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Apresentação

Oi, futuro(a) aprovado(a), tudo bem?

Nos sentimos muito confiantes em te chamar assim, porque sabemos 
o quanto o livro que você escolheu tem um grande poder de realizar os 
seus maiores objetivos, psicólogo. Acredite: este best-seller vai te levar 
mais longe e mais rápido para o sonho de ver o seu nome na lista de 
aprovados.

Para construir este livro, um time de especialistas analisou uma vas-
tidão de provas em Psicologia com a finalidade de levar para você o con-
teúdo certo, relevante, objetivo, resumido e eficaz para aquilo que você 
mais quer: ser aprovado.

Muita gente já conquistou esse sonho focando em questões comentadas, pois este é um 
método muito eficaz para se preparar para as provas de concurso. Este livro vai muito além dos 
comentários. E você está prestes a descobrir.

Prepare-se para ter contigo um aliado na missão de fazer você mais confiante e preparado 
para enfrentar qualquer desafio e dominar a tão esperada prova. 

Vamos juntos?

E quem é a Sanar?

Antes de você já sair pulando para as questões, vamos nos conhecer melhor.

A Sanar existe para empoderar e dar super-poderes aos profissionais da Saúde. Queremos ser 
a Casa da Carreira do profissional da Saúde e acompanhá-lo ao longo de toda a sua jornada: des-
de a faculdade até o auge da sua maturidade profissional, oferecendo todo o suporte necessário 
para que possa ir mais longe e mais rápido em sua carreira.

Fazemos isso criando produtos que unem conhecimento e tecnologia com o objetivo de direcio-
nar e preparar o profissional para cada fase e desafio da sua carreira. Para isso, trabalhamos com 
plataformas, aplicativos, cursos online e livros altamente acessíveis para os estudantes e profis-
sionais.



5 recursos que vão fazer 
você decolar (indo além 
das questões) 

Questões Categorizadas 
(organização é tudo!):

todas as questões estão 
separadas por assuntos e grau 
de dificuldade. Veja como está 

sinalizado:

GRAU DE DIFICULDADE

GRAU DE DIFICULDADE

GRAU DE DIFICULDADE

Comentário por alternativas 
(tim-tim por tim-tim): 

esteja certa ou errada, você 
vai poder ler um comentário 
das alternativas, que breve, 
sem deixar passar nenhum 

detalhe.

Dica do autor
(aquele “plus”): 

nas melhores questões, você 
tem uma explicação a mais 

na resolução.

Resumo prático 
(para revisar mais uma vez!): 

o assunto abordado nas 
questões apresentado de forma 
simplificada, valorizando o seu 

empenho e o seu tempo.

Referências
(qualidade do conteúdo comprovada): 

todas as fontes utilizadas 
estão identificadas nas 

referências e privilegiam os 
livros mais recomendados 

nos editais. 



Adorei! Mas como estudar?

Você estuda por questões desde a escola. É uma forma de exercitar o cérebro e condicioná-lo aos 
assuntos que podem ser cobrados. Para um concurso, usar provas anteriores como método de es-
tudo é o que você precisa para entender o funcionamento da banca ou instituição, perceber quais 
assuntos mais caem, se acostumar com o estilo das questões e reforçar os estudos num assunto 
que você percebeu não dominar tanto assim.

Isso não parece ser uma grande novidade. Mas resolver questões há bastante tempo não significa 
que tenha aprendido a estudar de forma eficaz e direcionada para provas de concurso, não é 
mesmo?

Por isso, quero te dar 3 dicas de como estudar por questões (e ainda tem um bônus!)

• Estude primeiro, responda depois - Isso vai te ajudar a se organizar melhor e aproveitar 
o momento de resolver uma questão para também revisar e identificar o que você precisa 
reforçar. Vale usar o resumo do livro para este momento do estudo.

• Varie as questões - Evite responder as mesmas questões sempre. Com o passar do tempo, 
você poderá não ser capaz de perceber se acertou porque aprendeu ou se porque deco-
rou. 

• Identifique o assunto do enunciado - Na hora de resolver provas anteriores, tenha um 
pensamento estratégico para entender quais temas aquela instituição costuma cobrar e 
de que forma.

Lembre-se! 

Quando a questão é comentada, como 
acontece neste livro, o aprendizado 
é potencializado. Afinal, ao mesmo 

tempo em que você responde o que foi 
perguntado no enunciado, você confere 
se a resposta foi correta e aprende com 
os comentários das alternativas (e aqui 
você vai mais longe, com a dica do au-
tor e resumo). Aproveite cada minuto!



