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APRESENTAÇÃO

A coleção Manuais de Psicologia é o melhor e mais completo conjunto de obras vol-

tado para a capacitação e aprovação de psicólogos em concursos públicos e programas 

de residências do Brasil. Elaborada a partir de uma metodologia que julgamos ser a mais 

apropriada ao estudo direcionado para as provas em Psicologia, contemplamos os 6 volu-

mes da coleção com os seguintes recursos:

✓ Teoria esquematizada de todos os assuntos;

✓ Questões comentadas alternativa por alternativa (incluindo as falsas); 

✓ Quadros, tabelas e esquemas didáticos;

✓ Destaque em laranja para as palavras-chave;

✓ Questões categorizadas por grau de dificuldade, de acordo com o modelo a seguir:

Elaborado por professoras com sólida formação acadêmica em Psicologia, a presente 

obra é composta por um conjunto de elementos didáticos que em nossa avaliação oti-

mizam o estudo, contribuindo assim para a obtenção de altas performances em provas e 

concursos na Psicologia. 

FERNANDA FERNANDES 
Editor

VOLUME 6 - AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

FÁCIL

INTERMEDIÁRIO

DIFÍCIL
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 Avaliação Psicológica 1

Introdução 
Conceito
Objetivos
Etapas
Considerações fi nais
Quadro Resumo
Quadro Esquemático
Questões Comentadas
Referências

✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓

1.1 INTRODUÇÃO

Um dos campos de atuação mais complexos da Psicologia refere-se, 
sem dúvidas, àquele relacionado à avaliação psicológica. Avaliar e ser ava-
liado são coisas que fazemos cotidianamente, seja para critérios classifi ca-
tórios como numa competição, seja para admitir ou excluir determinado 
indivíduo, como num concurso ou na admissão em uma vaga de empre-
go, ou apenas para conhecer um pouco melhor características e traços 
de uma pessoa, pelos mais diferentes motivos. Avaliamos as pessoas para 
prever seus comportamentos, atitudes, competências; e mediar nossos 
próprios comportamentos diante do outro. Até para escolher um parceiro 
amoroso fazemos avaliações!

No entanto, quando pensamos na avaliação psicológica enquanto pro-
cedimento técnico do psicólogo é possível observar que seus parâmetros 
ultrapassam o nível do senso comum tratado nos exemplos anteriores e 

✓
✓
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demandam um conjunto organizado de saberes teóricos e técnicas espe-
cíficas. Avaliar, para a Psicologia, ultrapassa o âmbito das especulações, 
demanda conhecimentos teóricos e técnicos. As perguntas que se fazem 
então são: o que o psicólogo é capaz de avaliar? Como eles fazem essa 
avaliação? Para que serve uma avaliação psicológica? A quem se destina?

A Psicologia, por não ser uma ciência exata como a Matemática para 
estabelecer critérios de mensuração, precisa de parâmetros claros no que 
concerne a sua possibilidade de avaliação, o que nem sempre é muito fá-
cil, dada a complexidade de seu objeto de estudo. Por isso a necessidade 
de sistematizar etapas e técnicas baseadas em teorias psicológicas conso-
lidadas, de forma a configurar a avaliação psicológica como um processo 
científico, tornando seus resultados válidos e passíveis de uso em diferen-
tes contextos. 

De forma geral, pode-se dizer que a avaliação psicológica compreen-
de uma ampla gama de possibilidades, desde aspectos cognitivos, traços 
de personalidade, estados emocionais, psicopatologias, aptidões, dentre 
outros. Por isso ela pode ser utilizada nos mais diferentes contextos, do 
clínico ao organizacional, passando pelo hospitalar, escolar, jurídico, e mais 
onde couber esse tipo de prática. Cada vez mais as instituições vêm perce-
bendo a avaliação psicológica enquanto uma ferramenta importante para 
o seu bom funcionamento e para uma maior compreensão dos indivíduos. 

1.2 CONCEITO

O Conselho Federal de Psicologia (CFP, 2013) criou uma cartilha que 
define os parâmetros dessa prática e a conceitua como um processo téc-
nico e científico realizado com pessoas ou grupos de pessoas, que se cons-
titui em fonte de informações de caráter explicativo sobre os fenômenos 
psicológicos, com a finalidade de subsidiar os trabalhos nos diferentes 
campos de atuação do psicólogo. Essa mesma cartilha define a avaliação 
psicológica como a coleta e interpretação de dados, obtidos por meio de 
um conjunto de procedimentos confiáveis, entendidos como aqueles re-
conhecidos pela ciência psicológica. Ou seja, a avaliação psicológica é um 
processo realizado pelo psicólogo a partir de técnicas específicas de cole-
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ta de dados, que são sistematizados, interpretados, e transformados em 
um resultado. 

