QUESTÃO 4

10

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

Um candidato à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), após realizar o exame de aptidão física e mental em
uma clínica médica, recebeu um cartão de visita com o endereço para a realização do exame psicotécnico. Na ocasião, foi
informado de que o exame deveria ser realizado numa determinada clínica e com o psicólogo cujos nomes estavam
indicados no cartão. Além do nome, endereço da clínica e nome do psicólogo, constavam a profissão, o tipo de atendimento
prestado (exame psicotécnico para motoristas) e um “desconto especial” no preço do exame, para os candidatos que
procurassem essa clínica.
Face à solicitação de esclarecimentos sobre o “desconto especial” referido no cartão, o candidato obteve a informação de
que o psicólogo costumava, além dos descontos, pagar comissão pelos candidatos a ele encaminhados. Posteriormente à
realização do exame psicológico, quando fez referência do ocorrido a um amigo, soube que poderia ter feito o exame em
qualquer outro local.
Com base nessa situação hipotética, descreva a postura do psicólogo, com base no Código de Ética Profissional.
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QUESTÃO 1

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

9

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

RESPOSTA – QUESTÃO 3

4

Em diversos pontos do país, constata-se a mesma realidade: um crescimento constante no número e na gravidade dos
acidentes de trânsito. O problema parece desafiar todos os esforços resultantes do Código de Trânsito Brasileiro – CTB,
das novas formas de perceber e fiscalizar a circulação humana nas cidades. Nessa caótica situação, todos os esforços
envidados pelas diferentes ciências para buscar soluções são bem vindos.
Considerando que, nesse caso, a Psicologia não pode se omitir, quais seriam as contribuições do Psicólogo do Trânsito,
além da realização da avaliação psicológica de candidatos à CNH?
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QUESTÃO 3

NÃO ASSINE ESTA FOLHA
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NÃO ASSINE ESTA FOLHA

RESPOSTA – QUESTÃO 1
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O Exame Psicológico é preliminar, obrigatório e complementar para condutores e candidatos à obtenção e à mudança de
categoria da CNH, aferindo-se psicometricamente as áreas de concentração: área percepto-reacional, motora e nível
mental, área do equilíbrio psíquico e das habilidades específicas.
O que se pretende aferir, por meio de técnicas psicológicas, na área do equilíbrio psíquico?
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QUESTÃO 2

NÃO ASSINE ESTA FOLHA
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NÃO ASSINE ESTA FOLHA

RESPOSTA – QUESTÃO 2

6

Ao realizar a Avaliação Psicológica, o Psicólogo depara-se com a necessidade de elaborar documentos decorrentes dessas
avaliações.
A Resolução CFP n.º 007/2003, com o objetivo de orientar e fornecer os subsídios éticos e técnicos necessários para a
elaboração qualificada da comunicação escrita, instituiu o Manual de Elaboração de Documentos decorrentes de Avaliações Psicológicas.
Com relação ao Relatório ou Laudo Psicológico, relacione os itens necessários à sua composição e descreva um dos seus
componentes.
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