3 passos para um 
estudo inteligente

1. Preparação 

É essencial estudar de forma focada e direcionada. Por isso, a preparação é tão im-
portante quanto o estudo em si. Separe um tempo antes de começar para planejar 
seus estudos, considerando um dia que você deseja começar, quais materiais vai usar 
e ainda criando seu próprio cronograma de estudos.

2. Mindset 

O mindset é uma atitude mental que determina a forma como você vai responder às 
situações. No seu caso, foque em otimizar os estudos, com toda a energia e atenção 
que você pode dar. Isso significa não procrastinar e não se distrair.

3. Não decore, entenda!

Você pode descobrir a forma que mais funciona para você. Use abuse de fichas de 
estudo, mapas mentais, resumos escritos e falados. Aposte em associações e busque 
se envolver com os conteúdos.

Quero te contar um segredo: não adianta estudar sem foco, planejamento e organização. Senão, 
você vai acabar caindo na armadilha de estudar de forma pesada  (e não inteligente), fazendo 
da sua jornada rumo à aprovação um peso que será difícil de carregar - e provavelmente sem 
resultado.

Para quê estudar pesado se você pode estudar de maneira inteligente? Estudos inteligentes farão 
você utilizar seu tempo e energia naquilo que mais importa: estudar com qualidade e com foco 
no progresso! Você já sabe que estou do seu lado, segurando a sua mão para você conseguir ter 
sucesso, então separei estes 3 passos simples e certeiros.



Só mais um detalhe 
Sabemos que tem uma coisa inevitável quando estudamos com questões: errar. E a maioria das 
pessoas fica frustrada quando isso acontece.
Queremos te ver sempre motivado e sabendo que nada poderá te desviar da sua trajetória, que 
já é de sucesso (e só depende de você!). É nunca se esqueça: errar faz parte de todo aprendizado. 
Ninguém aprende a andar de bicicleta sem tomar umas boas quedas. E melhor errar treinando para 
a prova do que na hora H, né?
Então, separamos 6 coisas que você aprende ao errar uma questão para que você possa voltar 
aqui quando isso acontecer.

 Saber qual assunto você não entendeu muito bem
Às vezes, achamos que dominamos um assunto da raiz do cabelo até a ponta do pé, até que che-
ga o momento de passar da teoria para a prática: a hora de resolver uma questão. É neste instante 
que você pode fazer uma avaliação sincera do seu método de estudo e entender qual foi a lacuna, 
e ir com tudo para se sentir confiante de novo.

 Ficar craque em identificar pegadinhas
Algumas bancas são experts em fazer questões com pegadinhas e a gente sabe: é bem frustran-
te errar por uma “bobagem” dessas. Porém, logo depois da atenção plena na hora da leitura do 
enunciado e das alternativas, a melhor saída para não cair nestas armadilhas é praticar muito para 
entender quais são os pontos certeiros que podem querer te desviar da alternativa correta.

 Entender em quais matérias está com dificuldade
Este tópico é bem parecido com o primeiro que listamos aqui, mas tem uma diferença. Ao resolver 
questões de provas, você pode não só entender aquilo que achava que dominava como também 
identificar matérias que você precisa estudar pela primeira vez ou fazer uma boa revisão por não 
estar conseguindo marcar a alternativa certa. 

 Relembrar coisas que já tinha esquecido
Acreditamos que isso já pode ter acontecido com você. Sabe aquele assunto que foi o primeiro 
que você estudou, mas só errando a questão e conferindo o gabarito você lembra na hora aquele 
tópico que havia esquecido? O erro vai te ajudar a reforçar o que você precisava lembrar e já tinha 
ficado no fundo da caixola.

 Listar o conteúdo que falta estudar ou revisar
Só ficar chateado ao errar uma questão não adianta nada, né? Então, no momento que reservar para 
resolver questões, você pode fazer uma listinha (no papel ou até no celular) de todo o conteúdo que 
você precisa estudar ou revisar. É uma dica para otimizar as suas revisões e também fazer ajustes em 
seu plano de estudo.

 Ficar fera em interpretação de texto
Quanto maior o seu repertório de questões resolvidas (até mesmo erradas), mais você vai melho-
rando a sua performance neste quesito e se preparando ainda melhor para a hora H. Isso porque 
você vai aprendendo cada vez mais a interpretar o texto dos enunciados e também das alternati-
vas, tornando tudo mais fluido quando chegar a tão sonhada prova.

