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Apresentação

O livro Preparatório para Residência em Psicologia 2020 é o mais organizado e completo 
livro para os Psicólog@s que desejam ser aprovados nas residências do Brasil. Fruto de um rigoroso 
trabalho de seleção de questões de residências e elaboração de novos conteúdos, atende às mais 
diversas áreas de conhecimento na Psicologia.

A presente obra foi redigida a partir do uso de 5 premissas didáticas que julgamos ser de fun-
damental importância para todo estudante que deseja ser aprovado nos mais diversos exames na 
Psicologia:

1. Questões comentadas, alternativa por alternativa (incluindo as falsas), por autores espe-
cializados. 

2. 100% das questões são selecionadas de residências.
3. Questões selecionadas com base nas disciplinas e assuntos mais recorrentes nas residên-

cias. 
4. Resumos práticos ao final de cada disciplina.
5. Questões categorizadas por assunto e grau de dificuldade sinalizadas de acordo com o 

seguinte modelo:

O livro Preparatório para Residência em Psicologia 2020 será um grande facilitador para 
seus estudos, sendo uma ferramenta diferencial para o aprendizado e, principalmente, ajudando 
você a conseguir os seus objetivos.

Bons Estudos!

Fernanda Fernandes
Editora
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Legislação Profissional 
do Psicólogo

Priscila Haanwinckel Junqueira

01 (UFRP – COREMU – 2019) Com relação ao có-
digo de ética profissional do psicólogo, 

assinale a alternativa correta.

 Ⓐ O profissional psicólogo pode participar de 
greves sem limitações ou restrições.

 Ⓑ Quando trabalhar em um hospital, o psi-
cólogo poderá compartilhar com a equipe de 
saúde as informações do paciente, em função 
do código de ética institucional.

 Ⓒ A participação em atividades nos meios de 
comunicação tem por objetivo divulgar a práti-
ca individual do psicólogo. 

 Ⓓ Quando requisitado a depor em juízo, o 
profissional psicólogo poderá prestar informa-
ções.

 Ⓔ A censura pública do exercício profissional 
é uma atribuição do Conselho Federal de Psi-
cologia.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. O Art. 5º do Código de 
Ética Profissional do Psicólogo garante que o 
psicólogo pode participar de greves ou parali-
sações desde que as atividades de emergência 
sejam mantidas e haja prévia comunicação da 
interrupção dos serviços aos usuários ou bene-
ficiários atingidos1. 
Alternativa B: INCORRETA. O trabalho em hospital 
implica que o psicólogo esteja inserido em uma 
equipe de saúde. O profissional só poderá com-
partilhar informações com a equipe que sejam 
essenciais para o cumprimento dos objetivos 
de trabalho, resguardando o caráter confiden-
cial das informações, sempre respeitando o 
sigilo1. 

Alternativa C: INCORRETA. O Art. 19º do Código de 
Ética Profissional do Psicólogo explicita que ao 
participar de atividades em meios de comuni-
cação, o psicólogo cuidará para que as infor-
mações passadas disseminem conhecimento a 
respeito das atribuições, da base científica e do 
papel social da classe. Não tem como objetivo 
uma promoção de práticas individuais do psi-
cólogo1.
Alternativa D: CORRETA. O Art. 11º do Código de 
Ética do psicólogo garante a possibilidade de 
o psicólogo prestar informações quando este 
for requisitado a depor em juízo1. No caso de 
quebra de sigilo, o Código diz que o psicólogo 
deverá decidir com base em sua escolha no 
menor prejuízo e deve-se restringir a prestar as 
informações estritamente necessárias. 
Alternativa E: INCORRETA. A censura pública é uma 
penalidade aplicada às infrações disciplinares e 
éticas cometidas por psicólogos. Os Conselhos 
Regionais de Psicologia são responsáveis por 
receber denúncias, apurá-las, solicitar fiscali-
zações e instruir representações e processos 
éticos. A penalidade de censura pública é de 
responsabilidade do Conselho Regional de Psi-
cologia2.
Resposta: Ⓓ

02 (UFGD – PSRMS – 2018) Com relação ao 
atendimento multiprofissional, cabe ao 

psicólogo, de acordo com o Código de Ética 
Profissional (2005): 

 Ⓐ intervir na sua área profissional auxiliando a 
população que necessita de atendimento.

 Ⓑ não compartilhar informações sobre os ser-
viços prestados por se tratar de sigilo do campo 
profissional. 

1
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 Ⓒ garantir a proteção integral do atendimen-
to fazendo os encaminhamentos necessários 
para as outras áreas de assistência. 

 Ⓓ restringir seu campo de atuação aos aspec-
tos psicológicos por ser sua área de atuação. 