Alchieri e Cruz (2014) caracterizam a avaliação psicológica como uma 
disciplina científica, como quatro elementos básicos: objeto, objetivo, 
campo teórico e método. Os objetos de estudo da avaliação psicológica 
são, na verdade, os fenômenos e processos psicológicos em geral. Este é 
um aspecto importante, já que abarca uma ampla gama de atributos. Já 
o objetivo é estimar o valor ou a qualidade destes fenômenos psicológi-
cos, ou seja, atribuir um número ou conceito a eles. O campo teórico diz 
respeito às teorias psicológicas que subsidiam a avaliação, normalmente 
sistematizadas na forma de conceitos amplos ou específicos que buscam 
explicar os fenômenos e processos psicológicos. Por fim, os métodos da 
avaliação psicológica são o clínico e o experimental, sendo o primeiro, em 
geral, o mais utilizado (ALCHIERI e CRUZ, 2014).

É importante aqui fazer uma distinção entre avaliação psicológica e 
testagem psicológica, já que, como tradicionalmente a avaliação pode 
utilizar alguns testes (na maioria das vezes, inclusive, utiliza), muitas ve-
zes os conceitos são confundidos. A testagem é na verdade uma etapa da 
avaliação psicológica, que implica a utilização de teste(s) psicológico(s) de 
diferentes tipos. 

Teste psicológico, segundo Urbina (2007) define-se enquanto um pro-
cedimento sistemático para a obtenção de amostras de comportamentos 
relevantes para o funcionamento cognitivo ou afetivo do indivíduo e para 
a avaliação dessas amostras de acordo com certos padrões previamente 
estabelecidos. São considerados testes psicológicos os instrumentos ou a 
mensuração sistemática que busca avaliar características psicológicas dos 
indivíduos (ANDRADE e SALES, 2017). Estes instrumentos são de suma im-
portância e serão melhor explorados nos capítulos subsequentes desse livro. 

A avaliação psicológica propriamente dita não se resume ao uso dos 
testes, mas é um processo global que envolve algumas etapas bem esta-
belecidas e o uso de diferentes técnicas (dentre elas, os testes psicológi-
cos). No entanto ela vai além da testagem, não se limitando a uma única 
técnica. 

Na verdade, essa distinção semântica, segundo Cohen, Swerdlik e Stur-
man (2014) começou na Segunda Guerra Mundial, quando se observa a 
necessidade de ampliar o nível da testagem, principalmente nos solda-
dos, utilizando diferentes formas de alcançar uma avaliação mais global. 
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Dessa forma, esses autores reconhecem que os testes são apenas um tipo 
de instrumento (usado junto a outros, como por exemplo, a entrevista) e 
que o valor desses está diretamente relacionado ao conhecimento, habi-
lidade e experiência do avaliador. Corroborando com essa ideia, Andrade 
e Sales (2017) afirmam que a confusão entre testagem e avaliação surgiu 
muito em função de sua origem, vinculada a uma prática relacionada ao 
desenvolvimento e aplicação de testes psicológicos ao longo desse pro-
cesso. Veremos no capítulo 2 que é quase impossível desvincular a história 
da avaliação psicológica com o desenvolvimento da testagem psicológica. 

1.3 OBJETIVOS

Quando se fala em avaliação psicológica, um primeiro ponto a se pen-
sar (e que também guiará todo o planejamento da mesma) é: qual o seu 
objetivo? A que, ou a quem se destina? É praticamente impossível avaliar 
todos os aspectos de uma pessoa, e também na maioria das vezes, desne-
cessário e dispendioso em tempo e recursos. Por isso é importante deli-
mitar, antes do início da avaliação propriamente dita, seus objetivos. Nor-
malmente esta delimitação será bastante influenciada pelo contexto ao 
qual ela é aplicada. Como foi dito anteriormente, existem vários contextos 
onde a avaliação psicológica é demandada, e isso influencia a forma de 
aplicação das técnicas (individual ou grupal), o tempo de duração (núme-
ro de encontros e duração de cada um deles) e o grau de profundidade 
da coleta dos dados, bem como a escolha dos instrumentos a serem utili-
zados. Vamos trazer uma breve descrição dos principais contextos onde a 
avaliação psicológica é realizada e seus objetivos gerais. 

Tabela 1. Principais contextos de aplicação da Avaliação Psicológica. 

CONTEXTOS OBJETIVO MAIS COMUM DA AVALIAÇÃO 
FORMA DE 

APLICAÇÃO USUAL

Psicologia clínica 

Avalia o funcionamento cognitivo, emocional 
e comportamental para encaminhamento 

terapêutico, estabelecimento de diagnósticos 
ou de um plano terapêutico.

Individual

Psicologia da saú-
de e/ou hospitalar

Auxilia em diagnósticos diferenciais, decisões 
referentes ao tratamento, avaliações pré-cirúr-

gicas e avaliação de prognóstico. 
Individual
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CONTEXTOS OBJETIVO MAIS COMUM DA AVALIAÇÃO 
FORMA DE 

APLICAÇÃO USUAL

Neuropsicologia
Auxilia na identificação de lesões cerebrais e 
no planejamento de intervenções de reabili-

tação
Individual

Psicologia escolar 
e educacional

Avalia aspectos referentes ao contexto escolar 
e às aptidões/realizações dos estudantes: ava-
liação de desempenho escolar e da motivação 

acadêmica. 

