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A preparação para as provas de concursos públicos requer uma base formada 
basicamente por conhecimentos e habilidades. O conhecimento consistente 
acerca das temáticas indicadas no edital é adquirido através do estudo ou 
“reestudo” do conteúdo, sobretudo em materiais de boa qualidade específi cos 
para esse fi m. Trata-se especifi camente do bom uso de resumos e sínteses 
teóricas, ou seja, ler, reler, destacar tópicos mais concursáveis, fazer esquemas 
de estudos ou mapas mentais do conteúdo. No que se refere a aquisição ou 
desenvolvimento de habilidades, isto é, saber aplicar o conhecimento, saber 
fazer a prova; o exercício de resolver questões funciona como uma fórmula 
mágica. Por mais clichê que a frase possa parecer; é fazendo que se aprende; é 
resolvendo questões que se aprende a resolver questões.

Fiquei bastante feliz com o convite para prefaciar essa obra, sobretudo porque 
entendo a importância do desenvolvimento da habilidade para resolver 
questões no preparo do candidato com reais chances de boa colocação nos 
certames. As questões selecionadas, além de organizadas por assunto, são 
comentadas de forma objetiva, o que otimiza o estudo focando em elementos 
do conteúdo que têm chances reais de serem cobrados nas provas.

É muito comum os candidatos me perguntarem se estudar apenas através de 
questões comentadas é sufi ciente e a resposta costuma ser assim: estudar 
por questões comentadas e resolver questões é fundamental, mas insufi ciente. 
Como pontuei, conhecimento do conteúdo e habilidade para resolver as questões 
formam a base da preparação consistente. Numa analogia simples, estudar a 
teoria sem resolver questões ou resolver questões sem estudar a teoria seria 
como tentar voar com apenas uma asa; e assim, se conseguir sair do chão 
prepare-se para um modesto e curtíssimo voo com inúmeras intercorrências.

Uma obra específi ca como essa se torna relevante não apenas pelo seu 
formato, mas sobretudo pelo foco e direcionamento para concursos. É 
sabido que a formação do psicólogo traz uma abordagem muito superfi cial 
de algumas temáticas e nos convida a uma refl exão acerca dos múltiplos 

Prefácio
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aspectos e implicações dos fenômenos estudados, o que é fundamental para a 
formação de um profi ssional competente e crítico. No entanto, em se tratando 
de concursos, o convite é outro. A proposta é mais objetiva, é de acordo com o 
autor escolhido pela banca organizadora do certame.  Por essa razão, o preparo 
através de materiais específi cos, como essa obra, representa o diferencial, 
possibilitando o estudo efi ciente e com resultados.

O livro traz uma proposta ampla pois em dez capítulos apresenta temas de 
alta ocorrência nos concursos para psicólogos, como por exemplo o Código 
de Ética e Resoluções do CFP, além da abordagem de temas como teorias da 
personalidade, técnicas psicoterápicas, psicopatologia, avaliação psicológica e 
psicodiagnóstico, presentes na grande parcela dos concursos para psicólogos. 
A obra abrange ainda outras áreas de atuação do psicólogo como Psicologia 
Organizacional e do Trabalho, Psicologia da Saúde e Hospitalar, Psicologia 
Jurídica, Psicologia do Desenvolvimento, Educação e Aprendizagem e Psicologia 
Social e Grupos trazendo a perspectivas de diversas bancas organizadores. 
Assim, essa coletânea de questões comentadas engloba praticamente todos 
os campos de atuação do psicólogo no serviço público, o que a torna uma obra 
completa e de importância inquestionável na aprovação do candidato.

A experiência de sucesso da autora Andrea Girard, com aprovações ainda 
no período da sua formação, assim como professora e mentora na área de 
concursos, dá a essa obra qualidade e credibilidade. Na trajetória que tem como 
alvo a conquista da vaga pretendida, você tem em mãos um notável aliado. Use 
sem moderação! 