Dito tudo isso, só temos uma coisa para te desejar:

BONS ESTUDOS E CONTE SEMPRE COM A SANAR

{ }
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Avaliação Psicológica e 
Psicodiagnóstico

Laysa Viana

1

01 (ADM&TEC - PREFEITURA DE LAJEDO - PE - 2022) 
Analise as afirmativas a seguir:

I. Um dos passos do processo de avaliação 
psicológica é o levantamento dos objeti-
vos da avaliação e das particularidades do 
indivíduo ou do grupo a ser avaliado. Essa 
etapa deve ser realizada por um profissio-
nal de psicologia devidamente qualificado, 
devendo-se utilizar instrumentos e estra-
tégias validados cientificamente para es-
se fim.

II. A avaliação psicológica é um processo am-
plo que envolve a integração de informa-
ções provenientes de diversas fontes, den-
tre elas, testes, entrevistas, observações e a 
análise de documentos. 

Marque a alternativa CORRETA:

 Ⓐ As duas afirmativas são verdadeiras.
 Ⓑ A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
 Ⓒ A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
 Ⓓ As duas afirmativas são falsas.

GRAU DE DIFICULDADE

RESOLUÇÃO: Na primeira assertiva, “levantamen-
to dos objetivos” é o que chamamos de descri-
ção da demanda, e o psicólogo precisa inves-
tir em seu desenvolvimento pessoal, realizan-
do acompanhamento terapêutico, preferen-
cialmente orientado pela teoria psicológica de 
base que sustenta seu fazer clínico. Todos es-
ses cuidados, juntamente à experiência clínica 
adquirida com as primeiras avaliações supervi-
sionadas, trarão gradativamente ao psicólogo 
melhores condições de avaliar as demandas e 
definir os objetivos de um psicodiagnóstico. Já 

na segunda assertiva encontra-se fundamen-
to na própria Cartilha de Avaliação Psicológi-
ca e também no autor supracitado: “a avalia-
ção psicológica é compreendida como um am-
plo processo de investigação, coleta e interpre-
tação de dados, obtidos por meio de um con-
junto de procedimentos confiáveis, entendi-
dos como aqueles reconhecidos pela ciência 
psicológica”1.
▍RESPOSTA: Ⓐ

02 (AMEOSC - PREFEITURA DE GUARUJÁ DO SUL - SC 
- 2022) A Avaliação Psicológica é definida 

como um processo estruturado de investiga-
ção de fenômenos psicológicos, composto de 
métodos, técnicas e instrumentos, com o obje-
tivo de prover informações à tomada de deci-
são, no âmbito individual, grupal ou institucio-
nal, com base em demandas, condições e fina-
lidades específicas. Assinale a alternativa que 
representa a ordem sequencial do processo de 
Avaliação Psicológica.

 Ⓐ Definição da demanda, planejamento, co-
leta de dados, integração e análise dos dados, 
produção de informes e entrevista devolutiva.

 Ⓑ Planejamento, coleta de dados, definição 
da demanda, integração e análise dos dados, 
entrevista devolutiva e produção de informes.

 Ⓒ Coleta de dados, planejamento, definição 
da demanda, integração e análise dos dados, 
produção de informes e entrevista devolutiva.

 Ⓓ Coleta de dados, definição da demanda, 
planejamento, integração e análise dos dados, 
produção de informes e entrevista devolutiva.

GRAU DE DIFICULDADE

Revisão Técnica: Kallila Barbosa
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RESOLUÇÃO: A alternativa A contempla a sequên-
cia mais atual da avaliação psicológica (deman-
da, hipótese, plano de avaliação, aplicação das 
técnicas, correção, integração dos dados, con-
clusão e devolução das informações obtidas)2.
▍RESPOSTA: Ⓐ

03 (CESPE - CEBRASPE - TELEBRÁS - 2022) Na prá-
tica da avaliação psicológica a partir de 

uma abordagem multimétodo, as fontes sub-
sidiárias são importantes para reconstruir a his-
tória do paciente, pois fornecem uma visão 
mais completa do caso.

 Ⓐ Certo.
 Ⓑ Errado.