Individual e coletiva

Psicologia forense
Avalia aspectos psicológicos de presos, de 

pais que disputam a guarda de seus filhos e de 
situações envolvendo abuso. 

Individual

Psicologia do 
trabalho e das 
organizações

Utilizada em seleção de pessoas e na avaliação 
de aspectos relacionados ao trabalho. 

Individual e coletiva

Psicologia do 
esporte

Auxilia na identificação de aspectos psicológi-
cos de atletas, tais como controle emocional e 

competitividade. 
Individual e coletiva

Psicologia social/ 
comunitária

Auxilia na identificação e prevenção de fenô-
menos sociais, como por exemplo, violência 

e abuso
Individual e coletiva

Psicologia do 
trânsito

Avalia condições psicológicas de candidatos 
a dirigir.

Individual e coletiva

Orientação e 
aconselhamento 
vocacional e/ ou 

profissional

Auxilia na determinação de características 
individuais como aptidões, interesses e perso-
nalidade, de modo a conhecer as compatibili-
dades entre essas características e ambientes 

e funções ocupacionais.

Individual e coletiva

Fonte: Adaptado de Serafini, Budzyn e Fonseca (2017). 

1.3.1 Contexto clínico

A avaliação psicológica realizada no contexto clínico pode ter os mais 
variados objetivos, e é comumente denominada de Psicodiagnóstico. 
Neste tipo de avaliação é possível usar métodos mais individualizados ou 
qualitativos ou, ainda, métodos psicométricos, em que o manejo se fun-
damenta em normas de grupos (CUNHA, 2007). O psicodiagnóstico pode 
avaliar questões de âmbito cognitivo, social, emocional, familiar, psicopa-
tologias, a depender da demanda solicitada. 

Ainda de acordo com Cunha (2007, pg.26), psicodiagnóstico consiste em 
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(...) um processo científico, limitado no tempo, que utiliza 

técnicas e testes psicológicos (input), em nível individual ou 

não, seja para entender problemas à luz de pressupostos 

teóricos, identificar e avaliar aspectos específicos, seja para 

classificar o caso e prever seu curso possível, comunicando 

os resultados (output), na base dos quais são propostas so-

luções, se for o caso.

É importante fazer uma distinção entre psicodiagnóstico e psicotera-
pia, já que, pelo fato de ambos normalmente acontecerem em um mesmo 
ambiente, são passíveis de algumas confusões. O psicodiagnóstico con-
siste um processo com objetivo definido, numero de sessões limitadas e 
utilizado estritamente para fins diagnósticos e avaliativos; enquanto a psi-
coterapia não necessariamente tem caráter tão diretivo e com parâmetros 
previamente estabelecidos, normalmente é um processo de maior dura-
ção. Acrescenta-se o fato de que o primeiro tem foco avaliativo e o segun-
do, interventivo (apesar do psicodiagnóstico poder também se configurar 
como um momento terapêutico).

Além do mais, seus fins dedicam-se principalmente ao autoconheci-
mento, à resolução de questões emocionais, sociais, familiares, entre ou-
tros pontos. O trabalho psicoterapêutico também pode variar muito mais 
a depender da linha teórica adotada pelo profissional, sendo que no psi-
codiagnóstico a abordagem influencia menos no processo, já que as téc-
nicas, apesar de serem baseadas num aporte teórico específico, tendem a 
ser previamente estruturadas. 

1.3.2 Contexto organizacional

No mundo organizacional a avaliação psicológica é um dos procedi-
mentos mais requisitados ao psicólogo, configurando-se numa etapa im-
portante nos processos de seleção de pessoal, de orientação de carrei-
ras, de desenvolvimento de pessoas e de acompanhamento da saúde 
do trabalhador.

Na seleção de pessoal (talvez o uso mais clássico da avaliação psico-
lógica no contexto organizacional) ela é usada para determinar quais 
candidatos são mais adequados para ocupar determinados cargos a par-
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tir de determinadas características consideradas mais adequadas ao seu 
desempenho. Esta seleção pode ser conduzida em pequena ou larga es-
cala e envolve basicamente a análise detalhada do cargo; a indicação dos 
atributos psicológicos requeridos, elaborada com base na referida análise; 
a escolha dos métodos e técnicas de seleção consideradas mais apropria-
das à avaliação de tais atributos psicológicos; a aplicação dessas técnicas 
nos candidatos ao cargo e a tomada de decisão acerca de cada candidato 
(FERREIRA e SANTOS, 2010). 

1.3.3 Contexto hospitalar

A avaliação psicológica na área hospitalar é uma ferramenta importan-
te no auxilio de diagnósticos diferenciais, decisões sobre o tratamento e 
avaliação do prognóstico do paciente. Os instrumentos aplicados nesse 
contexto são semelhantes aqueles empregados no contexto clínico: tes-
tes de avaliação cognitiva, de personalidade e de mensuração de sintomas 
como depressão, ansiedade e estresse; além é claro, das entrevistas (SERA-
FINI, BUDZYN E FONSECA, 2017). A avaliação psicológica vem sendo cada 
vez mais estudada em algumas situações específicas do hospital, como 
por exemplo: cirurgias bariátricas, procedimentos de tratamento oncoló-
gico, encaminhamentos para exames de alta complexidade, transplantes, 
dentre outros procedimentos. 