Meu desejo é que você persista no seu objetivo, desfrute desse excelente livro 
e alcance sua aprovação. Torço para que sua conquista não apenas viabilize 
a realização dos seus sonhos materiais, mas que, em uma atuação ética, 
competente e refl exiva no serviço público, seu trabalho vise o bem comum 
através da contribuição para uma sociedade mais humana. 

Luciana Castro
Psicóloga e Professora de Psicologia

Autora dos livros:
Psicologia Organizacional 400 questões com gabarito comentado

Psicologia Escolar e Educacional para Concursos e Graduação
Psicologia mais de 500 questões com gabarito comentado
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Apresentação

Olá, estimado (a) concu rseiro (a) PSI! A alta concorrência e o pequeno número 
de vagas para psicólogos nos certames pelo Brasil demandam que você se torne 
um especialista em concursos públicos. E como você se torna um especialista? 
Focando o seu estudo teórico nos principais conteúdos exigidos pelas bancas e, 
principalmente, RESPONDENDO QUESTÕES DE PROVAS ANTERIORES. 

Neste contexto, apresento-lhes as obras mais completas e atualizadas de 
questões comentadas de Psicologia minuciosamente organizadas e elaboradas 
para a sua aprovação! 

Esta coletânea é resultado do curso online “1000 questões comentadas de 
psicologia” direcionadas para os alunos do Sistema VIP do site Concursos Psi 
que, pela excelente repercussão e extenso número de páginas em PDF com 
conteúdos 100% focados nas provas, foi transformada em dois volumes: 

No volume 1, com temas básicos de psicologia, você terá acesso a uma 
vasta seleção de 100 questões comentadas sobre cada uma das cinco 
temáticas centrais, são elas: Teorias da Personalidade (abrangendo as Teorias 
Comportamental, Cognitiva Comportamental, Psicanálise, Gestalt e Abordagem 
Centrada na Pessoa); Teorias e Técnicas Psicoterápicas; Código de Ética e 
Resoluções do CFP; Avaliação Psicológica e Psicodiagnóstico; e Psicopatologia 
(incluindo diversas questões atualizadas e referenciadas no DSM-V).

No volume 2, com temas específi cos por área de atuação do psicólogo, será 
possível a leitura de 100 questões comentadas sobre cada uma das cinco 
temáticas principais, são elas: Psicologia Organizacional e do Trabalho; Psicologia 
da Saúde e Hospitalar; Psicologia Jurídica; Psicologia do Desenvolvimento, 
Educação e Aprendizagem; e Psicologia Social e Grupos.

Ressalta-se que todas as 10 disciplinas são bastante cobradas nos principais 
certames com vaga para Psicólogos, como: tribunais (TJs, TRTs, TREs), 
Conselhos de Psicologia, Aeronáutica, Exército, Marinha, EBSERH, Residências 
multiprofi ssionais, Carreiras técnicas de Universidades, Secretarias Estaduais, 
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Prefeituras entre outros, sendo importante que você direcione os seus estudos 
com base nos dois volumes. 

Fruto de um rigoroso trabalho específi co de seleção de questões esta ferra-
menta de aprendizagem teve como principais diretrizes:

 " A escolha de questões organizadas por disciplinas e assuntos mais recor-
rentes dos certames devidamente gabaritadas e comentadas através de 
base teórica específi ca e aprofundada da matéria, assertiva por assertiva;

 " Demonstração do “passo-a-passo” na resolução de questões, apontando 
qual o raciocínio necessário para responder corretamente a prova;

Ao estudar este material você terá acesso a diversas questões atualizadas entre 
os anos de 2010 a 2017 com sólidos embasamentos dos principais autores que 
as bancas Brasileiras utilizam como referência. A didática dos comentários é 
focada e objetiva para que você consiga extrair o maior volume de informações 
relevantes para a sua preparação. 

