as relações entre a direção distraída e a 

ocorrência de acidentes. 

(C) A NHTSA (National Highway Traffic Safety 

Administration) afirma, em um estudo realizado nos 

Estados Unidos, que, no ano de 2015, 10% dos 

acidentes fatais e 15% dos acidentes com vítimas 

registrados tiveram como causas apontadas a direção 

distraída. 

(D) Uma pesquisa da Seguradora Líder (2018), com 2.606 

participantes, acerca da percepção da população sobre 

o comportamento dos brasileiros no trânsito, aponta 

que 78% dos respondentes entendem que o uso do 

celular no trânsito não é um problema e não estaria 

relacionado diretamente com a ocorrência de 

acidentes de trânsito. 

(E) No estudo de Drews, Patsupathi e Strayer (2008), ficou 

demonstrado, com o uso de simulador de direção e de 

celular concomitantemente, que a capacidade de 

dirigir do motorista fica afetada, diminuindo sua 

atenção e limitando a varredura perceptiva realizada 

no ambiente do trânsito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 34 

A respeito da importância da avaliação psicológica pericial 

para o trânsito no Brasil, assinale a alternativa incorreta. 

 

(A) De acordo com Primi (2003, 2010), a avaliação 

psicológica não deve ser entendida como uma área 

técnica de produção de instrumentos. Trata-se de uma 

área que procura objetivar e operacionalizar as teorias 

psicológicas, ao promover uma observação sistemática 

de eventos psicológicos que buscam a integração entre 

a teoria e a prática. 

(B) Conforme Guimarães (2018), o comportamento 

chamado de comportamento de risco, exacerbado pelo 

estresse, pela agressividade, pela insegurança e pelo 

desrespeito, entre outros, tornou o trânsito um 

problema social que tem ressaltado o risco para a 

saúde, para a segurança e para a qualidade de vida da 

população. 

(C) Na pandemia que se tornou o trânsito na sociedade 

moderna, o maior fator, que representa 

comprovadamente cerca de 90% das causas de 

acidentes, é justamente o fator humano. Contudo, o 

ser humano é o elemento menos complexo da equação 

e pode ser analisado isoladamente. 

(D) Segundo Noronha (2002), é inconcebível planejar e 

realizar intervenções sem que estas tenham sido 

precedidas por avaliações psicológicas. 

(E) As condições psicológicas de uma pessoa dependem de 

fatores e processos, conscientes ou inconscientes, 

internos e externos, que alteram o comportamento 

humano. Esses fatores podem ser permanentes ou 

temporários. Desse modo, podem acontecer em 

determinada etapa da vida, após certas experiências e 

vivências emocionais, ou estar sempre presentes. 
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QUESTÃO 35 
A questão da agressividade e sua relação com o trânsito é 

tema de pesquisas e debates há bastante tempo. Na revista 

Psicologia: Pesquisa & Trânsito (2006), no artigo 

Agressividade, raiva e comportamento de motorista, 

Monteiro & Gunther analisaram as relações entre 

agressividade e raiva na direção e erros e violações de 

motoristas. Baseando-se no estudo realizado por eles, com 

escalas de raiva na direção, de agressividade e de violações 

e erros de motorista, assinale a alternativa incorreta. 

 

(A) Os resultados apontam que, quanto menores os 

índices de raiva na direção, provocada por progresso 

do veículo impedido, por direção agressiva por parte 

de outro motorista e por incômodo no ambiente físico 

(calor e barulho), menores são os índices de erro e 

violação de motoristas, em termos de erro, violação, 

violação agressiva e violação agressiva interpessoal. 

(B) Os estudos sugerem que, quanto menores os índices 

de agressividade verbal e de irritabilidade, maiores são 

os indicadores de raiva na direção em termos de 

progresso do veículo impedido, direção agressiva de 

outro motorista e incômodo no ambiente físico (calor e 

barulho). 

(C) Qualquer correlação aponta uma relação 

potencialmente bidirecional, isto é, tanto a raiva pode 

configurar antecedente de erro e violação quanto o 

fato de cometer erro e violações pode provocar mais 

raiva no motorista. 