Neto e Porto (2017) definem que a essência do trabalho do psicólogo 
numa unidade prestadora de serviços de saúde relaciona-se ao alívio de 
aspectos físicos e emocionais do paciente e de sua família, inserindo-se 
como colaborador da comunicação e da expressão humana por meio da 
linguagem. Desta forma, identificar demandas nesse contexto e avaliar 
aspectos psicológicos do paciente são ferramentas importantes para con-
tribuir para o trabalho de toda a equipe multidisciplinar.

1.3.4 Contexto escolar

A avaliação psicológica no contexto escolar, segundo Botture (2016) 
apresenta dois focos principais: o psicopedagógico e o de avaliação pre-
liminar. O primeiro visa compreender o funcionamento do processo de 
aprendizagem a partir da identificação dos processos cognitivos envol-
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vidos e dos possíveis obstáculos à aquisição do conhecimento. Já o se-
gundo não se constitui em uma avaliação propriamente dita, mas numa 
observação sistemática feita pelo psicólogo escolar de questões mais ge-
néricas, com fins de encaminhamento do estudante para uma avaliação 
clínica mais específica. 

Normalmente a avaliação psicológica em contexto educacional e esco-
lar visa à identificação de questões cognitivas, sejam elas relativas a atra-
sos no desenvolvimento, dificuldades ou transtornos de aprendizagem, 
ou mesmo a identificação de superdotação. Em alguns casos também são 
identificadas questões emocionais ou relacionais, que podem interferir 
direta ou indiretamente no processo de aprendizagem e no desempenho 
escolar do estudante, por isso o uso de instrumentos nem sempre se res-
tringe ao âmbito cognitivo.

É importante salientar que este tipo de avaliação, apesar de se apresen-
tar enquanto uma demanda do contexto escolar, normalmente é realizada 
na prática a partir do psicodiagnóstico, em contexto clínico. Isso porque 
o psicólogo escolar apenas deve identificar a demanda, e por questões 
éticas encaminhar o caso a um profissional que não esteja diretamente 
envolvido com o cotidiano da escola. 

1.3.5 Contexto jurídico

A avaliação psicológica no contexto jurídico demanda um conheci-
mento não apenas das técnicas e teorias psicológicas, mas também do 
sistema jurídico ao qual o psicólogo vai trabalhar. Este trabalho pode en-
globar diferentes áreas: penitenciárias, centros psiquiátricos, forense e 
vara da família. Atualmente é possível ver a atuação do psicólogo nos mais 
diversos níveis da decisão judicial, tanto na área cível, quanto na penal 
(ROVINSKY, 2007).

Santos (2013) define que o objetivo da Psicologia forense é fazer uma 
avaliação do comportamento humano conforme a necessidade apre-
sentada pelos âmbitos de justiça. Esses dados auxiliam nos processos de 
intervenção judiciais, e também na tomada de decisões de processos de 
caráter judicial. Neste ponto é importante destacar que a avaliação neste 
contexto tem um caráter auxiliar nas decisões, não sendo ela por si só, um 
veredicto final no resultado judicial. 
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A avaliação forense, especificamente a pericial, diferencia-se em mui-
tos aspectos daquela realizada no contexto clínico, principalmente no 
que se refere ao foco da avaliação. Na avaliação forense o foco volta-se a 
questões mais restritas ou a interações de natureza não clínica decorren-
tes da demanda judicial, enquanto na avaliação clínica o objetivo prio-
ritário é o diagnóstico e a compreensão do mundo interno do paciente, 
sendo portanto mais global e menos específica. A avaliação forense visa 
ultrapassar tais dados, de forma a associar os achados clínicos com os 
construtos legais que a eles estão relacionados (ROVINSKI, 2011). Ou seja, 
é importante focar nos atributos, comportamentos e traços que sejam de 
fato relevantes ao processo em questão. 

1.3.6 Outros contextos

Foram aqui descritos apenas os contextos mais clássicos onde a avalia-
ção psicológica é demandada de forma mais contundente, mas pode-se 
observar que cada vez mais esta prática vem ganhando espaços novos, 
diferentes demandas trazendo campos emergentes como, por exemplo, 
a Psicologia do Esporte, a Neuropsicologia, a Psicologia do consumidor; 
além de desdobramentos dos contextos tradicionais, como a Orientação 
Vocacional e de Carreiras e a Psicologia Comunitária e Social. Isso sem fa-
lar, é claro, do contexto específico de pesquisa, inclusive aquelas dedica-
das ao desenvolvimento de novos instrumentos e técnicas de avaliação. 

Um contexto que merece destaque particular no que concerne à ava-
liação psicológica é o da Psicologia do Trânsito. No Brasil, de acordo com 
o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e do Conselho Nacional de Trânsi-
to (CONTRAN) é obrigatória a avaliação psicológica para a habilitação de 
qualquer motorista, sendo que a mesma é regulamentada e fiscalizada 
pelos conselhos estaduais e federal de Psicologia, já que se trata de ativi-
dade exclusiva do psicólogo. 