GRAU DE DIFICULDADE

RESOLUÇÃO: Segundo a Resolução 006/2019, no 
processo de avaliação psicológica é possível re-
correr a fontes fundamentais e complementa-
res (subsidiárias), pois estas últimas permitem 
obter o maior número de informações possíveis 
sobre a história do avaliando, de forma que se 
possa entender o surgimento, a evolução e a re-
levância da queixa no momento da entrevista. 
As fontes complementares de informação cos-
tumam envolver documentos como exames, re-
gistros escolares, contatos de profissionais com 
quem o avaliando faz tratamento, documentos 
decorrentes de outras avaliações, entre outros3.
▍RESPOSTA: Ⓐ

04 (FUNDATEC - IPE SAÚDE - RS - 2022) De acor-
do com a Resolução nº 09/2018 do CFP, 

são consideradas fontes fundamentais e com-
plementares de informação para a realização 
da Avaliação Psicológica as citadas nas alterna-
tivas a seguir, EXCETO:

 Ⓐ Testes psicológicos aprovados pelo CFP pa-
ra uso profissional da psicóloga e do psicólogo.

 Ⓑ Entrevistas psicológicas.
 Ⓒ Protocolos ou registros de observação de 

comportamentos obtidos individualmente ou 
por meio de processo grupal e/ou técnicas de 
grupo. 

 Ⓓ Técnicas e instrumentos não psicológicos 
sem respaldo da literatura científica da área e 

que respeitem o Código de Ética e as garantias 
da legislação da profissão. 

 Ⓔ Documentos técnicos, tais como protoco-
los ou relatórios de equipes multiprofissionais. 

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: CORRETA. Os testes psicológicos fa-
voráveis ao uso pelo SATEPSI são fontes fun-
damentais ao processo de avaliação psicológi-
ca (art. 2º, alínea I, letra “a” da resolução supra-
mencionada).
Alternativa B: CORRETA. As entrevistas psicológi-
cas/anamneses são fontes fundamentais ao 
processo de avaliação psicológica (art. 2º, alí-
nea I, letra “b” da resolução supramencionada).
Alternativa C: CORRETA. Os protocolos ou registros 
de observação de comportamentos são fontes 
fundamentais ao processo de avaliação psico-
lógica (art. 2º, alínea I, letra “c” da resolução su-
pramencionada).
Alternativa D: INCORRETA. Esta é a exceção, pois 
o art. 1º, §2 da Resolução 09/2018 do CFP diz 
que “a psicóloga e o psicólogo têm a prerroga-
tiva de decidir quais são os métodos, técnicas 
e instrumentos empregados na avaliação psi-
cológica, desde que devidamente fundamen-
tados na literatura científica psicológica e nas 
normativas vigentes do Conselho Federal de 
Psicologia (CFP)”4.
Alternativa E: CORRETA. Os documentos técnicos 
são fontes complementares ao processo de 
avaliação psicológica (art. 2º, alínea II, letra “b” 
da resolução supramencionada).
▍RESPOSTA: Ⓓ

05 (FUNDATEC - IPE SAÚDE - RS - 2022) “Definimos 
___________________ como a coleta e a 

integração de dados relacionados à psicologia 
com a finalidade de fazer uma estimação psico-
lógica, que é realizada por meio de instrumen-
tos como testes, entrevistas, estudos de caso, 
observação comportamental e aparatos e pro-
cedimentos de medida especialmente projeta-
dos. Definimos ___________________ como o 
processo de medir variáveis relacionadas à psi-
cologia por meio de instrumentos ou procedi-
mentos projetados para obter uma amostra do 
comportamento” (COHEN et al., 2014). Assinale 
a alternativa que preenche, correta e respecti-
vamente, as lacunas do trecho acima.
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avaliação. Por exemplo, em um ambiente de in-
ternação, geralmente sua realização ocorre de 
forma mais breve, pois muitas vezes a conclu-
são e a emissão do laudo serão determinan-
tes para a adequação de alguma medicação ou 
mesmo para a alta e futuro tratamento ambu-
latorial44.
Alternativa D: INCORRETA. A alternativa é falsa, pois 
a autorização é realizada mediante contrato de 
trabalho que deve ser realizado nas primeiras 
sessões45.

Alternativa E: INCORRETA. A alternativa é falsa, pois 
o plano de avaliação é definido a partir das en-
trevistas iniciais e esclarecimentos dos objeti-
vos do psicodiagnóstico.
▍RESPOSTA: Ⓒ

RESUMO PRÁTICO

1. ASPECTOS GERAIS DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

A Resolução nº 009/2018 do CFP apresenta as diretrizes básicas para a realização de avaliação 
psicológica no exercício profissional da psicóloga e do psicólogo. Recentemente, em agosto de 
2022, o CFP lançou a nova Cartilha de Avaliação Psicológica, com as mudanças e desafios mais re-
centes da área. Em ambos os documentos há um consenso conceitual sobre a avaliação psicoló-
gica que pode ser definida como:

3. com o objetivo de prover informações à tomada de decisão, no âmbito individual, grupal 
ou institucional, 

4. com base em demandas, condições e finalidades específicas. 