Através da ampla experiência em concursos públicos e minuciosa análise de 
editais e provas anteriores foi possível organizar conteúdos que apresentam 
grande probabilidade de cair na prova. Responder essas questões já cobradas 
é treino fundamental para o seu êxito, pois lhe coloca “um pé à frente” dos 
demais candidatos que não criam este hábito de fazer exercícios e se focam 
demasiadamente em aprofundar conteúdos teóricos pouco cobrados. Com 
essa metodologia focada, você adquire a experiência necessária para manter 
a atenção e desviar das possíveis “pegadinhas” colocadas pelos elaboradores 
das questões. Quanto maior o número de questões você responder, melhor 
preparado estará. Este material o deixará especialista para prestar quaisquer 
concursos de psicologia.

Sou Andréa Girard, natural de Belém – PA e concurseira de psicologia há seis 
anos. Fui aprovada em 1º lugar no concurso TJPA e tive êxito nos certames TJAP 
e CDP ainda cursando o 8º semestre como discente do curso de psicologia. 
Em 2015 fui convidada para ministrar aulas presenciais pelo Estado do Pará e 
iniciei mentorings, bem como acompanhamentos pedagógicos de psicólogos 
interessados em estudar para concursos de psicologia que resultaram em 
vasto histórico de aprovações de alunos e clientes pelo Brasil.
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Tenho como formação acadêmica o bacharelado em Psicologia, licenciatura 
em Pedagogia e Pós-graduação em Gestão Educacional e Docência no ensino 
Básico e Superior. Atualmente sou analista judiciária – especialidade psicologia 
do TJPA (atuante nas varas das áreas: criminal, infância e adolescência, idoso, 
família etc. envolvendo avaliação técnica em processos de ato infracional, 
adoção, disputa de guarda, negatória de paternidade, tutela e curatela, entre 
outras demandas solicitadas pela autoridade judiciária) e professora de 
psicologia para concursos públicos. Desejo-lhe muito sucesso nessa caminhada 
e um ótimo aproveitamento dos exemplares que foram produzidos com muito 
carinho e dedicação!

Concluído o estudo com foco e disciplina, você terá absorvido conteúdo de 
qualidade diferenciada e terá dado um grande passo rumo à aprovação! Bons 
estudos!

Andrea Girard da Silva Alves

Bacharel em Psicologia pela Escola Superior da Amazônia – ESAMAZ

Licenciada em Pedagogia pela Universidade do Estado do Pará – UEPA

Especialista em Gestão Educacional e Docência no Ensino Básico e 
Superior pelo Instituto Carreira

Analista Judiciária – Especialidade Psicologia no Tribunal de Justiça 
do Estado do Pará – TJPA

Consultora pedagógica e mentoring de concursos públicos

Professora de concursos públicos de psicologia
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Andrea Girard

Andrea Girard é natural de Belém-PA e concurseira de psicologia. Foi aprovada 
em 1º lugar no concurso TJPA e teve êxito nos certames TJAP e CDP ainda 
cursando o 8º semestre como discente do curso de psicologia.
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1 (Pref. de Sobrado/PB – 2016) O Condicionamento __________ é um conceito 
chave dos estudos de Pavlov sobre a aprendizagem. Assinale a alternativa que 
completa a lacuna: 

a) Operante;
b) De Aproximações sucessivas;
c) De Modelagem;
d) Clássico;
e) Supersticioso.

COMENTÁRIO

Há 3 tipos de condicionamento: respondente, clássico e o operante. 

O condicionamento respondente pavloviano, também conhecido como condi-
cionamento clássico, é inicialmente um estímulo neutro que não elicia resposta. 
Porém, quando um estímulo neutro é pareado com um estímulo incondicionado (re-
fl exo ou não condicionado) ocorre aprendizagem. Assim, quando um estímulo incon-
dicionado é fortemente pareado com um estímulo neutro, este se torna um estímulo 
condicionado e elicia uma resposta condicionada, como por exemplo, no experimen-
to de Pavlov em que o cachorro saliva apenas com o toque do som (antes estímulo 
neutro e após pareamento torna-se condicionado) que antes foi pareado várias vezes 
com a apresentação e o cheiro da carne (estímulo incondicionado).