 Ⓔ aceitar as diferentes áreas de saber e sua 
desigual valorização social para não criar con-
flitos na equipe.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. No trabalho multiprofis-
sional, o psicólogo é requisitado a trabalhar de 
forma integrada com os outros profissionais. 
Dessa forma, a sua atuação não é isolada dos 
demais atendimentos multiprofissionais. Essa 
integração tem como objetivo atender às de-
mandas do indivíduo de forma integral, vendo-
-o como ser único e não compartimentalizado. 
Alternativa B: INCORRETA. De acordo com a alínea 
‘b’ do Art. 6º do Código de Ética Profissional 
do Psicólogo1, este profissional compartilhará 
informações relevantes e necessárias para a 
condução do caso em equipe multiprofissional, 
de forma a atingir aos objetivos terapêuticos do 
trabalho. Esse compartilhamento preservará o 
caráter confidencial das comunicações, cuidan-
do para que o sigilo seja mantido.
Alternativa C: CORRETA. Conforme exposto no Có-
digo de Ética do Psicólogo, ao atuar em equipe 
ele deve atuar com base nos conhecimentos 
psicológicos fundamentados, na legislação e 
ética profissional1. Assim, não devem assumir 
atividades/funções que sejam privadas de ou-
tra profissão, devendo encaminhar as deman-
das que não são da sua área para os profissio-
nais e/ou instituições competentes9. 
Alternativa D: INCORRETA. Ao trabalhar em equipe 
multiprofissional, o psicólogo deve compreen-
der os aspectos relacionados ao campo de 
atuação específico, por exemplo: se na saúde, 
educação, reabilitação ou social. Assim, na sua 
atuação esses outros aspectos devem ser consi-
derados e relacionados para que se tenha uma 
visão integral e contextualizada do indivíduo e 
do trabalho desenvolvido em equipe. 
Alternativa E: INCORRETA. Em atuação na equipe mul-
tiprofissional, o psicólogo deve buscar conhecer 
as outras áreas de saber, identificando sua atua-
ção e particularidades, priorizando o respeito nas 
relações profissionais, mas valorizar uma catego-
ria profissional em detrimento de outras.
Resposta: Ⓒ

03 (UFGD – PSRMS – 2018): Leia o texto a seguir: 
O grande diferencial entre o atendimen-

to clínico e o que deve ser realizado em rede 
pública de saúde não é propriamente a linha 
terapêutica a ser seguida, mas sim a maneira 
como o profissional vai agir para se aproximar 
do paciente. O compromisso ético fundamen-
tal dessa prática centra-se na questão:

 Ⓐ da distribuição das ações que são nortea-
doras da prática profissional.

 Ⓑ do fato de o psicólogo precisar de aprimora-
mento constante no exercício de sua profissão.

 Ⓒ da necessidade de consolidação de um mo-
delo de atenção que contemple mais a resoluti-
vidade das práticas nesse contexto.

 Ⓓ na generalização que deve acompanhar as 
práticas clínicas ao discurso abstrato da doença.

 Ⓔ da consolidação de um espaço vincular que 
priorize a escuta da dor e o sofrimento junto 
com as necessidades da população.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. O trabalho em equipe re-
quer que os profissionais atuem de forma inte-
grada ao mesmo tempo em que há um respeito 
pela área de cada um, sem romper limites e in-
vadir as demandas de outra categoria. As ações 
devem ser definidas em conjunto visando o be-
nefício do paciente. A distribuições das ações 
em equipe não é, em si, o compromisso ético 
fundamental do trabalho multiprofissional. 
Alternativa B: INCORRETA. O aprimoramento profis-
sional é algo que o psicólogo deve buscar em 
qualquer área de atuação, seja trabalhando em 
consultório ou em equipes, sendo um princípio 
fundamental da sua prática.
Alternativa C: INCORRETA. Mudanças nos modelos 
de atenção da rede pública de saúde é de res-
ponsabilidade de todos os atores que atuam 
neste campo. Buscar resolutividade das práti-
cas nesse contexto é necessário a todos, mas 
não está diretamente relacionado à forma com 
que o psicólogo age para se aproximar do pa-
ciente.
Alternativa D: INCORRETA. A generalização é uma 
preocupação do profissional bastante relacio-
nada à prática clínica, em que o paciente deve 
aplicar o que foi trabalho clinicamente em seus 
contextos e ambientes. Este aspecto não se 
configura como um compromisso ético funda-
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mental na prática de vinculação do paciente 
com a rede pública de saúde.
Alternativa E: CORRETA. Em uma equipe multipro-
fissional, a atuação do psicólogo deve se basear 
nos conhecimentos e técnicas da psicologia, 
sua legislação e ética profissional. Assim, ao se 
trabalhar na rede pública de saúde é imprescin-
dível que este profissional esteja atento ao con-
texto que este indivíduo está inserido e o que 
fazem do processo de saúde X doença, cons-
truindo um espaço de escuta e atenção para a 
população atendida, influenciando diretamen-
te na consolidação do vínculo com os serviços.
Resposta: Ⓔ

04 (UFGD – PSRAPS – 2019) Segundo o Código 
de Ética Profissional do Psicólogo (2005), 

assinale a alternativa correta.
 

