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SIMULADO SOBRE TEORIAS DA PERSONALIDADE 
 

 

Aluno(a)________________________________________________________________________________________ 

 

 
A prova contém 40 questões de múltipla escolha. Utilize a folha de respostas abaixo para assinalar suas respostas. Ao 

final da prova, devolva apenas esta folha. Não esqueça de pegar o gabarito comentado.  

 

          FOLHA DE RESPOSTAS 

Questão Resposta Questão Resposta

1 21

2 22

3 23

4 24

5 25

6 26

7 27

8 28

9 29

10 30

11 31

12 32

13 33

14 34

15 35

16 36

17 37

18 38

19 39

20 40
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SIMULADO SOBRE TEORIAS DA PERSONALIDADE 
 

Aluno__________________________________________________________________________ 

 
Para cada questão abaixo selecione a melhor alternativa. 

 

 

1- De acordo com Rogers, a motivação humana baseia-se: 

a) na expressão de impulsos sexuais e agressivos 

b) na tentativa de encontrar um sentido na vida 

c) em impulsos de natureza inconscientes 

d) na superação de sentimentos de inferioridade  

e) na busca do crescimento pessoal  

 

2 De acordo com Jung, conteúdos do inconsciente coletivo 

se expressam principalmente através de (do) 

a) arquétipos 

b) inconsciente coletivo 

c) símbolos 

d) sonhos 

e) ego 

 

3 Segundo Rogers, “o self ideal é o conjunto das 

características que o indivíduo mais gostaria de poder 

reclamar como descritivas de si mesmo”. Aceitar-se como 

se é na realidade e não como se quer ser é uma sinal de  

a) acomodação 

b) tolerância à frustração 

c) alienação 

d) distúrbio mental 

e) saúde mental 

 

4 Jung identificou quatro funções psicológicas 

fundamentais. São elas: 

a) pensamento, sentimento, sensação e intuição 

b) raciocínio, reflexão, introversão e extroversão 

c) pensamento, sentimento, raciocínio e reflexão 

d) introversão, extroversão, sensação e intuição 

e) pensamento, sentimento, introversão e extroversão 

 

5 O ego, parte do aparelho psíquico que está em contato 

com a realidade externa, tem por tarefa produzir  

a) a expressão das pulsões 

b) o desenvolvimento da personalidade 

c) atos falhos 

d) os mecanismos de defesa 

e) o imperativo moral 

 

6 De acordo com Freud, memórias que não estão na 

consciência, mas podem ser facilmente evocadas estão 

provavelmente localizadas no 

a) inconsciente pessoal 

b) inconsciente coletivo 

c) pré-consciente 

d) id 

e) ego 

7 Qual dos psicanalistas abaixo desenvolveu um sistema 

teórico levando em conta o relacionamento interpessoal no 

qual a pessoa tende a se afastar, se aproximar ou enfrentar 

a outra pessoa ?  

a) Fromm 

b) Horney 

c) Freud 

d) Erikson 

e) Bion 

 

8 De acordo com Freud, a motivação para grande parte do 

nosso comportamento deriva de (da) 

a) reforço e punição 

b) necessidade de auto-realização 

c) busca de relacionamento social 

d) aprendizagem vicariante  

e) impulsos inconscientes 

 

9 De acordo com Freud, o aparelho psíquico pode ser 

divido em id, ego e superego. Nesse sistema topológico, o 

id é  

a) parte do aparelho psíquico diretamente em contato 

com o meio externo 

b) criado originalmente pelo ego 

c) o “juiz” de nossa atividade e pensamentos 

d) o conteúdo do que é herdado originalmente 

e) local onde está localizada toda energia ou força que 

nos impulsiona a uma ação 

 

10 Um dos pioneiros da teoria das relações objetais foi  

a) Anna Freud 

b) Karen Horney 

c) Erich Fromm 

d)  Melanie Klein 

e) Carl Jung 

 

11 De acordo com a teoria das relações objetais, em que 

idade ocorre às posições esquizo-paranóide e depressiva no 

desenvolvimento da criança? 

a) Do nascimento até um ano de idade 

b) Do nascimento até dois anos de idade 

c) Do nascimento até quatro ou cinco anos de idade 

d) Entre 3 e 6 anos de idade 

e) Entre 5 e 12 anos de idade 

 

12 A perspectiva de que existe um inconsciente social 

responsável pela introjeção das regras e costumes de uma 

sociedade é sustentada por: 

a) Jung 
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b) Bandura 

c) Eysenck  

d) Fromm 

e) Watson 

 

13_________ defendeu uma abordagem nomotética da 

personalidade enquanto _________ defendeu uma 

abordagem idiográfica 

a) Rogers – Maslow 

b) Perls – Watson 

c) Freud – Adler 

d) Allport – Cattell 

e) Jung – Erikson 

 

14 De acordo com Adler, a base do funcionamento da 

personalidade é uma : 

a) tendência a auto-realização 

b) percepção subjetiva de um sentimento de inferioridade 

c) percepção subjetiva de sentimento de superioridade 

d) forma como se percebe uma determinada realidade 

e) busca da resolução de conflitos intrapsíquicos 

 

15 Que teórico dá grande ênfase à necessidade de manter, 

na medida do possível, considerações positivas em relação 

a uma pessoa para que ela possa ter  um desenvolvimento 

saudável da sua personalidade ? 

a) Freud 

b) Maslow 

c) Rolo May  

d) Rogers 

e) Erikson 

 

16De acordo com Bandura, assistir filmes violentos 

a) tende a reduzir os impulsos agressivos através de um 

mecanismo catártico 

b) não tem qualquer influência nos impulsos agressivos 

do sujeito 

c) aumenta o comportamento agressivo através de 

aprendizagem vicariante 

d) alivia os impulsos agressivos através de um processo 

de identificação  

e) aumenta o comportamento agressivo através de 

mecanismos de projeção 

 

17- O ego  

a) é responsável pela mediação entre a realização dos 

desejos inconscientes oriundos do id e a realidade 

externa 

b) preocupa-se apenas com a realização dos desejos 

oriundos do id 

c) é responsável pela mediação entre as regras sociais 

que já foram introjetadas pelo indivíduo e a sua 

realidade externa.  

d) não pode existir sem o superego 

e) é inato e não depende de qualquer processo 

relacionado com aprendizagem 

 

18- O ato de atribuir à uma pessoa, animal ou objeto as 

qualidades sentimentos ou intenções que se originam de si 

próprio é chamado de 

a) repressão 

b) isolamento 

c) regressão 

d) racionalização 

e) projeção 

 

19- Dentre os conceitos abaixo, aponte aquele que NÃO 

faz parte da teoria jungiana da personalidade: 

a) todos nascemos com uma herança psicológica que se 

soma à herança biológica 

b) a agressão e a luta pelo poder com objetivo de se 

adaptar ao meio ambiente é fator importante no 

desenvolvimento da personalidade 

c) existe uma estrutura inconsciente que representa a parte 

sexual oposta de cada indivíduo 

d) os sonhos são pontes importantes entre os processos 

conscientes e inconscientes 

e) cada indivíduo pode ser caracterizado como sendo 

orientado para o seu mundo interior ou para o mundo 

exterior 

 

20- Os cinco tipos de caráter social descritos por Fromm 

são: 

a) receptivo, explorador, acumulador, comerciante e 

produtivo 

b) criador, planejador, cognitivo, canibal e andarilho 

c) perceptivo, sujeitado, confuso, visionário e industrial 

d) neurótico, intimista, extrovertido, locutor e executivo 

e) infantil, adolescente, adulto, idoso e homossexual 

 

21- De acordo com Freud, em sua primeira tópica, que 

estrutura da personalidade opera de acordo com o princípio 

do prazer ? 

a) Ego 

b) Id 

c) Superego 

d) Consciente 

e) Inconsciente 

 

22- O fenômeno da constância perceptiva 

a) depende de aprendizagem 

b) não depende de aprendizagem 

c) ocorre ao nível dos receptores 

d) está relacionado com a alterações conscientes e 

voluntárias do tamanho, da luminosidade e da forma de um 

estímulo 

e) depende da intensidade do estímulo 

 

23- Um dos pioneiros (as) da psicologia do ego foi:  

a) Anna Freud 

b) Karen Horney 

c) Erich Fromm 

d) Melanie Klein 

e) Donald Winnicott 
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24- O processo pelo qual a energia libidinal disponível no 

aparelho psíquico é vinculada na representação mental de 

uma pessoa, idéia ou coisa é denominada de 

a) catexia 

b) catarse 

c) catalepsia 

d) transferência 

e) contra-transferência 

 

25- De acordo com a teoria de personalidade de Maslow, 

uma pessoa que atinge sua auto-realização é 

a) orientada pelo id 

b) orientada pelo ego 

c) orientada pelo superego 

d) relativamente independente da sua cultura  

e) orientada por impulsos agressivos 

 

26- Entre as expressões listadas abaixo, qual deles NÃO 

está associado a uma abordagem idiográfica da 

personalidade ? 

a) Psicologia individual 

b) Terapia centrada no cliente 

c) Terapia da gestalt 

d) Perspectiva fenomenológica  

e) Constructo hipotético 

 

27- As principais estruturas da personalidade segundo a 

teoria proposta por Rogers são: 

a) ego e superego 

b) organismo e self 

c) consciência e inconsciente coletivo 

d) complexos de inferioridade e de superioridade 

e) introversão e extroversão 

 

28- Qual dos teóricos abaixo desenvolveu uma teoria de 

personalidade sem postular a existência de estágios 

a) Freud 

b) Erikson 

c) Klein 

d) Jung 

e) Piaget 

 

29- Dentre os conceitos jungianos sobre sua teoria de 

personalidade, estão: 

a) anima, animus e sombra 

b) sensação, sentimento e intuição 

c) repressão, superego e id 

d) extroversão, introversão e auto-realização 

e) amor, couraça e inconsciente coletivo 

 

30- O sonho é um caminho alternativo para satisfazer 

a) a sobrecarga do superego 

b) o equilíbrio do ego 

c) a tolerância à frustração 

d) os desejos do id 

e) as necessidades pré-conscientes 

 

31- O pioneiro na área da terapia corporal foi 

a) Jung 

b) Moreno 

c) Adler 

d) Freud 

e) Reich 

 

32- 4- De acordo com a teoria de personalidade de Freud, o 

(a) _______ funciona de acordo com o princípio da 

realidade 

a) ego 

b) id 

c) superego 

d) libido 

e) inconsciente 

 

33- De acordo com a abordagem existencial da 

personalidade,  

a) cada ser humano busca sua auto-realização 

b) os seres humanos não têm consciência de suas 

verdadeiras motivações  

c) nosso comportamento é modelado de acordo com as 

contingências de reforço e punição 

d) sistemas neurais e hormonais determinam nossas 

motivações 

e) cada ser humano é responsável pelo seu próprio 

destino 

 

34- Uma pessoa ameaçada pela sua fascinação com a 

prostituição se torna um ardente defensor dos bons 

costumes e totalmente contra a divulgação de qualquer 

tipo de pornografia. Isso é um exemplo de que tipo de 

mecanismo de defesa?  

a) projeção 

b) formação reativa 

c) sublimação 

d) deslocamento 

e) negação 

 

35- A instância da personalidade resultante da 

convergência do narcisismo e das identificações com os 

pais, com os seus substitutos e com os ideais coletivos é 

chamada de: 

a) id 

b) ego 

c) ego ideal 

d) consciente 

e) ideal de ego 

 

36- Uma teoria psicanalítica da personalidade tem como 

objetivo principal: 

a ) A análise dos comportamentos individuais. 

b ) A descrição e classificação dos sentimentos e emoções. 

c ) A compreensão da motivação das ações humanas. 

d) A determinação dos componentes genéticos na 

constituição dos indivíduos. 

e) O estudo dos aspectos psicopatológicos da 

personalidade. 
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37- Qual o propósito do mecanismo de defesa? 

a) evitar a dor 

b) evitar a ansiedade 

c) evitar a depreensão 

d) evitar o descontrole emocional 

e) evitar a raiva 

 

38- A perspectiva sócio-cultural da personalidade discorda 

das demais abordagens no sentido que ela 

a) não acredita que o indivíduo é unidade básica de estudo 

da personalidade 

b) leva muito mais em consideração a vivêncaia do 

indivíduo 

c) reconhece a importância dos fatores ambientais e sociais 

na formação da personalidade 

d) rejeita a influência de fatores genéticos na contruçção da 

personalidade do sujeito 

e) não acredita na influência de fatores inconscientes na 

formação da personalidade 

 

39- Em "Além do Princípio do Prazer" Freud afirma que "o 

curso tomado pelos eventos mentais, está automaticamente 

regulado pelo princípio de prazer, ou seja, acreditamos que 

o curso desses eventos é invariavelmente colocado em 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 movimento por uma tensão desagradável e que toma uma 

direção tal, que seu resultado final coincide com a redução 

de tensão (...)". Isto quer dizer que o sujeito procura uma: 

a) submissão total a ) apontada pelo princípio da realidade 

b) regulagem do resíduo da tensão através da ação do 

superego 

c) evitação e produção de prazer 

d) produção de prazer e uma evitação de desprazer 

e) busca de desprazer através da criação de tensões 

 

40- Qual das alternativas abaixo se caracteriza por uma 

abordagem idiográfica da personalidade? 

a) as qualidades específicas de uma única pessoa 

constituem o grande objetivo das teorias de personalidade. 

b) delineamentos correlacionais são extremamente 

importantes para o progresso do campo de estudo da 

personalidade. 

c) O id, o ego e o superego são as principais c ) estruturas 

da personalidade. 

d) A determinaçao de estágios de desenvolvimento é um 

dos principais objetivos de uma teoria de personalidade. 

e) A busca de características comuns ao seres humanos é 

um dos principais objetivos das teorias 

da personalidade. 