S inc. (cheiro da carne) → R inc. (salivação)

S neutro + S inc. (som + cheiro da carne)  →  R inc. (salivação)

S cond. (som)  →  R cond. (salivação)

Portanto, a alternativa que completa corretamente a lacuna é a letra (D).

O comportamento respondente ou refl exo S → R é o que usualmente são chamados 
de “não voluntário” e inclui as respostas que são eliciadas (produzidas) por estímulos 
antecedentes do ambiente. Ex: Contração das pupilas quando uma luz forte incide 
sobre os olhos; arrepio da pele quando um vento frio forte atinge o corpo (Bock, 2002)

O comportamento operante é uma relação organismo - ambiente em que a emissão 
de respostas de um individuo afeta/altera o ambiente, e, a depender desta alteração, 
respostas semelhantes a esta terão sua probabilidade de ocorrência futura aumenta-
da ou diminuída, ou seja, é um processo através do qual o comportamento fi ca sob 
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controle de suas consequências. No comportamento operante, o que propicia a 
aprendizagem dos comportamentos é a ação do organismo sobre o meio e o efeito 
dela resultante – a satisfação de alguma necessidade, ou seja, a aprendizagem está na 
relação entre uma ação e seu efeito (Moreira e Medeiros, 2007).

GABARITO: (D) Clássico.

2 (Pref. de Marcação/PB – 2016) Sobre Jung, Melanie Klein e Erick Eriskson, 
existe uma ligação cujo vínculo teórico os remetem a: 

a) Gestalt-terapia;
b) Crítica Social à Psicologia;
c) Associação com teorias Orientais em suas abordagens;
d) Psicanálise;
e) Ecleticismo da Gestalt.

COMENTÁRIO

Para responder a questão, vamos identifi car quais são as teorias formuladas por cada 
autor mencionado no enunciado para depois reconhecer qual vínculo teórico de liga-
ção existe entre os três, vamos lá:

JUNG: A Psicologia Analítica, originada a partir das ideais do psiquiatra suíço Carl 
Gustav Jung, remete a conceitos que infl uenciam toda a sociedade, tais como arqué-
tipos, inconsciente coletivo e processo de individuação. Segund Pieri (2002), a Psico-
logia Analítica é um conceito que Jung refere em 1911 à psicologia das relações entre 
consciência e inconsciente, e em particular à refl exão sobre o método e sobre a ver-
dade da psicanálise. Em discordância às ideais de Freud, Jung via o inconsciente não 
apenas como um repositório das memórias e das pulsões reprimidas, mas também 
como um sistema herdado e em ação contínua, incluindo todo o esquecido como 
também novas formações criativas organizadas segundo funções coletivas e transmi-
tidas de geração em geração.

MELANIE KLEIN: Esta autora austríaca pode ser denominada de principal repre-
sentante da segunda geração psicanalítica mundial já que transformou o freudismo 
clássico, criando uma nova forma de análise, a análise de crianças. Klein diverge do 
pai da psicanálise em relação à importância crucial que este atribui à sexualidade, na 
medida em que ela coloca a agressividade, inata na criança, como central em sua teo-
ria, ao invés da vida sexual. Uma das principais contribuições da teorização kleiniana 
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são os conceitos de posição esquizo–paranóide e posição depressiva. (Jorge, 2007; 
Roudinesco & Plon, 1998).

ERICK ERISKSON: O autor psicanalista alemão foi responsável pelo desenvolvi-
mento da teoria do desenvolvimento psicossocial. Para Erikson a concepção de de-
senvolvimento ocorre em oito estágios psicossociais, perspectivados em oito idades 
que decorrem desde o nascimento até a morte. Os quatro primeiros estágios são 
relacionados ao período de bebê e de infância, e os três últimos aos anos adultos e 
à velhice, cada estágio é atravessado por uma crise psicossocial entre uma vertente 
positiva e uma negativa. A teoria psicossocial de Erikson reside no amplo quadro das 
teorias psicodinâmicas da personalidade e também tem grande importância para a 
psicologia do desenvolvimento.

