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CURSO/PERIODO 

 

PSICOLOGIA - 8º PERÍODO - DATA: 19/09/2022. 

Instruções: 

• Você está recebendo o CADERNO DE QUESTÕES e a FOLHA DE RESPOSTA. 

• Para cada questão há somente uma alternativa correta. Assinale na folha de respostas a 

alternativa que julgar correta. 

• Não é permitido nenhum tipo de consulta, incluindo Calculadoras e Códigos Jurídicos. 

• O cartão de resposta não será substituído em hipótese alguma. 

• Tempo máximo para entrega da prova: 3 horas 

• Tempo mínimo para entrega da prova: 40 minutos 

 

“O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia” 

Robert Collier 
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Questão 01 

Considerando-se a prática do processo psicodiagnóstico na atualidade, é: 

 

a) importante evitar qualquer intervenção durante a sua realização, para que a sua natureza 

investigativa se consolide. 

b) arriscado considerá-lo apenas em sua dimensão investigativa, excluindo o aspecto 

terapêutico que lhe é inerente. 

c) imperativo que se eliminem as fronteiras entre investigação e intervenção, uma vez que 

essa atitude acelera a recuperação psíquica. 

d) imprescindível que ele siga padrões de análise puramente objetivos, para garantir ao 

processo o status de investigação científica. 

e) essencial que os fenômenos observados durante a sua realização não sejam 

interpretados à luz de um único paradigma teórico. 

 

 

Questão 02 

“O Psicodiagnóstico é um estudo profundo da personalidade, do ponto de vista 

fundamentalmente clínico. A concepção usada de personalidade parte da base de que ela 

possui um aspecto consciente e outro inconsciente” (Arzeno, 1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Imagem de Iceberg 

 

Com base no trecho e imagem acima, marque a alternativa verdadeira: 

 

a) O trabalho de Psicodiagnóstico envolve a busca pelo conteúdo manifesto e pelo 

conteúdo latente, sendo que a ponta do iceberg poderia representar o conteúdo 

inconsciente. 

b) O iceberg como um todo representa a mente do paciente e seus conteúdos a serem 

investigados pelo analista, sendo que o analista tem um papel privilegiado em relação ao 

paciente e isso garante sua capacidade de desvendar todo o “iceberg” que seu paciente 

lhe traz. 

Disciplina: Psicodiagnóstico 

Prof.: Andrea Rosa Rossini Domingues 
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c) Mesmo com tantas técnicas disponíveis, o analista não consegue chegar a um 

conhecimento confiável em relação ao seu paciente. Afinal, a parte submersa do iceberg 

é muito grande e difícil de ser explorada. 

d) No contexto da primeira entrevista, a ponta do iceberg corresponde ao conteúdo 

manifesto trazido pelo paciente, mas também podemos chamar de motivo da consulta ou 

sintoma. Essa ponta do iceberg tem conexão importante com a parte submersa, ou seja, 

com o conteúdo latente. 

 

 

Questão 03 

I- Busca as convergências e divergências em relação ao material produzido 

pelo paciente; é o momento de montar o quebra-cabeça referente à vida 

emocional e familiar do paciente, mas de uma forma não mecânica. 

II- Reflexão sobre as informações recebidas e planejamento de ação. 

III- O roteiro montado previamente pode receber alterações, visto que 

não se trata de um processo rígido. 

IV- Pode haver algumas incongruências ou contradições em relação ao 

material coletado, e o analista deve renunciar à onipotência para poder 

entendê-las. 

V- Corresponde à elaboração do informe psicológico. 

As assertivas apresentadas acima se referem às etapas e objetivos do processo 

Psicodiagnóstico. Com base nessas assertivas, assinale a alternativa correta: 

 

a) as assertivas II e IV se referem, respectivamente, à terceira e primeira etapas. 

b) a assertiva V se refere à quarta etapa.  

c) a assertiva III se refere à etapa de execução da estratégia diagnóstica, ou seja, quinta 

etapa. 

d) Apenas os itens I e IV se referem a quinta etapa, ou seja, análise dos dados. 