2. composto de métodos, técnicas e instrumentos,

1. Um processo estruturado de investigação de fenômenos psicológicos,

1. Por ser um processo estruturado, é complexo, dinâmico, deve ser planejado. Portanto, deve 
ter início, meio e fim. 

2. A metodologia deve contemplar fontes de informações fundamentais (métodos, técnicas e 
instrumentos psicológicos reconhecidos cientificamente para uso na prática profissional) e 
complementares (procedimentos e recursos auxiliares).

3. Subsidia as decisões através do seu caráter explicativo sobre os fenômenos psicológicos, nos 
diferentes campos de atuação do psicólogo – dentre eles, clínico, saúde, educação, trabalho, 
contextos de avaliações compulsórias e outros setores em que ela se fizer necessária. 

4. Um estudo que incluir um planejamento prévio e cuidadoso, envolvendo a escolha de proce-
dimentos adequados às demandas e fins aos quais a avaliação se destina.
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Consideram-se fontes fundamentais de informação:

FONTES FUNDAMENTAIS FONTES COMPLEMENTARES

a. Testes psicológicos aprovados pelo CFP para 
uso profissional da psicologia e do psicólogo; 

b. Entrevistas psicológicas, anamnese; 
c. Protocolos ou registros de observação de 

comportamentos obtidos individualmente 
ou por meio de processo grupal e/ou técni-
cas de grupo.

a. Técnicas e instrumentos não psicológicos 
que possuam respaldo da literatura científi-
ca da área e que respeitem o Código de Éti-
ca e as garantias da legislação da profissão; 

b. Documentos técnicos, tais como protoco-
los ou relatórios de equipes multiprofissio-
nais.

Fonte: Resolução 006/2019 do CFP.

1.1. PRINCÍPIOS ÉTICOS QUE REGEM A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

Para uma prática ética no processo avaliativo, os psicólogos devem considerar os mesmos 
princípios norteadores do Código de Ética Profissional da Psicologia, com destaque para alguns 
artigos:

Art. 1º
São deveres 

fundamentais 
do psicólogo:

Assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as 
quais esteja capacitado pessoal, teórica e tecnicamente;
Prestar serviços psicológicos de qualidade, em condições de trabalho dignas 
e apropriadas à natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimen-
tos e técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, na 
ética e na legislação profissional;
Fornecer, a quem de direito, na prestação de serviços psicológicos, informa-
ções concernentes ao trabalho a ser realizado e ao seu objetivo profissional;
Informar, a quem de direito, os resultados decorrentes da prestação de servi-
ços psicológicos, transmitindo somente o que for necessário para a tomada 
de decisões que afetem o usuário ou beneficiário;
Zelar para que a comercialização, aquisição, doação, empréstimo, guarda e 
forma de divulgação do material privativo do psicólogo sejam feitas confor-
me os princípios deste Código;

Art. 2º 
Ao psicólogo 

é vedado:

Emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnico científica;
Interferir na validade e fidedignidade de instrumentos e técnicas psicológi-
cas, adulterar seus resultados ou fazer declarações falsas;
Ser perito, avaliador ou parecerista em situações nas quais seus vínculos pes-
soais ou profissionais, atuais ou anteriores, possam afetar a qualidade do tra-
balho a ser realizado ou a fidelidade aos resultados da avaliação;
Realizar diagnósticos, divulgar procedimentos ou apresentar resultados de 
serviços psicológicos em meios de comunicação, de forma a expor pessoas, 
grupos ou organizações.

Art. 9º
É dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, por 
meio da confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos ou organiza-
ções, a que tenha acesso no exercício profissional.

Art. 18
O psicólogo não divulgará, ensinará, cederá, emprestará ou venderá a leigos 
instrumentos e técnicas psicológicas que permitam ou facilitem o exercício 
ilegal da profissão.

Fonte: Código de Ética Profissional do Psicólogo.

Junto a esses princípios éticos básicos, a(o) psicóloga(o) precisa ter ciência das demais resolu-
ções relacionadas à prática da avaliação psicológica, em especial:


