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O Concursos PSI apresenta a você nosso primeiro livro composto inteiramente 
por questões comentadas! Elaboramos esta ferramenta de aprendizagem, 
reconhecidamente eficaz no campo dos concursos públicos, a fim de auxiliá-lo 
no aprimoramento de suas habilidades, aplicando seu conhecimento teórico à 
realidade dos concursos públicos para o cargo de psicólogo.

Muitos candidatos dedicam-se ao estudo e sedimentam uma boa base 
teórica dos conteúdos exigidos nos editais, mas não obtêm bons resultados 
nas provas. Você sabe qual a razão desta ineficácia? Muitas vezes os baixos 
resultados ocorrem por distração na leitura do enunciado, em outros casos 
é inexperiência quanto à resolução de questões e na maioria dos casos os 
candidatos não compreendem exatamente o que a banca pretendia verificar 
na questão. Por esta razão, em um concurso público não basta dominar os 
conteúdos teóricos, isto é fundamental, mas não é tudo! 

Ao longo do livro Questões Comentadas – Temas Básicos de Psicologia 
você terá acesso a uma minuciosa seleção de 30 questões comentadas sobre 
cada um dos seis temas fundamentais para a formação do psicólogo: Psicologia 
da Personalidade + Desenvolvimento Humano + Psicopatologia + Avaliação 
Psicológica + Técnicas Psicoterápicas + Ética profissional. 

Qual o diferencial deste livro? Nossa proposta é mostrar a você o passo-a-
passo na resolução das questões, demonstrando qual o raciocínio que precisa 
ter para responder corretamente a prova. Traremos informações importantes 

ApresentAção
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8 Questões Comentadas - Temas Básicos de Psicologia 

sobre como identificar a intenção da banca na formulação da questão, quais 
referências teóricas você precisa ter para solucionar os quesitos, como eliminar 
as alternativas erradas e reconhecer a resposta correta.

Em cada um dos capítulos você poderá visualizar como a teoria estudada 
vem sendo aplicada na elaboração das questões. Este livro funciona 
metaforicamente como um “estágio supervisionado”, cujo objetivo é capacitá-lo 
na resolução de questões. Esta é uma metodologia avançada, indicada para os 
candidatos que vêm estudando conosco a teoria disponível em nossos livros ou 
cursos online e que terão, a partir de agora, a oportunidade de atingir um nível 
ainda maior de excelência com esta nova ferramenta que irá lhe diferenciar 
enquanto candidato! 

Este livro lhe auxiliará a criar o hábito de uma atenção focada e objetiva, que 
permite extrair apenas o que há de mais importante nas questões elaboradas 
pelas bancas organizadoras. Durante a resolução das questões, mantenha o 
foco no entendimento do modo como os quesitos são formulados e qual o tipo 
de raciocínio que você precisa ter para respondê-los. Durante o estudo anote as 
dúvidas teóricas que surgirem e depois busque esclarecê-las em seu material 
teórico (livros, apostilas, curso online). 

É muito importante estabelecer uma frequência no estudo, mantendo um 
ritmo diário de leitura e elaboração de resumos, esquemas e resolução de 
questões, pois estas atividades auxiliam na fixação dos conteúdos. Cada pessoa 
deve definir, de acordo com suas possibilidades, o número de horas dedicadas 
a essa preparação, mas é fundamental manter a constância.

Deixamos claro que este livro é um complemento ao estudo em nível 
avançado, direcionado aos candidatos que já possuem uma boa base teórica 
e que desejam potencializar sua preparação através do entendimento sobre a 
lógica que fundamenta a elaboração das questões de concursos. 

É essencial que o candidato que utilize este livro possua o conhecimento 
teórico necessário para acompanhar a resolução das questões e, por esta razão, 
recomendamos que primeiramente estude cada um dos livros de resumos 
teóricos e em seguida leia o capítulo de questões comentadas correspondente. 