(D) Observou-se que a maioria dos motoristas admitiu 

sentir raiva diante de situações de progresso do veículo 

impedido, direção agressiva e incômodo no ambiente 

físico. 

(E) Os dados indicam que raiva na direção pode ser uma 

variável mediadora entre agressividade e 

comportamentos inadequados de motoristas, 

potencializando as reações agressivas. 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 36 

Considerando as regras estabelecidas na Resolução CFP n.ᵒ 

6/2019 para a elaboração de documentos, em decorrência 

da perícia psicológica para o trânsito, pelo psicólogo, no 

exercício profissional, assinale a alternativa incorreta.  

 

(A) O documento a ser elaborado após uma perícia 

psicológica para fins de obtenção da Carteira Nacional 

de Habilitação resulta de uma avaliação psicológica e é 

responsabilidade do psicólogo atestar somente o que 

foi verificado no processo de avaliação e esteja dentro 

do âmbito de sua competência profissional. 

(B) Os Conselhos Regionais podem solicitar ao psicólogo a 

apresentação da fundamentação técnico-científica do 

documento elaborado após a perícia psicológica dentro 

de um prazo de até cinco anos. 

(C) No documento elaborado, é preciso constar a 

descrição das condições psicológicas do beneficiário do 

serviço psicológico advindas do raciocínio psicológico 

ou do processo de avaliação psicológica realizado, 

respondendo à finalidade deste. 

(D) Sendo o atestado uma peça de natureza e valor 

técnico-científico, deve conter narrativa detalhada e 

didática, com precisão e harmonia. A linguagem 

utilizada deve ser acessível e compreensível ao 

destinatário, respeitando os preceitos do Código de 

Ética Profissional do psicólogo. 

(E) Quando justificadamente necessário, fica facultado ao 

psicólogo o uso da Classificação Internacional de 

Doenças (CID) ou outras classificações de diagnóstico, 

científica e socialmente reconhecidas, como fonte para 

o enquadramento de diagnóstico. 
 

QUESTÃO 37 

Conforme a Resolução Contran n.ᵒ 425/2012, assinale a 

alternativa correta. 
 

(A) Tomada de decisão é a capacidade para escolher, entre 

as várias possibilidades que são oferecidas no 

ambiente de trânsito, o comportamento seguro para a 

situação que se apresenta.  

(B) Julgamento ou juízo crítico é uma escala de valores 

para perceber e avaliar a realidade, chegando a 

julgamentos que levem a comportamentos de 

segurança individual e coletiva no trânsito. 

(C) Discriminação é a capacidade de perceber e identificar 

sinais e situações específicas de trânsito. 

(D) Inteligência é a capacidade de verificar, prever, analisar 

e resolver problemas, de forma segura, nas diversas 

situações da circulação. 

(E) Conhecimento cognitivo é a capacidade de aprender, 

memorizar e respeitar as leis e as regras de circulação e 

de segurança no trânsito. 
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QUESTÃO 38  
Quanto à perícia psicológica de candidatos à Carteira 

Nacional de Habilitação e de condutores de veículos 

automotores, julgue os itens que se seguem. 

 

I. Os candidatos à Carteira Nacional de Habilitação e os 

condutores de veículos automotores deverão ser 

avaliados, ao menos, nos aspectos cognitivos, no juízo 

crítico, no comportamento e em traços de 

personalidade. 

II. A entrevista psicológica é uma conversação dirigida a 

um propósito definido da perícia, que visa a prover o 

psicólogo de subsídios técnicos acerca da conduta, dos 

comportamentos, dos conceitos, dos valores e das 

opiniões do candidato. Deve ser planejada e 

sistematizada a partir de indicadores objetivos de 

avaliação, correspondentes ao que pretende examinar, 

e possui caráter inicial obrigatório. 

III. Os aspectos cognitivos mínimos a serem avaliados são: 

inteligência; atenção dividida; atenção alternada; 

memória de longa duração; e atenção concentrada. 