A avaliação nesse contexto busca identificar as habilidades e atitudes 
necessárias a um bom condutor, o que inclui aspectos cognitivos relacio-
nados à atenção, percepção, tempo de reação, além de boa maturidade 
e controle emocional. Vale salientar que sem a aprovação nesta etapa, o 
condutor não tem o direito à habilitação para dirigir. Normalmente essa 
avaliação é realizada a partir de uma bateria de testes psicológicos que 
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visam detectar essas habilidades (normalmente realizados em contexto 
grupal), além de uma entrevista individual. 

1.4 ETAPAS

Como foi dito anteriormente, independentemente do contexto, a ava-
liação psicológica é um processo sistematizado, composto por algumas 
etapas importantes para que seus objetivos sejam satisfatoriamente al-
cançados. O CFP (2013) resume estes passos da seguinte forma: 

• levantamento dos objetivos da avaliação e particularidades do indi-
víduo ou grupo a ser avaliado: este processo inicia a avaliação psi-
cológica, possibilitando a escolha dos instrumentos/estratégias mais 
adequados para a realização da mesma;

• coleta de informações pelos meios escolhidos: utiliza-se de diferen-
tes técnicas (entrevistas, dinâmicas, observações e testes projetivos 
e/ou psicométricos etc.), salientando que a integração dessas infor-
mações deve ser suficientemente ampla para dar conta dos objetivos 
pretendidos pelo processo de avaliação. Dessa, forma, não é reco-
mendada a utilização de uma só técnica ou um só instrumento para 
a avaliação; 

• integração das informações e desenvolvimento das hipóteses ini-
ciais: após finalizada a coleta dos dados, o psicólogo pode constatar 
a necessidade de utilizar outros instrumentos/estratégias de modo a 
refinar ou elaborar novas hipóteses; 

• indicação das respostas à situação que motivou o processo de avalia-
ção e comunicação cuidadosa dos resultados, atentando sempre aos 
procedimentos éticos implícitos e considerando as eventuais limita-
ções da avaliação. Nesta etapa os procedimentos variam de acordo 
com o contexto e propósito da avaliação. Também nessa etapa é 
possível a coleta de algumas informações finais, bem como colher o 
feedback do avaliando sobre todo o processo e sobre as informações 
encontradas. 
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1.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

É possível observar que a avaliação psicológica consiste num procedi-
mento complexo, que demanda do psicólogo uma série de conhecimen-
tos relativos à suas técnicas, mas também referentes a outras áreas, como 
a Psicologia do Desenvolvimento, a Psicometria, a Psicopatologia, dentre 
outros. O profissional também deve possuir um referencial solidamente 
embasado nas teorias psicológicas de modo que a análise e interpretação 
dos instrumentos seja coerente com tais referenciais, além de ter domínio 
dos procedimentos para aplicação, levantamento e interpretação do(s) 
instrumento(s) utilizados para a avaliação psicológica. 

Em função de sua complexidade, não é possível delimitar um tempo 
específico, sendo que este fator será definido a partir da demanda, dos 
objetivos e do contexto onde a mesma será realizada. Alguns aspectos 
são importantes na avaliação psicológica, como por exemplo, o entendi-
mento de que esta deve ser dinâmica como a psique humana, e também 
integradora, refletindo aspectos históricos, sociais e culturais do indivíduo 
avaliado (ANDRADE e SALES, 2017). Isso significa dizer que nenhum resul-
tado de avaliação psicológica é estanque, ou uma determinação definitiva 
do que o indivíduo é ou possui. Na verdade a avaliação se constitui como 
“uma fotografia” de um determinado momento da história do indivíduo, 
onde se buscam regularidades de comportamentos e traços. Ao longo 
dos próximos capítulos veremos outras particularidades dessa prática, tão 
importante para o trabalho do psicólogo. 
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QUADRO RESUMO

PALAVRAS-CHAVE DESCRIÇÃO

Teste psicológico
Instrumento padronizado utilizado pelo psicólogo para avaliar aspectos 
da personalidade, questões emocionais, cognitivas, sociais, vocacionais, 
psicopatológicas, dentre outras

Entrevista

Técnica de coleta de dados que permite o acesso às representações 
do indivíduo: sua história, conflitos, representações, crenças, sonhos, 
fantasmas, acontecimentos vividos, etc. Pode variar quanto ao grau de 
estruturação e quanto aos objetivos.

Métodos 
psicométricos

Conjunto de procedimentos que levam à avaliação quantitativa de fenô-
menos psicológicos.

Seleção de pessoal
Processo pelo qual a organização escolhe, com base em uma relação 
previa de candidatos, aqueles que atendem melhor o critério preestabe-
lecidos para preencher as posições disponível.

Orientação de 
carreiras

Conjunto de estratégias que visam possibilitar ao indivíduo conhecer 
a fundo seu perfil, e identificar suas possibilidades de maior sucesso 
profissional.