Portanto, de acordo com a literatura, Jung, Klein e Erikson são teóricos psicodinâmi-
cos e nos remetem à PSICANÁLISE.

GABARITO: (D) Psicanálise.

3 (UFOPA – 2013) Leia as afi rmações a seguir sobre o conceito de personalidade 
que tem sido objeto de vários teóricos da Psicologia:

I. As teorias psicodinâmicas da personalidade focam a importância dos motivos, 
das emoções e das forças internas, supondo que a personalidade se desenvolve 
à medida que os confl itos psicológicos são resolvidos, geralmente durante a 
infância.

II. As teorias fenomenológicas defi nem que os indivíduos associam continuamen-
te signifi cados às informações que adquirem. Segundo essas teorias, todas as 
pessoas confrontam realidades ligeiramente diferentes. Assim, o self é entendido 
como um conceito interno, que evolui com a interação entre as pessoas.

III. O principal estudioso das teorias psicodinâmicas é Carl Rogers.

Está(ão) correta(s) a(s) alínea(s):

a) I, II e III.
b) I e II.
c) II e III.
d) III.
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COMENTÁRIO

Este tipo de questão tem sido cobrada por muitas bancas, pois a utilização de várias 
assertivas permite abarcar diversos tópicos do edital e também avaliar uma maior 
variedade de conteúdos em um único quesito.

Vamos analisar assertiva por assertiva, verifi cando se estão CORRETAS ou INCOR-
RETAS quanto ao comando da questão que referencia sobre o objeto de estudo de 
vários autores sobre o conceito de personalidade.

I. As teorias psicodinâmicas da personalidade focam a importância dos motivos, das 
emoções e das forças internas, supondo que a personalidade se desenvolve à medida 
que os confl itos psicológicos são resolvidos, geralmente durante a infância. ASSER-
TIVA CORRETA

A ideia de uma teoria psicodinâmica da personalidade comumente se refere às concep-
ções psicanalíticas. O foco central nesta teoria se encontra nas forças e organizações 
internas, geralmente originadas em determinantes inconscientes na infância, cujos ar-
ranjos irão caracterizar o psiquismo e determinar o comportamento.

II. As teorias fenomenológicas defi nem que os indivíduos associam continuamente 
signifi cados às informações que adquirem. Segundo essas teorias, todas as pessoas 
confrontam realidades ligeiramente diferentes. Assim, o self é entendido como um 
conceito interno, que evolui com a interação entre as pessoas. ASSERTIVA CORRE-
TA

Os teóricos fenomenológicos acreditam que o foco principal da teoria é a maneira 
COMO o sujeito utiliza sua experiência para interpretar, descrever e construir a rea-
lidade. Enfatiza-se as experiências internas, sentimentos e pensamentos que geram 
o autoconceito ou self. Veem o homem como um ser potencialmente saudável e cria-
tivo. 

III. O principal estudioso das teorias psicodinâmicas é Carl Rogers. ASSERTIVA IN-
CORRETA

O principal estudioso das teorias psicodinâmicas é Sigmund Freud. 

Deste modo, apenas as alternativas I e II estão corretas.

GABARITO: (B) I e II.
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4 (CRP 15ª Região – 2016) O Behaviorismo, a Gestalt e a Psicanálise são consi-
derados por inúmeros autores as três mais importantes tendências teóricas da 
Psicologia no século XX. Seguindo cada uma das abordagens, assinale a alter-
nativa que descreve corretamente os aspectos conceituais relacionados:

a) O pré-consciente é constituído por conteúdos reprimidos que não são aces-
síveis ao consciente pelas ações de censuras internas.

b) A Psicanálise, enquanto método de investigação, caracteriza-se pelo método 
introspectivo, que busca o signifi cado oculto daquilo que é manifesto por 
meio de ações e palavras ou pelas produções imaginárias.

c) A base do Behaviorismo está na formulação do conceito de comportamento 
respondente, ou seja, estímulo-refl exo.

d) Seguindo as leis do Behaviorismo entre o estímulo dado ao indivíduo e sua 
resposta, há o processo de percepção – o que ele percebe e como percebe 
são dados importantes para a compreensão do comportamento humano.

e) A Gestalt, que tem seu berço nos Estados Unidos, dedica-se ao estudo das 
interações entre o indivíduo e o ambiente.

COMENTÁRIO

Vamos corrigir cada assertiva a fi m de identifi carmos qual descreve corretamente os 
aspectos conceituais das abordagens teóricas da personalidade supracitadas:

(A) O pré-consciente é constituído por conteúdos reprimidos que não são acessíveis 
ao consciente pelas ações de censuras internas. ASSERTIVA INCORRETA

Podemos conceituar o pré-consciente como uma “zona de trânsito” entre o incons-
ciente e a consciência, isto quer dizer que os conteúdos pré-conscientes podem se 
apresentar na consciência. Por exemplo, um evento que tenha acontecido durante a 
manhã pode desaparecer da consciência, passar por um estado latente do pré-cons-
ciente e por fi m incorporar-se no sistema inconsciente como um sono que ocorre 
durante a noite. É no inconsciente que estão os conteúdos reprimidos. Estes não são 
acessíveis ao consciente em decorrência da censura que separa as instâncias.

(B) A Psicanálise, enquanto método de investigação caracteriza-se pelo método in-
trospectivo, que busca o signi� cado oculto daquilo que é manifesto por meio de 
ações e palavras ou pelas produções imaginárias. ASSERTIVA CORRETA

O método introspectivo foi criado pelo psicólogo alemão W. Wundt para verifi car o 
funcionamento da mente. Assim o método foi utilizado por autores como Sigmund 
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Freud (psicanálise) e Aaron Beck (teoria cognitiva comportamental). Conceitua-se 
como o ato pelo qual o indivíduo toma consciência das suas emoções através da aná-
lise interna e refl exão por parte do próprio sujeito em um processo de auto-observa-
ção. 

(C) A base do Behaviorismo está na formulação do conceito de comportamento res-
pondente, ou seja, estímulo-refl exo. ASSERTIVA INCORRETA

A palavra “refl exo” deixou a ASSERTIVA INCORRETA, o correto seria estímulo-res-
posta. ESTÁ CORRETO AFIRMAR QUE A BASE DO BEHAVIORISMO ocorre na 
formulação do conceito de comportamento respondente em que temos como mo-
delo as relações entre o ambiente – ESTÍMULO (S) que elicia um comportamento 
incondicionado no organismo – RESPOSTA (R). O comportamento respondente 
surgiu de estudos decorrentes do Behaviorismo Clássico de autores como Watson e 
Pavlov, criador da teoria do Condicionamento Pavloviano. 

(D) Seguindo as leis do Behaviorismo entre o estímulo dado ao indivíduo e sua respos-
ta, há o processo de percepção – o que ele percebe e como percebe são dados impor-
tantes para a compreensão do comportamento humano. ASSERTIVA INCORRETA

As teorias que concebem o processo de percepção como um fator imprescindível 
para a compreensão da personalidade e do comportamento são as Fenomenológi-
cas/ Existenciais como a Teoria Centrada na Pessoa de Carl Rogers e a Gestalt de Max 
Wertheimer, Kurt Koff ka, Wolfgang Köhler. As leis do Behaviorismo não levam em 
consideração a percepção. Segundo Skinner (p. 2, 1999) “O organismo como um todo 
é produto de três tipos de variação e seleção.” São eles a seleção natural ( fi logênese), 
o condicionamento operante (ontogênese – histórico de desenvolvimento e aprendi-
zagem) e a cultura.

(E) A Gestalt, que tem seu berço nos Estados Unidos, dedica-se ao estudo das intera-
ções entre o indivíduo e o ambiente. ASSERTIVA INCORRETA

A Gestalt, que tem seu berço na Europa, surge como uma negação da fragmentação 
das ações e processos humanos e postula a necessidade de compreender o indivíduo 
em sua totalidade, também se dedica ao estudo das percepções e sensações do mo-
vimento para compreender quais são os processos psicológicos envolvidos na ilusão 
de ótica, quando o estímulo físico é percebido pelo sujeito como uma forma diferente 
da que ele possui na realidade. Quem estuda sobre as interações entre o indivíduo e o 
ambiente é a Análise do Comportamento. 
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Portanto, percebemos que a única assertiva que contém informações corretas sobre 
a abordagem teórica da personalidade é a letra B.

GABARITO: (B) A Psicanálise, enquanto método de investigação, caracteri-
za-se pelo método introspectivo, que busca o signifi cado oculto daquilo que 
é manifesto por meio de ações e palavras ou pelas produções imaginárias.

5 (CRP16/ES – 2016) No desenvolvimento histórico das psicologias comporta-
mentais é possível constatar uma evolução que pode ser traçada a partir dos 
estudos iniciais sobre o condicionamento, passando pela elaboração do concei-
to de comportamento (behavior) e chegando ao conceito de condicionamento 
operante. Assinale a alternativa que identifi ca autores relevantes desse percur-
so.

a) Ivan P. Pavlov, Alfred Binet e Lewis Terman.
b) Robert Sessions Woodworth, John B. Watson e Burrhus F. Skinner.
c) William James, John B. Watson e Edward C. Tolman.
d) Ivan P. Pavlov, John B. Watson e Burrhus F. Skinner.
e) William James, John B. Pavlov e Edward C. Tolman.

COMENTÁRIO

Para visualizar a assertiva correta desta questão é necessário conhecer todos os auto-
res citados nas assertivas para que possamos identifi car, em ordem, qual é o respon-
sável por cada um dos três estudos iniciais mencionados no comando. 

ALFRED BINET: Psicólogo e pedagogo, nascido em Nice – França, cujos estudos fi -
zeram da psicologia experimental um instrumento básico para o desenvolvimento 
da educação. Ficou conhecido por sua contribuição no campo da psicometria, sendo 
considerado o inventor do primeiro teste de inteligência, a base dos atuais testes de QI.

LEWIS TERMAN: Psicólogo norte-americano, Lewis Madison Terman , desenvolveu 
a sua atividade profi ssional na Universidade de Stanford. Interessou-se pelo estudo 
das crianças alto-habilidosas, tendo realizado vários trabalhos sobre testes e escalas 
de inteligência. Em 1916 publicou uma versão revista do teste Binet-Simon (concebi-
da por Alfred Binet e Th eodore Simon) que se passou a designar por Escala Stanfor-
d-Binet.

ROBERT SESSIONS WOODWORTH: Em 1901, em colaboração com Edward Th orn-
dike, defendeu que a aprendizagem não pode ser transferida de pessoa para pessoa 
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e concluiu que a instrução é uma questão de aperfeiçoamento nas capacidades de 
aprendizagem, assim afi rma que existem diferenças quando se analisa a capacida-
de de aprendizagem entre indivíduos diferentes. Para Robert Woodworth, os objetos 
de estudo mais importantes na psicologia são o comportamento e a consciência, ele 
acreditava que o comportamento era uma função resultante da estimulação do am-
biente em conjunto com a própria constituição do organismo e da personalidade do 
sujeito. Deste modo, opunha-se à corrente behaviorista em que o homem seria uma 
espécie de receptor de estímulos vindos do ambiente e respectivo emissor de respos-
tas.

WILLIAM JAMES: Nascido em Nova Iorque e formado em medicina, foi um dos fun-
dadores da psicologia moderna e que teve a sua formação aberta a diversas infl u-
ências. Interessado em várias disciplinas, escreveu sobre aspectos da psicologia hu-
mana, do funcionamento cerebral e das experiências religiosas. Ensinou psicologia e 
fi losofi a na Universidade de Harvard e é considerado o pai do pragmatismo.