 Ⓐ Um Código de Ética Profissional, ao esta-
belecer padrões esperados quanto às práticas 
referendadas pela respectiva categoria profis-
sional e pela sociedade, procura fomentar a au-
torreflexão exigida de cada indivíduo acerca da 
sua práxis, de modo a responsabilizá-lo, pessoal 
e coletivamente, por ações e suas consequên-
cias no exercício profissional.

 Ⓑ A missão primordial de um Código de Ética 
Profissional é a de normatizar a natureza técni-
ca do trabalho e assim assegurar um padrão de 
conduta homogêneo.

 Ⓒ 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 comportamentos não reconheci-
dos pela sociedade vigente.

 Ⓓ O psicólogo tem a responsabilidade de 
prestar serviços psicológicos a quem quer que 
lhe solicite, atendendo à demanda do usuário 
indiscutivelmente.

 Ⓔ O psicólogo, para ingressar, associar-se ou 
permanecer em uma organização, orientará 
sua atuação à filosofia, às políticas e às normas 
nela vigentes, adaptando-as se preciso for, e 
fornecendo informações relevantes aos seus 
superiores, quando solicitado.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: CORRETA. O Código de Ética bus-
ca referendar as práticas profissionais de uma 

determinada categoria, tanto para o próprio 
profissional quanto para a sociedade. Este do-
cumento incentiva a autorreflexão de cada in-
divíduo sobre sua prática, levando-o a assumir 
as responsabilidades sobre suas condutas e 
atitudes no exercício profissional1. O Código de 
Ética apresenta normas e diretrizes para uma 
conduta profissional que leve em consideração 
o respeito ao sujeito e aos seus direitos funda-
mentais. 
Alternativa B: INCORRETA. Um Código de Ética Pro-
fissional não busca normatizar a atuação dos 
profissionais, apresentando uma única forma 
de agir, mas sim assegurar, com base em valo-
res relevantes para a sociedade e para as práti-
cas desenvolvidas, um padrão de conduta que 
fortaleça o reconhecimento social da profissão1. 
Alternativa C: INCORRETA. O Código de Ética expres-
sa uma concepção de homem e de sociedade 
que direciona as relações entre os indivíduos. A 
conduta profissional deve se basear no respeito 
ao ser humano e seus direitos fundamentais. O 
código não é um documento imutável e fixo ao 
longo do tempo, exigindo uma reflexão contí-
nua da ética. Dessa forma, não é verdade que 
o psicólogo contribuirá para a eliminação de 
comportamentos não reconhecidos pela socie-
dade vigente, e sim para eliminar quaisquer for-
mas de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão1. Por exemplo, 
mesmo em que uma sociedade o casamento 
homoafetivo ainda não seja reconhecido legal-
mente o psicólogo deve atuar visando o res-
peito e o direito de um indivíduo homossexual, 
contribuindo para eliminar a discriminação 
contra essa população. 
Alternativa D: INCORRETA. O psicólogo deve se re-
cusar a prestar serviços que não estejam de 
acordo com as normas descritas no seu Código 
de Ética Profissional, cabendo, inclusive prestar 
denúncia aos órgãos competentes, se for per-
tinente1.
Alternativa E: INCORRETA. De Acordo com o Código 
de Ética Profissional, o psicólogo, ao ingressar, 
permanecer ou associar-se a uma organização, 
considerará a missão, as práticas, a filosofia, as 
políticas e as normas vigentes e sua compatibi-
lidade com os princípios e regras do Código1. 
Ou seja, respeitando o ser humano e seus di-
reitos fundamentais e não compactuando com 
práticas que vão de encontro a isto. Se houver 
incompatibilidade, o psicólogo deve recusar 
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o serviço. As informações fornecidas, relacio-
nadas a um serviço psicológico, serão apenas 
aquelas necessárias para tomada de decisões 
que afetem o usuário.
Resposta: Ⓐ

05 (UFGD – PSRAPS – 2019) Com base nos direi-
tos e nos deveres do Psicólogo, segundo 

o Código de Ética (2005) desse profissional, as-
sinale a alternativa correta.
 

 Ⓐ É direito do psicólogo doar ou emprestar 
material privativo ao exercício da psicologia 
para outros profissionais da área da saúde, sen-
do vedada apenas a comercialização.

 Ⓑ É direito do psicólogo cobrar e publicizar 
em canais oficiais informações sobre qualquer 
pessoa que tenha sido atendida, familiar ou 
terceiro que tenha vínculo com o atendido, por 
serviços prestados e não pagos.

 Ⓒ É dever do psicólogo sugerir serviços de 
outros psicólogos, sempre que, por motivos 
justificáveis, não puderem ser continuados 
pelo profissional que os assumiu inicialmente.