Desenvolvimento de 
pessoas

Conjunto de estratégias que visa melhorar a qualidade de vida e a desen-
volver as habilidades pessoais de cada pessoa, contribuindo com a cons-
trução do conhecimento humano e a realização de sonhos e aspirações. 
No contexto organizacional, busca aprimorar ainda mais os profissionais 
de destaque e dar o devido reconhecimento a eles, desenvolvendo 
potenciais talentos.

Avaliação do 
prognóstico

Etapa do processo avaliação que visa atribuir indicações terapêuticas 
diante do diagnóstico e também seus efeitos sobre o paciente. Normal-
mente é realizada após uma ou mais hipóteses serem estabelecidas.

Testes projetivos

Tipo de teste psicológico, normalmente utilizado para avaliar aspectos da 
personalidade, questões emocionais, sociais e psicopatológicas. Baseiam-
-se no conceito de projeção, que consiste num mecanismo de defesa 
pelo qual as pessoas transferem sentimentos, pensamentos e emoções 
de qualquer espécie a outras pessoas, ou até a outros objetos.
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QUESTÕES COMENTADAS

1. ANO: 2015 BANCA: FCC ÓRGÃO: MANAUSPREV PROVA: 
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - PSICOLOGIA
Dentre as principais características de uma Avaliação Psicológica está que 
ela é:

 Ⓐ um processo simples, rápido e fácil.
 Ⓑ um processo de autoconhecimento.
 Ⓒ um conhecimento definitivo sobre o comportamento observado.
 Ⓓ sinônimo de aplicação de testes.
 Ⓔ uma avaliação de determinadas características, somente.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. A avaliação psicológica é um processo com-
plexo, que envolve diferentes etapas e técnicas, com uma duração que 
pode variar a depender da demanda. 
Alternativa B: CORRETA. A avaliação psicológica faz uma varredura em 
diferentes aspectos do indivíduo (muitas vezes não percebidos por ele), 
constituindo-se, antes de mais nada, num processo de autoconhecimento.
Alternativa C: INCORRETA. Não é possível atribuir total certeza sobre o 
comportamento observado durante o processo de avaliação psicológica. 
Na verdade a avaliação busca um recorte destes processos e ainda sim 
muitos deles podem ser transitórios, não indicando traços mais perenes 
de personalidade ou cognição. 
Alternativa D: INCORRETA. A avaliação psicológica se utiliza de testes, 
mas sua definição é mais ampla, não se limitando apenas à testagem. 
Alternativa E: INCORRETA. Apesar de não ser possível avaliar todas as 
características de uma pessoa, a avaliação psicológica tem um caráter am-
plo, sendo capaz de avaliar um conjunto grande de atributos do indivíduo.

2. ANO: 2016 BANCA: INSTITUTO AOCP ÓRGÃO: EBSERH 
PROVA: PSICÓLOGO - ÁREA HOSPITALAR (CH-UFPA)
Em relação à Avaliação Psicológica, assinale a alternativa correta.

 Ⓐ Avaliação psicológica é um processo técnico e científico, podendo 
também ser denominada testagem psicológica.
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 Ⓑ Por ser um processo avaliativo em que o psicólogo deve ser imparcial, 
o planejamento e a elaboração devem ser feitos por outro profissional, 
cabendo ao psicólogo apenas a aplicação.

 Ⓒ A avaliação psicológica não se torna eficaz quando aplicada a um gru-
po de pessoas, sendo o processo individual o mais indicado.

 Ⓓ A avaliação psicológica é um processo mecânico que visa avaliar deter-
minadas características, sendo rápida e fácil sua aplicação, já que os testes 
psicológicos são utilizados como instrumentos facilitadores.

 Ⓔ A avaliação psicológica é dinâmica e se constitui em fonte de infor-
mações de caráter explicativo sobre os fenômenos psicológicos, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos nos diferentes campos de atuação do 
psicólogo, dentre eles, saúde, educação, trabalho e outros setores em que 
ela se fizer necessária

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. Avaliação psicológica e testagem psicológi-
ca são duas coisas diferentes, sendo que normalmente a testagem é uma 
das etapas da avaliação. A avaliação não envolve somente o uso de testes 
psicológicos, mas também de outros instrumentos como entrevistas e ob-
servações. 
Alternativa B: INCORRETA. É recomendável que todas as etapas da ava-
liação, desde seu planejamento até sua execução e integração de resulta-
dos seja realizados pela mesma pessoa. Quando isso não é possível, que as 
pessoas envolvidas no processo possam trocar o máximo de informações 
possíveis. 
Alternativa C: INCORRETA. A avaliação psicológica pode ser realizada 
tanto no contexto individual, quanto grupal. A forma de aplicação vai de-
pender do contexto onde ela é realizada e dos objetivos a serem alcança-
dos. Em processos de recrutamento e seleção, por exemplo, é comum a 
avaliação ocorrer em grupo.
Alternativa D: INCORRETA. A avaliação psicológica é um processo com-
plexo, que demanda um profissional habilitado e experiente, sendo sua 
duração variável a depender da demanda e do contexto onde é realizada. 
Alternativa E: CORRETA. A avaliação psicológica é um processo que 
pode ser utilizado nos mais diferentes contextos de atuação, utilizado di-
ferentes técnicas e aportes teóricos. 
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3. ANO: 2016 BANCA: FUNCAB ÓRGÃO: EMSERH PROVA: 
PSICÓLOGO
De acordo com o Conselho Federal de Psicologia, a avaliação psicológica: 

 Ⓐ deve ser realizada exclusivamente por meio da aplicação de testes psi-
cológicos

 Ⓑ corresponde à coleta de informações anterior às entrevistas visando 
ao levantamento dos objetivos e particularidades do indivíduo ou grupo 
a ser avaliado. 

 Ⓒ é um processo de resolução de conflitos no qual uma terceira pessoa, 
neutra e imparcial, facilita o diálogo entre as partes emitindo sua avaliação 
sobre o problema apresentado.

 Ⓓ é um método objetivo e rápido pelo qual os psicólogos buscam infor-
mações que os ajudem a prever o funcionamento psicológico das pes-
soas, garantindo um bom tratamento em casos de distúrbios emocionais 
graves.

 Ⓔ é um processo amplo que envolve a integração de informações prove-
nientes de diversas fontes, dentre elas, testes, entrevistas, observações e 
análise de documentos.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. A avaliação psicológica não se limita a apli-
cação de testes psicológicos, podendo utilizar outras técnicas, como por 
exemplo, entrevistas e observação. Apesar de recomendável, não é obri-
gatório o uso de testes psicológicos em qualquer avaliação psicológica. 
Alternativa B: INCORRETA. Normalmente o levantamento de informa-
ções é feito a partir da entrevista, que consiste numa técnica importante 
da avaliação psicológica. 
Alternativa C: INCORRETA. A avaliação psicológica tem objetivos bas-
tante específicos, não envolvendo questões de psicoterapia ou de media-
ção de conflitos. 
Alternativa D: INCORRETA. A avaliação psicológica não se resume a 
uma técnica preditiva para comportamentos psicopatológicos, podendo 
ser realizada para descrição e avaliação de características e capacidades 
normais do indivíduo. 
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Alternativa E: CORRETA. Por ser um processo complexo, quanto mais 
variada e completa for a coleta de dados (como o uso de diferentes tipos 
de instrumentos), melhor. 

4. ANO: 2017 BANCA: PUC-PR ÓRGÃO: TJ-PR PROVA: 
ANALISTA JUDICIÁRIO - PSICOLOGIA

Sobre os conhecimentos de avaliação psicológica, assinale a alternativa 
CORRETA.

 Ⓐ Os resultados das avaliações psicológicas têm grande impacto para as 
pessoas, os grupos e a sociedade. Essa afirmativa está relacionada à di-
mensão técnica da avaliação psicológica.

 Ⓑ A elaboração de um contrato de prestação de serviços é dispensável, 
principalmente ao considerar que essa ação pode interferir no estabeleci-
mento do vínculo profissional. 

 Ⓒ São considerados passos essenciais para a realização de uma avaliação 
psicológica: levantamento dos objetivos; coleta de informações; integra-
ção das informações e desenvolvimento das hipóteses iniciais; indicação 
das respostas à situação que motivou o processo de avaliação e comuni-
cação cuidadosa dos resultados.

 Ⓓ A elaboração e a entrega de um documento com os resultados do pro-
cesso de avaliação psicológica é facultativa. 

 Ⓔ O acompanhamento acerca dos instrumentos considerados favoráveis 
para uso pelo CFP não é de responsabilidade do psicólogo, visto que a lis-
ta de instrumentos pode ser atualizada constantemente, sendo portanto 
inviável esse acompanhamento.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. O fato dos resultados da avaliação terem 
impactos significativos para as pessoas e a sociedade não estão relaciona-
dos à dimensão técnica da avaliação, mas sim à sua dimensão social. 
Alternativa B: INCORRETA. Na avaliação psicológica é imprescindível 
que seja estabelecido um contrato de prestação de serviço, onde são colo-
cados os objetivos da avaliação, suas regras, seu tempo médio de duração, 
dentre outras informações relevantes. 
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Alternativa C: CORRETA. Os passos anteriormente citados são básicos 
para a realização de qualquer avaliação, variando apenas quanto à sua du-
ração, objetivos e grau de aprofundamento. 
Alternativa D: INCORRETA. A elaboração e entrega de um documento 
com os resultados da avaliação é obrigatória, sendo que este deve conter 
de forma objetiva e resumida os principais pontos identificados no pro-
cesso de avaliação psicológica. 
Alternativa E: INCORRETA. O psicólogo deve estar atento a quais ins-
trumentos e testes estão autorizados pelo Conselho Federal de Psicologia, 
sendo que esta lista encontra-se formalizada no sistema SATEPSI. A utili-
zação de um instrumento não recomendado implica em uma infração por 
parte do profissional. 