IV. O psicólogo deverá obter informações a respeito do 

histórico do candidato com relação a acidentes de 

trânsito e opiniões sobre cidadania e mobilidade 

humana e urbana. 

V. Para ser devidamente realizada, a perícia psicológica 

precisa de que o perito verifique as normas relativas ao 

grupo de referência à qual pertencem os sujeitos 

avaliados, pois elas podem variar de acordo com a 

época, os costumes e a evolução da cultura. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

(A) Apenas os itens I, II e IV estão certos. 

(B)  Apenas os itens I, IV e V estão certos. 

(C) Apenas os itens II, III e IV estão certos. 

(D) Apenas os itens II, IV e V estão certos. 

(E) Todos os itens estão certos. 

 

QUESTÃO 39  
As CREPOP dedicam parte de seu eixo 3, que aborda a 

dimensão técnica do trabalho do psicólogo do trânsito, à 

importância da educação para o trânsito. Analisando as 

normatizações do Sistema Nacional de Trânsito para as 

questões da educação para o trânsito, as CREPOP definem 

atividades. Uma atividade que não se encaixa nesse campo 

de atuação é a educação para o trânsito 
 

(A) no contexto escolar. 

(B) em blitz de fiscalização de trânsito. 

(C) promovida por órgãos, entidades, instituições e 

profissionais autônomos. 

(D) na capacitação de profissionais de centros de formação 

de condutores. 

(E) na capacitação de agentes de trânsito. 

QUESTÃO 40 
Segundo dados da OMS (2018), os acidentes de trânsito são 

responsáveis por cerca de 1,35 milhão de mortes por ano, 

sendo a principal causa de mortes de jovens entre cinco e 

29 anos de idade, e resultam em cerca de vinte a cinquenta 

milhões de pessoas com sequelas em todo o mundo. Desse 

modo, os acidentes de trânsito tornaram-se um problema 

de saúde pública mundial. A respeito desse tema, assinale a 

alternativa incorreta. 

 

(A) De acordo com Klauer et al. (2014), a direção distraída 

ligada ao desempenho de tarefas secundárias não é 

uma causa de acidente automobilístico entre os 

motoristas novatos ou entre os condutores 

experientes. 

(B) Hole (2017) esclarece que a condução de veículos 

concomitantemente com o uso de celular tem 

importante efeito na esfera cognitiva, trazendo um 

aumento no tempo de reação em situações fáceis de 

serem medidas pelas pesquisas da área, como, por 

exemplo, uma frenagem emergencial, aumentando o 

espaço de execução e maximizando a ocorrência de 

acidentes. 

(C) Além de danos causados à saúde física (ocasionando 

lesões e óbitos) e prejuízos materiais, envolver-se em 

acidentes de trânsito pode resultar em problemas 

psicológicos, que são evidenciados em termos de 

pontuações mais elevadas em depressão, ansiedade e 

estresse pós-traumático. 

(D) Um sistema seguro requer que a interação complexa e 

dinâmica entre as velocidades de operação, os 

veículos, a infraestrutura viária e o comportamento 

dos usuários das vias sejam compreendidos e 

administrados de maneira holística e integrada. 

(E) Ramaekers (2003) aponta que drogas sedativas,  

anti-histamínicos, antidepressivos tricíclicos e maconha 

foram fortemente associados ao prejuízo na 

capacidade de conduzir veículos automotores na 

situação de laboratório. 
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PROVA DISCURSIVA  
 

▪ Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, os espaços para rascunho indicados no presente caderno. Em 

seguida, transcreva os textos das questões para as respectivas folhas de textos definitivos da prova discursiva, no local 

apropriado. 

▪ Não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos nem texto de questão transcrito em folha incorreta. 

Cada questão deverá ser respondida em sua respectiva folha de texto definitivo. 

▪ Em cada questão, qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de 30 linhas será desconsiderado. 

Também será desconsiderado o texto que não for escrito na folha de texto definitivo correspondente ou que tiver menos de 

10 linhas. 

▪ O texto deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Em caso de rasura, passe 

um traço sobre o conteúdo a ser desconsiderado e prossiga o registro na sequência. Não será permitido o uso de corretivo. 