 Ⓓ É dever do psicólogo prestar serviços pro-
fissionais em situações de calamidade pública 
ou de emergência, mesmo que não possua a 
capacitação teórica e técnica reconhecida cien-
tificamente, sem visar benefício pessoal.

 Ⓔ É dever do psicólogo prestar serviços psi-
cológicos de qualidade, em condições de tra-
balho dignas e apropriadas à natureza desses 
serviços, utilizando de seus princípios pessoais, 
conhecimentos adquiridos empiricamente e 
as técnicas que julgar de melhor adaptação às 
condições de cada caso.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. É dever do psicólogo 
assegurar que a comercialização, aquisição 
doação ou empréstimo de material privativo 
do psicólogo sejam feitas conforme as diretri-
zes do código1. Assim como não poderá ceder, 
emprestar, divulgar, ensinar ou vender a leigos 
instrumentos e técnicas psicológicas que pos-
sam favorecer o exercício ilegal da profissão1. 
Alternativa B: INCORRETA. O psicólogo não pode 
cobrar e publicizar informações referentes ao 
serviço psicológico prestado, mesmo que não 
tenham sido pagos. É dever do psicólogo asse-

gurar o sigilo profissional de forma a proteger a 
intimidade das pessoas, grupo ou organizações 
a quem tenha acesso no exercício profissional1.
Alternativa C: CORRETA. Entre as responsabilida-
des do psicólogo, é um dever fundamental, 
normatizado na alínea ‘k’ do Art.1º do Código 
de Ética Profissional, a sugestão de serviços de 
outros psicólogos, sempre que, por motivos 
justificáveis, não puderem ser continuados 
pelo profissional que os assumiu, fornecendo 
ao substituto informações necessárias para dar 
prosseguimento ao trabalho1. 
Alternativa D: INCORRETA. É um dever fundamen-
tal do psicólogo, descrito em seu Código de 
Ética Profissional, assumir responsabilidades 
profissionais somente por atividades para as 
quais esteja capacitado pessoal, teórica e tec-
nicamente. Assim, em situações de calamidade, 
os psicólogos devem prestar serviço, sem visar 
benefício pessoal, somente se tiverem capaci-
tação para tal1, de forma a não comprometer o 
trabalho e prejudicar os usuários. 
Alternativa E: INCORRETA. É um dever fundamental 
do psicólogo prestar serviços psicológicos de 
qualidade, em condições de trabalho dignas e 
apropriadas à natureza do trabalho, utilizando 
princípios, conhecimentos e técnicas reconhe-
cidamente fundamentados na ciência psico-
logia, na ética e na legislação profissional1. O 
psicólogo não deve basear a sua atuação nos 
seus princípios pessoais, nos seus conhecimen-
tos empíricos e nas práticas que julga melhor, e 
sim nas fundamentações da ciência psicológica 
para cada caso.
Resposta: Ⓒ

06 (UFGD – PSRAPS – 2019) Considerando o 
Código de Ética Profissional do Psicólogo 

(2005), quanto ao que seja de competência ou 
responsabilidade desse profissional, assinale a 
alternativa correta

 Ⓐ O psicólogo deve estabelecer uma remune-
ração fixa para cada tipo de serviço prestado, 
não podendo haver variabilidade de valores 
entre os usuários e/ou beneficiários atendidos 
pelo mesmo profissional.

 Ⓑ O psicólogo pode, se perceber disparidade 
injusta no decorrer da prestação de seus servi-
ços, elevar os valores fixados sem a necessidade 
de novo acerto com o usuário e/ou beneficiá-
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dos Conselhos Regionais de Psicologia, além 
de ter a Carteira Profissional de Psicólogo 
apreendida durante o determinado período 
pelo qual o profissional tenha sido penalizado. 
Alternativa E: INCORRETA. A cassação do exercício 
profissional, ad referendum do Conselho Fede-
ral de Psicologia é a última das penalidades a 
qual o psicólogo pode sofrer, ao cometer uma 
infração disciplinar. Neste caso, o psicólogo 
tem sua Carteira Profissional apreendida defini-
tivamente e permanente, excluindo os casos de 
reabilitação. 
Resposta: Ⓓ

14 (HUPAA/UFAL – COREMU – 2020) No artigo “O re-
gistro em prontuário coletivo no trabalho 

do psicólogo na Estratégia Saúde da Família”, Ro-
drigues et al. (2017) problematizam o registro de 
informações de usuários/as e famílias assistidas 
pelas equipes de Saúde da Família feito por pro-
fissionais de psicologia em prontuários coletivos. 
Com respeito a este artigo, assinale a alternativa 
correta de acordo com a sequência de afirma-
ções falsas e verdadeiras: 

I. para solucionar impasses entre a questão 
ética do sigilo e o registro das informações 
dos/as usuários/as/famílias, os/as psicólo-
gos/as devem efetivar espaços de discus-
são de caso com os/as demais profissionais 
da equipe, com objetivo de analisar cada 
situação.

II. é indispensável que o/a psicólogo/a dialo-
gue com o/a usuário/a e/ou com a família 
os motivos que levam o/a profissional a 
romper o sigilo.

III. no uso do prontuário coletivo, o/a profissio-
nal em psicologia deve estar ciente de que 
este é mais que um simples instrumento 
de registro, é também parte importante da 
comunicação entre os/as profissionais da 
equipe e da rede como um todo.

IV. os/as psicólogos/as não podem mais res-
tringir seu trabalho aos registros individuais 
e de propriedade privada, tendo em vista 
que esse modelo não atende mais às neces-
sidades do atual sistema de saúde.

V. o/a psicólogo/a, em prontuários coletivos, 
não necessita se preocupar com o sigilo e 
a confidencialidade das informações, pois 
todos/as os/as profissionais de saúde da 

equipe estão igualmente submetidos/as a 
seus códigos de ética profissional.

 Ⓐ V, V, F, V, F
 Ⓑ V, V, V, V, F
 Ⓒ V, F, F, F, V
 Ⓓ F, F, V, F, V 
 Ⓔ F, V, V, V, V

GRAU DE DIFICULDADE

Assertiva I: VERDADEIRA. É fundamental que os psi-
cólogos dialoguem com outros profissionais 
da equipe e definam os principais pontos que 
deverão ser registrados em prontuário, com 
linguagem acessível, de forma a preservar a 
continuidade do trabalho de forma integrada, 
beneficiando o usuário.8

Assertiva II: VERDADEIRA. De acordo com o artigo ci-
tado8, nos atendimentos prestados aos usuários, 
o psicólogo deve informar e explicá-los sobre a 
necessidade de compartilhar algumas informa-
ções pessoais com demais membros da equipe. 
Assertiva III: VERDADEIRA. Segundo os autores 
do artigo8, o prontuário é um instrumento de 
construção coletiva e está a serviço da comuni-
cação. Devido a isso, o registro de informações 
pelos psicólogos deve ser feito de forma clara e 
acessível. Quando se usar de linguagem técni-
ca, esta deve vir acompanhada de explicações 
que permitam o entendimento tanto entre os 
profissionais da equipe quanto os usuários. 
Assertiva IV: VERDADEIRA. O prontuário, no contex-
to da Atenção Primária à Saúde, é de uso cole-
tivo, assim como as informações ali contidas8. 
Dessa forma, o usuário atendido não é paciente 
só do psicólogo, mas sim de uma equipe, sendo 
todos corresponsáveis. As informações conti-
das nos prontuários não pertencem a um pro-
fissional ou à instituição, eles são documentos 
de comunicação entre a equipe, o usuário e o 
serviço de saúde.
Assertiva V: FALSA. Mesmo que o prontuário seja 
de uso coletivo, é necessário que o psicólogo 
preze pelo sigilo das informações privadas dos 
pacientes. Isso é assegurado pelo Código de 
Ética Profissional do Psicólogo1. As informações 
compartilhadas no prontuário e com demais in-
tegrantes da equipe serão aquelas essenciais ao 
andamento do tratamento e condução do caso.
Resposta: Ⓑ
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15 (HUPAA/UFAL – COREMU – 2020) O Programa 
de Residência Multiprofissional em Saú-

de do Adulto e do Idoso prevê a inserção de 
profissionais da saúde de cinco áreas diferen-
tes, entre elas a psicologia. A atuação em equi-
pes multiprofissionais e de modo interdiscipli-
nar convocam os/as psicólogos/as a pensarem 
a questão do sigilo profissional, que é regida 
pelo Código de Ética Profissional do/a Psicólo-
go/a (CFP, 2005).

Caberá ao psicólogo e à psicóloga, de acordo 
com seu código de ética:

I. Compartilhar somente informações rele-
vantes para qualificar o serviço prestado, 
resguardando o caráter confidencial das 
comunicações, assinalando a responsabili-
dade, de quem as receber, de preservar o 
sigilo. (Art. 6º)

II. Compartilhar todas as informações relevan-
tes para qualificar o serviço prestado. (Art. 6º)

III. Registrar, nos documentos que embasam 
as atividades em equipe multiprofissional, 
apenas as informações necessárias para o 
cumprimento dos objetivos do trabalho. 
(Art. 12º)

IV. Não registrar, nos documentos que emba-
sam as atividades em equipe multiprofis-
sional, nenhuma informação. (Art. 12º)

Verifica-se que está (ão) correta (s):