5.ANO: 2015BANCA: BIO-RIOÓRGÃO: IF-RJPROVA: 
PSICÓLOGO - OCUPACIONAL
A avaliação psicológica é um processo técnico e científico realizado com 
pessoas ou grupos de pessoas. Nesse processo, em relação à testagem psi-
cológica, é correto afirmar que:

 Ⓐ diferente da avaliação psicológica, a testagem psicológica é um pro-
cesso amplo que envolve a integração de informações.

 Ⓑ a testagem psicológica é uma etapa da avaliação psicológica que im-
plica na utilização de testes psicológicos.

 Ⓒ a avaliação psicológica inclui somente uma etapa de testagem com di-
ferentes tipos de testes psicométricos.

 Ⓓ no processo de testagem psicológica se utiliza desde a observação, até 
entrevistas e análise de documentos.

 Ⓔ avaliação e testagem psicológicas são dois tipos de um mesmo proces-
so de avaliação psicométrica.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. Na verdade, a avaliação psicológica é que 
consiste em um processo amplo de coleta de informações, englobando a 
testagem. 
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Alternativa B: CORRETA. A testagem está englobada no processo de 
avaliação psicológica, sendo uma das principais técnicas utilizadas pelo 
avaliador. 
Alternativa C: INCORRETA. A avaliação psicológica não inclui somente 
o uso de testes, inclusive é recomendado uma variabilidade de técnicas, 
como entrevistas e observações, para que a coleta dos dados seja mais 
completa. 
Alternativa D: INCORRETA. Na testagem psicológica se utiliza os testes. 
Outras técnicas como observação, entrevistas, e análise de documentos 
são utilizadas na avaliação psicológica, o processo global. 
Alternativa E: INCORRETA. A avaliação psicológica engloba a testagem, 
sendo que os dois conceitos, apesar de complementares, são diferentes. 

6. ANO: 2015 BANCA: BIO-RIO ÓRGÃO: IF-RJ PROVA: 
PSICÓLOGO - OCUPACIONAL

Na etapa de levantamento dos objetivos da avaliação psicológica, o psicó-
logo deve ter atenção e cuidado com:

 Ⓐ a escolha das estratégias mais adequadas para a realização da devolu-
ção.

 Ⓑ as particularidades do indivíduo ou grupo a ser avaliado.
 Ⓒ a integração das informações de forma suficiente e ampla.
 Ⓓ a utilização de técnica ou instrumento exclusivos para avaliação.
 Ⓔ o modo de refinar ou elaborar novas hipóteses.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. As estratégias relacionadas à devolução só 
devem ser traçadas após a aplicação dos instrumentos e técnicas de ava-
liação e a integração das informações coletadas nesse processo. 
Alternativa B: CORRETA. No processo de levantamento dos objetivos 
da avaliação, conhecer as características e demandas do público a ser 
avaliado é uma condição básica para o planejamento subsequente do 
processo. 
Alternativa C: INCORRETA. A integração das informações só pode ser 
feita após a etapa de aplicação dos instrumentos e técnicas de avaliação. 

P6_COMPLETO.indd   31 01/02/19   09:54



32 

QUESTÕES COMENTADAS

Alternativa D: INCORRETA. Apesar da utilização de técnicas e instrumen-
tos exclusivos para avaliação ser uma preocupação importante, ela deve 
ser posterior à coleta inicial dos dados do indivíduo ou grupo a ser estu-
dado. 
Alternativa E: INCORRETA. O refinamento ou elaboração de novas hi-
póteses normalmente acontece após a entrevista de devolutiva, após ou-
vir os feedbacks do avaliando. 

7. ANO: 2016 BANCA: FAEPESUL ÓRGÃO: PREFEITURA DE 
NOVA VENEZA – SC PROVA: PSICÓLOGO
Faz parte do Processo de avaliação psicológica e deve ser utilizado em 
caráter inicial:

 Ⓐ Aplicação de teste.
 Ⓑ Cadastro do Cliente.
 Ⓒ Prognóstico. 
 Ⓓ Entrevista Psicológica.
 Ⓔ Diagnóstico Diferencial.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. A aplicação de testes é uma etapa poste-
rior a uma primeira coleta de dados iniciais sobre o individuo ou grupo 
analisado, para que se tenha parâmetros de seleção dos testes a serem 
utilizados. 
Alternativa B: INCORRETA. Cadastro de cliente não se configura en-
quanto uma etapa ou procedimento específico do processo de avaliação 
psicológica. 
Alternativa C: INCORRETA. O prognóstico é um dos possíveis objetivos da 
avaliação psicológica, que acontece após toda a coleta e análise dos dados. 
Alternativa D: CORRETA. A entrevista psicológica é a principal técnica uti-
lizada nas etapas iniciais da avaliação, já que ela serve para trazer um pano-
rama das características do individuo ou grupo a ser avaliado, bem como as 
demandas da avaliação, o que ajuda a definir os objetivos da mesma. 
Alternativa E: INCORRETA. O diagnóstico diferencial é um dos possíveis 
objetivos da avaliação psicológica, que só pode ser definido após toda a 
coleta e análise dos dados. 
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