 

 

Questão 04 

“O enquadre funciona como um tipo de padronização da situação estímulo que 

oferecemos ao entrevistado, e com isso não pretendemos que deixe de agir como estímulo 

para ele, mas que deixe de oscilar como variável para o entrevistador” (Bleger, 1995) 

Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que não corresponde ao conceito de 

enquadre: 

 

a) instituições têm enquadre próprio, mas a seleção de testes é de responsabilidade do 

psicólogo. 

b) o enquadre se refere ao modo de trabalhar de cada psicólogo e não muda conforme 

variáveis de cada caso. 

c) manter as variáveis constantes, principalmente aquelas que dependem do entrevistador, 

é o papel do enquadre. 

d) há um paradoxo envolvendo o enquadre: ele é fixo e dinâmico. 
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Questão 05 

Considere o seguinte estudo de caso: 

Mulher, 43 anos, encaminhada para avaliação psicológica após diagnóstico de um câncer 

de mama e indicação de quimioterapia, que até então, se recusa a fazer. Chega muito 

abalada com o diagnóstico e a primeira frase que diz para a psicóloga é: “Eu não sei se 

devo fazer a quimioterapia. Eu tenho certeza que eu fiz este câncer... desde que eu abortei 

um filho, quando tinha 25 anos eu nunca mais fui a mesma. Me tornei uma pessoa 

fechada, triste e com muita raiva... E eu sei e todo mundo fala, inclusive um médico com 

quem passei, que tristeza causa câncer”.  

Nesses casos, é CORRETO afirmar que:  

 

A) O trabalho do psicólogo nesse momento seria fundamental, a fim de investigar e 

confrontar as crenças disfuncionais dessa paciente e, através da psicoeducação, 

reestruturar os pensamentos negativos e promover a adesão ao tratamento.  

B) A paciente está certa em sua fala, pois o câncer tem estreita relação com a qualidade 

dos nossos pensamentos e sentimentos, uma vez que é uma doença psicossomática. 

B) Nesse caso, a melhor conduta a ser adotada pela equipe seria suspender o tratamento 

até a melhora psicológica e emocional da paciente. 

C) O sentido do câncer de mama deve ser buscado pelo psicólogo à luz da compreensão 

de que doença é privação, falta. Portanto, é necessário investigar o que falta (pensar 

positivamente) à essa paciente. 

 

 

Questão 06 

Analise as assertivas abaixo: 

I. A informação acerca do diagnóstico, da evolução típica e do prognóstico para 

a condição clínica do paciente costuma ser ansiogênica, devendo, por isso, ser 

restrita à equipe, e não informada nem discutida com o indivíduo, que deve 

apenas aderir às orientações e atividades propostas pelo grupo terapêutico.  

II. Um dos objetivos fundamentais do trabalho do psicólogo hospitalar consiste 

na minimização do sofrimento do paciente que decorra da hospitalização. 

III. Os pacientes na terceira idade, assim como os em estágio terminal, podem 

suscitar nos membros da equipe de saúde que os assiste sentimentos de angústia 

relacionados à morte. 

IV. É importante que o psicólogo seja solicitado em casos que envolva morte 

cerebral e possibilidade de doação de órgãos, para que possa orientar e convencer 

a família a doar os órgãos.  

Assinale a alternativa que apresenta as assertivas CORRETAS: 

 

a) ( ) I, II e IV 

b) ( ) II e III 

c) ( ) II e IV 

d) ( ) II, III e IV 

Disciplina: Psicologia Hospitalar 

Prof.: Ana Paula Farias Basilio 
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Questão 07 

 

 

O impacto do estresse na saúde e na qualidade de vida dos seres humanos tem sido 

estudado por vários autores. O estresse se relaciona também com diversas doenças 

crônicas físicas, que levam as pessoas às instituições de saúde buscando por cuidados. 

Segundo pesquisas, os profissionais da saúde, responsáveis diretamente por acolher e 

cuidar da população, também estão sob forte pressão e apresentam alto índice de 

transtornos psicológicos. Diante disso, é CORRETO afirmar que: 

 

A) O estado garante aos profissionais da saúde condições dignas de trabalho e tratamento 

preventivo/remediador nos casos em que o trabalhador da saúde adoece (emocional ou 

psicologicamente). 

B) As instituições de saúde, preocupadas com os recentes resultados apresentados em 

pesquisas, desenvolvem programas de saúde mental e se esforçam para criar um ambiente 

acolhedor e saudável a seus colaboradores. 

C) Trabalhadores da saúde são constantemente expostos a situações aversivas e dolorosas. 

Pesquisas recentes apontam alto nível de stress e depressão. Entre as causas, as condições 

de trabalho e relacionamento interpessoal entre as equipes. Pouco ou nenhum suporte é 

oferecido nesses casos. 

D) Cerca de metade das instituições hospitalares brasileiras adotam o treino de controle 

de estresse (TCS) para seus colaboradores. Esse treino tem como objetivo a modificação 

do estilo de vida e comportamentos potencialmente prejudiciais do indivíduo. 

 

 

Questão 08 

No Brasil, a Psicologia da Saúde foi desenvolvida inicialmente no contexto 

hospitalar, sendo que apenas a partir da década de 90, a mesma ampliou seu 

âmbito de atuação, realizando estudos e intervenções em outros contextos, 

nos quais se trabalhava com a saúde dos indivíduos e comunidades, como 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

e Programas de Saúde da Família (PSF's). Essa origem ainda hoje marca a 
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Psicologia da Saúde, levando inclusive a certa confusão entre essas duas áreas 

da Psicologia - Psicologia Hospitalar e Psicologia da Saúde (Teixeira, 2004). 

A Psicologia Hospitalar é uma subárea da Psicologia da Saúde, com 

necessidade de uma intervenção precisa e adequada em um ambiente 

acostumado a raciocinar com base em evidências, dada a predominância do 

modelo biomédico neste contexto. Porém, Psicologia da Saúde é um termo 

com sentido mais ampla, pois abrange também a atenção em saúde nos níveis 

_____________________. (Gorayeb, 2010; Almeida & Malagris, 2011). 

(Revista de Psicologia da IMED, Jan.-Jun, 2014, v. 6, n. 1, p. 4-9) - 

(Adaptado). 

Marque a alternativa com a expressão coerente para completar o enunciado: 

 

a) Interventivo e social 

b) Público e privado 

c) Clínico e terapêutico 

d) Primário e secundário 

 

 

Questão 09 

É a avaliação real da posição da instituição. Nesta etapa são considerados os aspectos 

internos e externos a partir dos dados consistentes levantados durante a análise do 

ambiente interno e externo. De acordo com Rebouças (2006, p. 86):  

O diagnóstico estratégico corresponde à primeira fase do processo de 

planejamento estratégico e procura responder à pergunta “qual a real situação 

da empresa quanto a seus aspectos internos e externos?”, verificando o que a 

empresa tem de bom, de regular ou de ruim em seu processo administrativo.  

Considerando o diagnóstico estratégico assinale a alternativa que corresponda os aspectos 

do ambiente interno. 

I.Cultura organizacional, Patrimônio, Recursos orçamentários 

II.Recursos humanos, Relações institucionais (convênios, contratos) 

III.Propostas e implementação de programas, Projetos e atividades.  

 

A. As alternativas I e II estão corretas 

B. As alternativas II e III estão corretas 

C. As alternativas I e III estão corretas 

D. Todas as alternativas estão corretas 

 

 

Questão 10 

O Conselho Federal de Psicologia (CFP), no uso de suas atribuições legais conferidas 

pela Lei 5766, de 20 de dezembro de 1971, e considerando as demandas da categoria em 

relação a um posicionamento referente à utilização do coaching na prática profissional, 

vem a público orientar:  

Disciplina: Processos de Gestão 

Prof.: André Marcelo Lima Pereira 
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A(o) psicóloga(o), ao utilizar o coaching na sua prática profissional deverá 

seguir rigorosamente os princípios fundamentais e artigos do Código de Ética 

Profissional do Psicólogo (Res. CFP nº 010/2005). A(o) psicóloga(o) baseará 

seu trabalho no conhecimento técnico, científico e ético da profissão e zelará 

pela garantia dos serviços prestados, visando à proteção da população 

atendida. O Conselho Federal de Psicologia destaca ainda que, embora não 

exista regulamentação legal específica para a utilização do coaching, tal 

prática é caracterizada por ser um processo breve que se propõe a auxiliar o 

indivíduo a alcançar objetivos previamente definidos a partir de metodologias 

que envolvam a conscientização de elementos da vida, da história, interesses 

e potencialidades, e que transita em campos de atuação que permeiam o 

autoconhecimento e o desenvolvimento humano. Assim sendo, entende que 

o trabalho da(do) psicóloga(o) na utilização do coaching é de extrema 

importância para a realização de um trabalho que vise à proteção e garantia 

do cuidado com a sociedade. (https://site.cfp.org.br/wp-

content/uploads/2019/03/14_03_2019_Nota-Orientativa-sobre-

COACHING.pdf) 

Considerando a nota Orientativa do CFP expressa na questão assinale a alternativa 

incorreta. 

 

A. A(o) psicóloga(o) baseará seu trabalho no conhecimento técnico, científico e ético 

da profissão e zelará pela garantia dos serviços prestados, visando à proteção da 

população atendida. 

B. O Conselho Federal de Psicologia destaca ainda que, embora exista 

regulamentação legal específica para a utilização do coaching, tal prática é caracterizada 

por ser um processo breve que se propõe a auxiliar o indivíduo a alcançar objetivos 

previamente definidos a partir de metodologias que envolvam a conscientização de 

elementos da vida, da história, interesses e potencialidades, e que transita em campos de 

atuação que permeiam o autoconhecimento e o desenvolvimento humano. 

C. A(o) psicóloga(o), ao utilizar o coaching na sua prática profissional deverá seguir 

rigorosamente os princípios fundamentais e artigos do Código de Ética Profissional do 

Psicólogo (Res. CFP nº 010/2005). 

D. Assim sendo, entende que o trabalho da(do) psicóloga(o) na utilização do 

coaching é de extrema importância para a realização de um trabalho que vise à proteção 

e garantia do cuidado com a sociedade. 

 

 

Questão 11 

Martins (2007) destaca que uma ferramenta bastante difundida e utilizada para a 

elaboração de um bom diagnóstico situacional é a Matriz SWOT (vindo do inglês 

strengths [forças], weaknesses [fraquezas], opportunities [oportunidades] e threats 

[ameaças]. Também conhecida como análise de equilíbrio, ela visa confrontar os aspectos 

negativos e positivos com relação às condições internas e externas que podem afetar de 

alguma forma a organização. 

Julgue a sentença que corresponda às ameaças segundo a Matriz SWOT. 

I.Entrada de um concorrente muito maior no mercado; 

https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2019/03/14_03_2019_Nota-Orientativa-sobre-COACHING.pdf
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2019/03/14_03_2019_Nota-Orientativa-sobre-COACHING.pdf
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2019/03/14_03_2019_Nota-Orientativa-sobre-COACHING.pdf
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II.Pirataria dos seus produtos; Escassez de mão de obra; 

III.Catástrofes naturais/guerras; Roubo da tecnologia e informações 

fundamentais. 

 

A. As alternativas I e II estão corretas 

B. As alternativas II e III estão corretas 

C. As alternativas I e III estão corretas 

D. Todas as alternativas estão corretas 

 

 

Questão 12 

Danny Ocean é um homem de ação. Apenas 24 horas após deixar a penitenciária de Nova 

Jersey ele já está pondo em prática seu novo plano: assaltar três cassinos de Las Vegas 

em apenas uma noite, em meio à realização de uma luta que vale o título mundial dos 

pesos-pesados. Ocean reúne uma equipe de 11 especialistas a fim de ajudá-lo em seu 

plano, seguindo sempre três regras básicas: não ferir ninguém, não roubar alguém que 

realmente não mereça e seguir o plano como se não tivesse nada a perder. O enunciado 

refere-se ao filme “Onze Homens e um Segredo”, assistido em sala de aula. O filme revela 

quais processos relacionados à disciplina Processos de Gestão? 

 

A. Diagnóstico estratégico 

B. Diagnostico estratégico e planejamento estratégico 

C. Planejamento estratégico 

D. Diagnóstico estratégico, planejamento estratégico e execução. 

 

 

Questão 13 

De acordo com a Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de 

Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), assinale a 

alternativa incorreta. 