 Ⓐ I, apenas
 Ⓑ II, apenas
 Ⓒ III, apenas 
 Ⓓ IV, apenas
 Ⓔ I e III, apenas

GRAU DE DIFICULDADE

Assertiva I: VERDADEIRA. É dever do psicólogo res-
peitar o sigilo profissional, a fim de proteger a 
intimidade das pessoas, grupos ou organiza-
ções a que tenha acesso. Em um trabalho em 
equipe multiprofissional, o profissional deverá 
compartilhar as informações essenciais ao an-
damento do caso e cumprimento dos objetivos 
terapêuticos1,6. Ao compartilhar informações, 
deverá resguardar o seu caráter confidencial, 

assegurando a responsabilidade de quem as 
receber de preservar o sigilo. 
Assertiva II: FALSA. O psicólogo não poderá com-
partilhar todas as informações fornecidas pelo 
paciente, o profissional deve preservar a inti-
midade e o sigilo do que for confidenciado. As 
informações compartilhadas serão somente 
aquelas necessárias ao cumprimento dos obje-
tivos do trabalho multiprofissional1,6.
Assertiva III: VERDADEIRA. Em um trabalho em equi-
pe multiprofissional, o prontuário é um docu-
mento compartilhado e coletivo, neste caso, o 
psicólogo deverá registrar e fornecer aos mem-
bros da equipe somente as informações essen-
ciais ao andamento do caso e cumprimento 
dos objetivos terapêuticos1,6.
Assertiva IV: FALSA. Os documentos que embasam 
as atividades da equipe multiprofissional são 
de uso coletivo e muito importantes para a co-
municação entre os profissionais e pacientes. 
Dessa forma, o psicólogo deverá registrar in-
formações relevantes para a condução do caso, 
preservando o sigilo profissional e a intimidade 
das pessoas, grupos ou organizações1,6. 
Resposta: Ⓔ

16 (HUPAA/UFAL – COREMU – 2020) "A psicolo-
gia brasileira tem cada vez mais voltado 

sua atenção para a garantia de direitos huma-
nos das pessoas travestis e transexuais, sendo 
a Resolução nº 1, de 29 de janeiro de 2018, do 
Conselho Federal de Psicologia (CFP), um mar-
co importante por instituir normas de atuação 
para as psicólogas e os psicólogos.
Considerando que o Código de Ética Profis-
sional do/a Psicólogo/a (CFP, 2005, p. 7) traz 
entre seus Princípios Fundamentais que “O 
psicólogo trabalhará visando promover a saú-
de e a qualidade de vida das pessoas e das co-
letividades e contribuirá para a eliminação de 
quaisquer formas de negligência, discrimina-
ção, exploração, violência, crueldade e opres-
são”, pensar acerca do compromisso ético da 
psicologia implica o exercício de uma prática 
profissional que não  “[...] favoreça a discrimi-
nação ou preconceito em relação às pessoas 
transexuais e travestis” (CFP, Art. 2º, Resolução 
nº 1, de 29 de janeiro de 2018).
Diante dessas orientações éticas, pode-se afir-
mar que: 
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1. LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL DO PSICÓLOGO.

1.1. CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO PSICÓLOGO.

O Código de Ética Profissional do Psicólogo, 
Resolução CFP no 010/051, é um documento 
produzido pelo Conselho Federal de Psicolo-
gia entregue aos psicólogos e à sociedade em 
agosto de 2005, sendo o terceiro da profissão 
no Brasil. Antes deste, existiu uma versão do 
Código de 1987, Resolução CFP no 002/87, que 
foi revogada com a apresentação do novo códi-
go. O Código de Ética foi construído a partir de 
diversas discussões sobre ética em diferentes 
espaços do país, ao longo de três anos, de 2003 
a 2005.

O Código de Ética busca referendar as prá-
ticas profissionais de uma determinada cate-
goria, tanto para o próprio profissional quanto 
para a sociedade. Este documento incentiva a 
autorreflexão de cada indivíduo sobre sua prá-
tica, levando-o a assumir as responsabilidades 
sobre suas condutas e atitudes no exercício 
profissional.  O Código de Ética apresenta nor-
mas e diretrizes para uma conduta profissional 
que leve em consideração o respeito ao sujeito 
e aos seus direitos fundamentais. Este docu-
mento não busca normatizar a atuação dos 
psicólogos, apresentando uma única forma de 
agir, mas sim assegurar, com base em valores 

relevantes para a sociedade e para as práticas 
desenvolvidas, um padrão de conduta que for-
taleça o reconhecimento social da profissão. 

A construção do Código de Ética Profis-
sional do Psicólogo foi baseada em valores da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
valores socioculturais que refletem a realidade 
do país e de valores que constituem um profis-
sional. Dito isso, o Código de Ética não pode ser 
visto como um documento estático e atempo-
ral, reflexões sobre ele devem ser feitas sempre, 
pois as sociedades e as profissões estão em 
constante mutação. 