▪ Os espaços destinados à transcrição de textos das folhas de textos definitivos não poderão ser assinados, rubricados nem 

conter nenhuma palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova. Será admitida a assinatura 

apenas no campo apropriado. 

▪ As folhas de textos definitivos serão os únicos documentos válidos para avaliação da prova discursiva. As folhas para 

rascunho neste caderno são de preenchimento facultativo e não servirão para avaliação. 

 

QUESTÃO 1 
Reinier Rozestraten definiu o trânsito como o conjunto de deslocamentos de pessoas e veículos nas vias públicas, dentro de um 

sistema convencional de normas, que tem por fim assegurar a integridade de seus participantes. Já segundo Vasconcelos, o 

trânsito pode ser concebido como um espaço de convivência social, formado por pessoas com necessidades e interesses 

diversos, as quais terão de negociar o uso do espaço público da melhor forma possível, uma vez que dois corpos não podem 

ocupar o mesmo lugar simultaneamente. Tal cenário dinâmico e a constante evolução de suas inter-relações fazem com que o 

trabalho do psicólogo do trânsito precise de estar sempre sendo atualizado. Sendo assim, o Conselho Federal de Psicologia, 

acompanhando a necessidade de qualificar e normatizar os procedimentos relacionados à prática do psicólogo perito 

examinador de trânsito, publicou a Resolução n.ᵒ 1/2019. 

 

Considerando que o texto acima tenha caráter exclusivamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do tema a seguir. 

 

Alteração da avaliação psicológica para uma perícia psicológica de candidatos à Carteira Nacional de Habilitação e 

de condutores de veículos automotores e os impactos das principais mudanças trazidas na nova Resolução 
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RASCUNHO PARA A QUESTÃO 1 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  
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QUESTÃO 2 
De acordo com os dados da OMS, o Brasil é hoje o país com o maior número de pessoas diagnosticadas com transtornos de 

ansiedade no mundo. São cerca de 18,6 milhões de brasileiros que convivem com o transtorno, representando cerca de 9,3% da 

população brasileira.  

 

Considerando que o texto acima tenha caráter exclusivamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do tema a seguir. 

 

Impactos dos transtornos de ansiedade na condução veicular 

 

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos: 

a) possibilidades de atuação do psicólogo especialista em psicologia do trânsito para auxiliar na melhoria desse problema; e 

b)  efeitos para a população.  
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RASCUNHO PARA A QUESTÃO 2 
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QUESTÃO 3 
A Resolução CFP n.ᵒ 6/2019 instituiu as regras para a elaboração de documentos escritos, pelo psicólogo, no exercício 

profissional, considerando, entre outras coisas, a complexidade do exercício profissional do psicólogo, tanto em processos de 

trabalho que envolvam a avaliação psicológica quanto em processos que envolvam o raciocínio psicológico, e a necessidade de 

se orientar o psicólogo para a construção de documentos decorrentes do exercício profissional nos mais variados campos de 

atuação, fornecendo os subsídios éticos e técnicos para a elaboração qualificada da comunicação escrita. Uma das alterações 

que afetam diretamente o trabalho do psicólogo do trânsito é a inclusão do atestado como modalidade de documento 

psicológico a ser produzido para comunicar o resultado da perícia psicológica para fins de obtenção da Carteira Nacional de 

Habilitação.  

 

Considerando que o texto acima tenha caráter exclusivamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do tema a seguir. 

 

Atestado psicológico (conceito, finalidade e estrutura) 
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RASCUNHO PARA A QUESTÃO 3 

1  
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QUESTÃO 4 
Segundo a Resolução n.ᵒ 9/2018, que regulamenta o Satepsi, 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, acordados pela comunidade científica, em suas diversas formas de expressão.  

 

Considerando que o texto acima tenha caráter exclusivamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do tema a seguir. 

 

Requisitos mínimos obrigatórios de consistência técnico-científica que os testes psicológicos devem 

possuir para serem reconhecidos como de uso profissional dos psicólogos 
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RASCUNHO PARA A QUESTÃO 4 
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