 

a) Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo 

de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais 

barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 

condições com as demais pessoas. 

b) A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por 

equipe multiprofissional e interdisciplinar. 

c) A deficiência afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para exercer o 

direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção. 

d) Consideram-se barreira, qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento 

que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o 

exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à 

Disciplina: Psicologia da Pessoa com deficiência 

Prof.: Monalisa Leão 



 
 
 

AVALIAÇÃO UNIFICADA 2022 

PSICOLOGIA/ 8º PERÍODO 

 
 
comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre 

outros. 

 

 

Questão 14 

De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da 

Pessoa com Deficiência), a avaliação da deficiência, quando necessária, será 

biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, e considerará: 

1) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. 

2) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. 

3) a limitação no desempenho de atividades. 

4) a restrição de participação. 

Estão corretas as alternativas: 

 

a) 1, 2 e 3, apenas. 

b) 1 e 4, apenas. 

c) 2 e 3, apenas. 

d) 1, 2, 3 e 4. 

 

 

Questão 15 

No final do século XX, a alteração nos paradigmas vigentes derivada da proposta do 

modelo social da deficiência influenciou grandemente a prática dos profissionais da área. 

Considerando tal modelo, assinale a alternativa correta. 

 

a) Embora a definição de deficiência tenha permanecido a mesma, a humanização 

dos serviços tornou-se obrigatória. 

b) O modelo social da deficiência propõe que a inclusão social deve ocorrer em 

etapas: primeiro o indivíduo recebe os serviços de reabilitação e, quando apto, integra-se 

à sociedade. 

c) O movimento de vida independente contrapôs -se às propostas do modelo social 

da deficiência, propondo uma maior organização de pessoas com deficiência em 

organizações não-governamentais. 

d) Os conceitos de autodeterminação e empoderamento tornaram -se parte das 

diretrizes básicas das intervenções na área. 

 

 

Questão 16 

Acerca do filme “Ponto de mutação”, assistido em sala de aula aborda um dialogo de três 

pessoas que embora tenham estilos de vida e pensamentos diferentes, são abertas a novas 

idéias. O dialogo dos personagens acontece em um castelo medieval na França. Essas 

pessoas são americanas e fazem partes de núcleos sociais diferentes. O diálogo firmado 

Disciplina:  Processos de intervenção familiar 

Prof.:  André Marcelo Lima Pereira 
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entre os personagens refere-se a qual teor relacionado a disciplina Processos de 

Intervenção Familiar? 

 

A. As crises científicas e econômicas percebidas pela perspectiva da teoria dos 

sistemas. 

B. As crises científicas e econômicas percebidas pela perspectiva da teoria da 

biologia. 

C. As crises científicas e econômicas percebidas pela perspectiva da teoria da Física. 

D. As crises científicas e econômicas percebidas pela perspectiva da teoria da 

Filosofia.  

 

 

Questão 17 

No tocante as características, de forma geral, todos os sistemas apresentam quatro 

características, as quais estão diretamente relacionadas com a sua própria definição 

(CHIAVENATO, 1993): propósito ou objetivo; globalismo ou totalidade; entropia e 

homeostasia. Julgue as sentenças conforme as características 
I.Todo sistema tem um ou alguns propósitos ou objetivos. As unidades ou 

elementos, bem como os relacionamentos, definem um arranjo que visa 

sempre a um objetivo a alcançar. Sem esse objetivo definido, as unidades que 

desempenham tarefas e papéis específicos frutos justamente do objetivo, não 

sabem porque realizar seu trabalho. Através do objetivo de um sistema, as 

atividades a serem realizadas são definidas e realizadas. Não podemos 

trabalhar sem um propósito, senão o sistema corre o risco de não existir. A 

figura a seguir ilustra com humor, a dificuldade em realizar tarefas quando o 

objetivo não está claramente definido e entendido por todos os elementos 

integrantes do sistema. 

II.Qualquer estimulação em qualquer unidade do sistema afetará todas as 

demais unidades, devido ao relacionamento existente entre elas. O efeito total 

dessas mudanças ou alterações se apresentará como um ajustamento de todo 

o sistema. 

III.Segundo Bertalanffy (1977), o organismo não é um sistema estático, fechado 

ao mundo exterior e contendo sempre componentes idênticos; mas sim um 

sistema aberto (quase) estacionário, onde matérias ingressam continuamente, 

vindas do meio ambiente exterior, e neste são deixadas matérias provenientes 

do organismo. 

 

A. As alternativas I e II estão corretas 

B. As alternativas II e III estão corretas 

C. As alternativas I e III estão corretas 

D. Todas as alternativas estão corretas 

 

 

Questão 18 

Acerca dos modelos de família observe a figura. 
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Escolha a alternativa que corresponde o modelo de Famílias Recompostas. 

 

A. {...} são constituídas por laços conjugais após o divórcio ou separações. É 

frequente a existência de filhos de casamentos ou ligações diferentes ocasionando meios-

irmãos; 

B. {...} são compostas pela mãe ou pelo pai e os filhos. São famílias fruto de divórcio, 

viuvez ou da própria opção dos progenitores, mães solteiras, adoção por parte das 

mulheres ou dos homens sós, recurso a técnicas de reprodução. O aumento dos divórcios 

fez aumentar o número deste tipo de famílias já que nesta situação os filhos ficam a viver 

com um dos progenitores. Na maioria das vezes este progenitor é a mãe, embora já haja 

alguns homens; 

C. {...} trata-se de uma realidade semelhante ao casamento, no entanto não implica a 

existência de qualquer contrato escrito; 

D. {...} constituídas por duas pessoas do mesmo sexo com ou sem filhos. 

 

 

Questão 19 

“A aproximação de dois importantes campos da ciência, como a Psicologia e 

o Direito, dá sentido à Psicologia Jurídica, oferecendo recursos para os 

desdobramentos que estas assumiram na circunstância da prática profissional, 

respeitando o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana ao tratarmos os 

casos do judiciário numa perspectiva humanizada e multidisciplinar.” 

“A transposição de saberes destas ciências tornou-se necessária a fim de 

responder e atender às demandas que envolvem a compreensão do ser 

humano frente aos conflitos, litígios, seus valores pessoais, morais e sociais; 

as circunstâncias que produziram violência, crimes, delitos e outras demandas 

que interferem na convivência em sociedade.”  

São fundamentos da Psicologia Jurídica, EXCETO:  

 

Disciplina:   Tópicos Especiais em Psicologia: Psicologia Jurídica 

Prof.: Ueliton de Souza Gonçalves 
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a) Oferecer recursos de uma análise restrita, de modo a formar um psicodiagnóstico 

jurídico, no qual o conhecimento da aplicação das Leis seja somado a uma visão 

psicológica unilateral do indivíduo. 

b) Favorecer a análise prévia dos autos do processo e dar elementos que considerem a 

ética humana. 

c) Elaborar um estudo psicossocial das peças, como levantamento do histórico, os 

antecedentes e os elementos fundamentais à elaboração do laudo ou parecer, sendo 

possível haver uma sentença judicial mais próxima da condição de justiça e verdade. 

d) Sensibilizar profissionais quanto à importância de uma visão ampliada, que considere 

aspectos humanos, psíquicos como incremento do entendimento jurídico, não podendo 

uma ser alijada da outra em vista da necessidade de compor o perfil das partes envolvidas, 

o fato que as envolveu, a natureza da transgressão ou delito, as motivações para elas. 

 

 

Questão 20 

 

A Resolução do Conselho Federal de Psicologia nº 013/2007, que institui a Consolidação 

das Resoluções relativas ao Título Profissional de Especialista em Psicologia e dispõe 

sobre normas e procedimentos para seu registro, define o rol de atividades que o Psicólogo 

Jurídico poderá atuar. São elas, EXCETO: 

 

a) orientação psicológica às partes e aos advogados. 

b) avaliação psicológica das condições intelectuais e emocionais de crianças, 

adolescentes e adultos, além de perícia judicial.  

c) assessoria à administração penal, atendimento para indivíduos que buscam a Vara da 

Família. 

d) atendimento psicoterapêutico aos indivíduos condenados, com vistas à ressocialização. 

 

 