Como um documento que promove a 
autorreflexão dos psicólogos, o Código bus-
ca em seu conteúdo: valorizar os princípios 
fundamentais como eixos para a conduta pro-
fissional dos psicólogos e suas relações com a 
sociedade, a profissão, entidades profissionais 
e a ciência; gerar discussões sobre os limites e 
interseções relacionados aos direitos individu-
ais e coletivos; observar a diversidade caracte-
rística do exercício profissional do psicólogo e 
a crescente demanda para o trabalho em insti-
tuições e equipes multiprofissionais; promover 
reflexões que considerem a profissão como um 
todo e não em suas práticas particulares.

O Código está divido da seguinte forma, de 
forma resumida:

RESUMO PRÁTICO
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Apresentação

Princípios Fundamentais – 7 itens.

Das Responsabilidades 
do Psicólogo

Art. 1 – Deveres do psicólogo.

Art. 2 – O que é vedado ao psicólogo.

Art. 3 – Sobre o trabalho em organizações.

Art. 4 – Sobre remuneração.

Art. 5 – Sobre greves e paralisações.

Art. 6 – Relacionamento com profissionais não psicólogos.

Art. 7 – Intervenção na prestação de serviço psicológico ofertado por outro profissional.

Art. 8 – Atendimento não eventual de crianças, jovens e interditos.

Art. 9 – Sigilo profissional.

Art. 10 – Situações de conflito com as exigências do Art. 9.

Art. 11 – Depoimento em juízo.

Art. 12 – Documentos de registros do trabalho em equipe multiprofissional.

Art. 13 – Sobre a comunicação nos atendimentos a crianças, jovens e interditos.

Art. 14 – Sobre meios de registro e observação das práticas psicológicas.

Art. 15 – Caso de interrupção do trabalho do psicólogo e os arquivos confidenciais.

Art. 16 – Realização de estudos, pesquisas e atividades voltadas para a produção de 
conhecimento e tecnologias.

Art. 17 – Sobre a orientação a estudantes.

Art. 18 – Sobre instrumentos e técnicas psicológicas e o acesso destes a leigos.

Art. 19 – Sobre a participação em veículos de comunicação.

Art. 20 – Sobre a promoção pública dos serviços psicológicos.

Das disposições gerais

Art. 21 – Infrações e penalidades.

Art. 22 – Sobre dúvidas e casos omissos.

Art. 23 – Sobre jurisprudência quanto aos casos omissos.

Art. 24 – Alterações no Código.

Art. 25 – Vigência do Código.

Recomenda-se a leitura completa do Códi-
go de Ética Profissional do Psicólogo disponí-
vel no site do Conselho Federal de Psicologia 
(CFP) – www.cfp.org.br. O CFP dispõe de outros 
documentos que direcionam a prática dos psi-
cólogos. 

1.2. RESOLUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO Nº 11 
DO CFP.2

A Resolução de Fiscalização e Orientação nº 
11 de 20192 institui o Código de Processamento 
Disciplinar. Este documento versa sobre as pu-
nições relacionadas às infrações disciplinares 
cometidas por psicólogos contra os princípios 

dispostos no Código de Ética Profissional do 
Psicólogo, complementa o disposto no Código 
sobre as infrações disciplinares.

Os atos infracionais serão processados, no 
Brasil, pelos Conselho Federal de Psicologia 
(CFP) e Conselhos Regionais de Psicologia (CRP) 
através da Secretaria de Orientação e Ética e de 
Comissões de Ética, respectivamente.

O Código de Processamento Disciplinar irá 
regulamentar diversos processos em relação às 
punições aos atos infracionais, como prazos, 
comunicações, notificações, prova testemunhal 
e julgamento. Ele é composto dos seguintes 
itens: 
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Título I – Normas Gerais. Título II – Das Competências.

Título III – Dos atos dos processos. Título IV – Dos prazos.

Título V – Das comunicações.

Título VI – Impedimentos e suspeições.

Capítulo I – Da notificação.

Capítulo II – Da citação.

Capítulo III – Da intimação.

Capítulo VI – Da revelia.

Capítulo V – Da carta precatória.

Título VII – Das nulidades. Título VIII – Da prescrição.
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Título I – Dos processos antecedentes. Título II – Dos processos.

Capítulo I – Da representação. Capítulo I – Do processo ético.

Capítulo II – Do requerimento de ofício.
Capítulo II – Do processo ordinário.

Capítulo III – Do processo funcional.

Título III – Da instrução dos processos disciplinares.

Título IV – Sessão de julgamento.

Capítulo I – Da produção de prova documental.

Capítulo II – Da prova pericial.

Capítulo III – Do depoimento pessoal e da prova tes-
temunhal.

Capítulo VI – Da audiência de instrução.
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. Título I – Disposições gerais. Título II – Do recurso ordinário.

Título III – Do reexame necessário.

Livro IV – Da revisão.

Livro V – Das Penalidades.

Liv
ro

 VI
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.