EDWARD C. TOLMAN: autor que propõe um novo modelo behaviorista baseando-se 
em alguns princípios discordantes da teoria Watsoriana. Para Tolman, entre o estímulo 
e a resposta o organismo passa por eventos “mediacionais” representados por proces-
sos internos que ele chama de variáveis intervenientes. Acredita no caráter intencional 
do comportamento e que toda resposta visa alcançar um objetivo específi co do orga-
nismo e que o organismo persiste no comportamento até que ele seja alcançado. Por 
essas duas características de sua teoria (aceitação dos processos mentais e proposição 
da intencionalidade do comportamento como objeto de estudo), Tolman é considerado 
um precursor da psicologia cognitiva. 

IVAN P. PAVLOV: considerado um dos precursores da teoria comportamental, foi 
o primeiro a propor o modelo de condicionamento do comportamento conhecido 
como refl exo condicionado, e tornou-se conceituado com suas experiências de condi-
cionamento com cães. Sua obra inspirou a publicação, em 1913, do artigo Psychology 
as the Behaviorist views it, de John B. Watson.

JOHN B. WATSON: é considerado o fundador da teoria comportamental. Apresenta 
a Psicologia como um ramo puramente objetivo e experimental das ciências natu-
rais. Denominou Behavior, segundo (Schultz, p. 239, 2005) como “teoria e método de 
investigação psicológica que procura examinar do modo mais objetivo o comporta-
mento humano e dos animais, com ênfase nos fatos objetivos (estímulos e reações), 
sem fazer recurso à introspecção”. A fi nalidade da Psicologia seria, então, prever e 
controlar o comportamento de todo e qualquer indivíduo.



25

500 QUESTÕES COMENTADAS DE PSICOLOGIA  • VOLUME I

BURRHUS F. SKINNER: foi um dos relevantes teóricos da análise do comportamento 
com sua teoria fi losófi ca denominada Behaviorismo Radical. Desenvolveu o conceito 
de comportamento operante e a sistematização do modelo de seleção por consequ-
ências em que segue o modelo no qual um estímulo no meio produz uma resposta no 
organismo que fornece uma alteração no ambiente, ou seja, é um comportamento 
cuja resposta é controlada por suas consequências. 

Após essa análise, é possível identifi car que, de acordo com o comando da questão:

1) Estudos iniciais sobre o condicionamento são pressupostos de PAVLOV;

2) Elaboração do conceito de comportamento (Behavior) foi realizada por WATSON;

3) Conceito de Condicionamento Operante foi desenvolvido por SKINNER. 

A partir dessas informações podemos excluir os autores que não são compatíveis 
com as teorias mencionadas.

(A) Ivan P. Pavlov, Alfred Binet e Lewis Terman.

(B) Robert Sessions Woodworth, John B. Watson e Burrhus F. Skinner.

(C) William James, John B. Watson e Edward C. Tolman.

(D) Ivan P. Pavlov, John B. Watson e Burrhus F. Skinner.

(E) William James, John B. Pavlov e Edward C. Tolman.

GABARITO: (D) Ivan P. Pavlov, John B. Watson e Burrhus F. Skinner.

6 (CRP16/ES – 2016) É possível identifi car, respectivamente, como autor rele-
vante, país de origem e objeto de estudo do Behaviorismo, da Psicologia da 
Gestalt e da Psicanálise:

a) Watson, Estados Unidos, comportamento; Wertheimer, Alemanha, formas; 
Freud, Áustria, inconsciente.

b) Skinner, Estados Unidos, comportamento operante; Kurt Lewin, Estados Uni-
dos, estruturas; Freud, Alemanha, inconsciente.

c) Watson, Estados Unidos, aprendizagem; Wertheimer, Alemanha, consciência; 
Freud, Áustria, inconsciente.

d) Thorndike, Estados Unidos, aprendizagem; Kurt Lewin, Estados Unidos, for-
mas; Breuer, Áustria, inconsciente.

e) Watson, Estados Unidos, comportamento operante; Wertheimer, Áustria, for-
mas; Freud, Áustria, inconsciente.