Book.indb   2 06/12/2013   15:07:31



9APRESENTAÇÃO 

Caso ainda não tenha nossos livros e deseje adquiri-los, acesse o site através do 
link http://www.concursospsi.com/super-estudo-psi-1/super-estudo-psi-93.html

Este é apenas o primeiro de nossos livros totalmente focados em Questões 
Comentadas. Temos muito estudo pela frente, então, desejamos a você muitas 
horas de concentração e um excelente aproveitamento do material!

Sinta-se à vontade para tirar dúvidas, fazer sugestões, enviar depoimentos ou 
se cadastrar em nosso newsletter através do email suporte@concursospsi.com

Seja bem-vindo à aprovação!

 Em nome de toda a equipe Concursos PSI, agradecemos-lhes cordialmente.

AnA VAnessA de Medeiros neVes (CrP03/03592)

Co-Fundadora e Editora-Chefe do site Concursos PSI

Psicóloga do Ministério da Saúde

Mestre em Psicologia do Desenvolvimento Humano | UFBa

Especialista em Psicologia Junguiana | APPJ 

Master em Terapia de Base Analítica | APPJ 

Terapeuta Comunitária | UFC 

Autora do livro “Políticas Públicas de Saúde: Teoria & Questões” 

Anthonyoni Assis tAVAres LiMA (org.)
Co-Fundador e Co-Editor do site Concursos PSI

Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil

Bacharel em Relações Internacionais

Autor do livro “250 Questões Comentadas sobre o Regimento Interno do 
Senado Federal”
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CAPíTulO 1
psiCologiA dA personAlidAde

(TSE / 2012) Na formação e estruturação da personalidade de um 
indivíduo, deve ser levado em conta que a(s)

I - Personalidade, em sua formação, depende exclusivamente de fatores 
ambientais.
II - Disposições herdadas têm pouca atuação na formação e estruturação 
da personalidade de um indivíduo.
III - Dimensão estrutural e histórica da personalidade contribui para a 
sua constituição como tal.

Analisando-se os itens anteriores, verifica-se que

(A) apenas o item I está correto.
(B) apenas os itens I e II estão corretos.
(C) apenas o item III está correto.
(D) todos os itens estão corretos.

QUESTÃO 01
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CoMentÁrio

Este formato de questão tem sido aplicado por muitas bancas, pois o uso de 
várias assertivas permite avaliar uma variedade maior de conteúdos em um 
único quesito. 

Vamos analisar cada assertiva, verificando se estão CORRETAS ou 
INCORRETAS quanto a formação e estruturação da personalidade.

I. Personalidade, em sua formação, depende exclusivamente de fatores 
ambientais.

O campo de estudo da personalidade tem encontrado evidências de que os 
aspectos genéticos, tais como inteligência e temperamento, marcam as diferenças 
principais entre as pessoas, enquanto fatores ambientais como cultura, classe 
social, família e grupos sociais tendem a tornar as pessoas parecidas. 

Deste modo, a formação da personalidade depende tanto dos fatores 
ambientais quanto genéticos – ASSERTIVA INCORRETA.

II. Disposições herdadas têm pouca atuação na formação e estruturação da 
personalidade de um indivíduo.

O fato de que algumas diferenças surgem cedo, de que são duradouras e 
parecem ser relativamente independentes da história de aprendizagem do 
indivíduo, sugere que essas diferenças se devem a características genéticas 
ou hereditárias.

Conforme vimos, tanto as disposições herdadas quanto os fatores ambientais 
têm grande Influência na formação da personalidade – ASSERTIVA INCORRETA.

III. Dimensão estrutural e histórica da personalidade contribui para a sua 
constituição como tal.

A dimensão estrutural diz respeito a fatores genéticos e hereditários, 
enquanto a dimensão histórica diz respeito à ontogênese. A assertiva 
propõe que cada pessoa vivencia a realidade e interage com o outro com 
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13Psicologia da Personalidade | Capítulo 1

base na sua história genética, nas aptidões e limitações herdadas, no seu 
processo de aprendizagem, nas trocas estabelecidas nos diversos grupos 
do qual fez parte ao longo da vida, nos valores e modelos compartilhados 
na cultura. – ASSERTIVA CORRETA.

Deste modo, apenas a assertiva III está CORRETA.

GABARITO: (C) apenas o item III está correto.

(Prefeitura Municipal de Estância – SE/ 2012) Sobre os princípios 
psicodinâmicos da personalidade, pode-se elencar:

I - Devido a uma hiperestimulação que se forma a partir de um excesso 
de gratificações, ou frustrações, ou ainda, de incoerência entre ambas, o 
ego “fixa” certas representações relativas a aspectos do desenvolvimento 
da personalidade, em determinada fase.
II - Corresponde ao fato de que, diante de estados de ansiedade 
excessiva, o indivíduo abandona algumas capacidades adquiridas e 
retorna a estações em que fez as fixações.
III - Trata-se de um acontecimento de máxima importância para o 
entendimento da conduta humana. Tem relação com os fenômenos 
da transferência, da elaboração repetitiva dos fatos traumáticos e 
com o masoquismo.

QUESTÃO 02
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Os princípios escritos acima são, respectivamente:
(A) Superego, Id e Ego
(B) Fixação, Regressão e Compulsão à Repetição.
(C) Regressão, Fixação e Obsessão.
(D) Fixação, Angústia e Compulsão à Repetição.

CoMentÁrio

ATENÇÃO! O enunciado da questão exige que sejam identificados os 
princípios psicodinâmicos da personalidade. Assim, deverão ser excluídas 
quaisquer alternativas que tragam termos que não são princípios!

A fim de solucionarmos a questão de modo mais prático, vamos analisar 
as alternativas de resposta eliminando as que não são condizentes com o 
enunciado da questão. 

(A) Superego, Id e Ego

Segundo Freud, no segundo modelo tópico, Id, Ego e Superego são 
estruturas do parelho psíquico. Ou seja, assertiva INCORRETA. Eliminamos 
logo esta alternativa.

(B) Fixação, Regressão e Compulsão à Repetição.

FIXAÇÃO – Processo pelo qual o indivíduo permanece vinculado a modos de 
satisfação ou padrões de comportamento característicos de uma fase anterior 
de seu desenvolvimento libidinal. 

REGRESSÃO – Processo defensivo do qual o indivíduo, a fim de evitar a 
angústia, retorna a uma fase anterior do desenvolvimento, apresentando os 
padrões de comportamento daquela fase.
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15Psicologia da Personalidade | Capítulo 1

COMPULSÃO À REPETIÇÃO – Processo decorrente da necessidade 
irrefreável de buscar algo que faltou no passado, muitas vezes em um nível que 
visa a um retorno ao “apego” original com a mãe, independente se foi bom e 
gratificante ou frustrante (Zimerman, 2007).

(C) Regressão, Fixação e Obsessão.

Segundo Freud (1894), “a obsessão representa um substituto da 
representação sexual incompatível, tendo tomado o seu lugar na consciência” 
(Obras Completas, v. III, p. 59).

Ou seja, a obsessão não é um princípio psicodinâmico da personalidade. 
Logo, a assertiva está INCORRETA.

(D) Fixação, Angústia e Compulsão à Repetição.

A Psicanálise considera a angústia um afeto que sinaliza o temor do Ego 
frente á castração. Deste modo, a assertiva está INCORRETA.

Assim, os três processos psicodinâmicos da personalidade, condizentes 
com as definições apresentadas nas três assertivas são Fixação, Regressão e 
Compulsão à Repetição.

Obs.: A saber, as três definições utilizadas bela banca na elaboração das 
assertivas foram retiradas do livro “Fundamentos Básicos das Grupoterapias” 
– David E. Zimerman. Confira!

GABARITO: (B) Fixação, Regressão e Compulsão à Repetição.
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