Capítulo I – Da divulgação das penalidades aplica-
das à(ao) psicóloga(o). Capítulo II – Da reabilitação.

Livro VII – Mediação.

Livro VIII – Disposições finais.
Anexo I – Glossário.

Anexo II – Modelo de edital de citação.
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1.3. RESOLUÇÃO CFP Nº 007/20034 E RESOLUÇÃO CFP Nº 
006/20195.

A Resolução CFP nº 006 de 20195 institui as 
regras para elaboração de documentos escritos 
por psicólogos no exercício profissional e revo-
ga a Resolução CFP nº 007 de 20034 que insti-
tuiu o Manual de Elaboração de Documentos 
Escritos.

A Resolução CFP Nº 007/20034 era organiza-
da em cinco itens:
I. Princípios norteadores.
II. Modalidades de Documentos.
III. Conceito/finalidade/estrutura.
IV. Validade dos documentos.
V. Guarda dos documentos.

A Resolução CFP nº 006 de 20195 é organi-
zada em capítulos, artigos, parágrafos e alíneas:
• Capítulo 1. Disposições Gerais: contém 3 

artigos.
• Capítulo 2. Disposições especiais: com 7 se-

ções e 17 artigos.
• Seção I: Princípios fundamentais na ela-

boração de documentos psicológicos.
• Seção II: Modalidades de documentos.
• Seção III: Conceito, finalidade e estru-

tura.
• Seção IV: Guarda dos documentos e 

condições de guarda.
• Seção V: Envio dos documentos.
• Seção VI: Prazo de validade do conteú-

do dos documentos.
• Seção VII: Entrevista devolutiva.

As resoluções diferem em estrutura e con-
teúdo. A primeira resolução apresentava quatro 
modelos de documentos: declaração, atestado 
psicológico, relatório/laudo psicológico e pare-
cer psicológico. A Resolução CFP nº 006/20195 
traz um conteúdo mais detalhado sobre os do-
cumentos e outras orientações sobre a elabo-
ração dos mesmos. Esta Resolução define do-
cumento psicológico como um instrumento de 
comunicação escrita resultante da prestação de 
um serviço psicológico a uma pessoa, grupo ou 
instituição. A emissão deste documento ou é 
feita por solicitação do usuário do serviço, seus 
responsáveis legais, outro profissional, equipe 
multidisciplinar ou autoridade, ou é resultado 
de uma avaliação psicológica. Além disso, faz a 
separação entre relatório e laudo psicológico, 

apresentando assim, cinco modalidades de 
documento: declaração, atestado psicológico, 
relatório (psicológico e multiprofissional), lau-
do psicológico e parecer psicológico. 

A declaração psicológica é definida na Re-
solução 007/20034 como um documento que 
informa a ocorrência de fatos ou situações 
objetivas referentes ao atendimento psicoló-
gico, inclui: comparecimento do atendido e/ou 
acompanhante, acompanhamento psicológico 
e informações sobre as condições do atendi-
mento (dia, hora, por exemplo). A Resolução 
CFP nº 006/20195 mantém esta definição para 
a declaração.

O atestado psicológico, na Resolução CFP 
nº 007/20034, é um documento que certifica 
uma determinada situação ou estado psicoló-
gico com objetivo afirmar condições psicológi-
cas de quem o solicita para justificar faltas ou 
impedimentos, justificar estar apto ou não para 
determinada atividade, solicitar afastamento 
e/ou dispensa. A Resolução CFP nº 006/20195 
mantém esta definição para o atestado psicoló-
gico, acrescentando que esta certificação deve 
ser baseada em um diagnóstico psicológico. 

A Resolução 007/20034, do CFP, não dife-
rencia o relatório do laudo psicológico, usando 
os como sinônimos. Este tipo de documento 
apresentaria, de forma descritiva, situações e/
ou condições psicológicas e suas determina-
ções históricas, sociais, políticas e culturais le-
vantadas no processo de avaliação psicológica. 
Seu objetivo é apresentar os procedimentos 
e conclusões resultantes da avaliação psico-
lógica (encaminhamento, as intervenções, o 
diagnóstico, o prognóstico e evolução do caso, 
orientação e sugestão de projeto terapêutico), 
fornecendo somente informações importantes 
relacionadas à demanda, solicitação ou petição. 

A Resolução CFP 006/20195 faz a separação 
entre os dois tipos de documentos: relatório 
psicológico e laudo psicológico. O primeiro é 
um documento descritivo e circunstanciado, 
que considera os determinantes históricos e 
sociais da pessoa, grupo ou instituição atendi-
da, podendo ter caráter informativo, visando 
comunicar a atuação profissional, podendo 
gerar orientações, recomendações, enca-
minhamentos e intervenções adequadas à 
situação descrita, não tendo como objetivo 
produzir diagnóstico psicológico. O relatório 
pode ser ainda multiprofissional, quando é 


