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GABARITO COMENTADO DO SIMULADO SOBRE PSICOPATOLOGIA PSICANALÍTICA 
 

Confira suas respostas com calma, em um lugar tranqüilo. Tente incorporar os comentários abaixo da melhor forma 
possível. Marque suas dúvidas e discuta com os colegas ou em sala de aula. 

 
 
1C- Freud denominou de neurose de angústia o distúrbio psicológico caracterizado pelo acúmulo de uma excitação sexual que 
se transforma diretamente em sintoma sem mediação psíquica. A excitabilidade geral tem a capacidade de produzir efeitos 
somáticos (vertigem, dispnéia, perturbações cardíacas, exsudação) sem passar por uma atividade psíquica. Atualmente a neurose de 
angústia recebe o nome de transtorno do pânico.  
 
2E- De acordo com a teoria psicanalítica desenvolvida por Freud, a fixação da libido  na fase anal do desenvolvimento 
psicossexual pode gerar uma personalidade com características de limpeza, minuciosidade e perseverante. A fixação na fase anal 
estaria relacionada com a origem das neuroses obsessivas. 
 
3B- Freud propôs que a origem da depressão pode estar relacionada com a privação ou excesso de gratificação oral, fazendo com 
que exista uma fixação nesse estágio de desenvolvimento.  
 
4B - As três afirmativas estão corretas. De acordo com a teoria psicanalítica, a neurose está relacionada com conflitos 
inconscientes enquanto a psicose está relacionada com a transferência para si próprio à totalidade da libido que a pessoa normal 
orienta para objetos animados e inanimados que a rodeiam (neurose narcísica). O fato de a libido estar totalmente investida no ego 
reduz a capacidade dos pacientes psicóticos transferirem sua libido para um objeto externo e, conseqüentemente, tornando-os 
pouco acessível a um tratamento cujo elemento propulsor é a transferência.   
 
5E- Projeção é um mecanismo de defesa onde o ego atribui a outro objeto (pessoa, animal ou coisa) certas características da sua 
personalidade que não são bem aceitas. 
 
6D- Sublimação é a expressão de um impulsos recalcado de uma forma criativa e produtiva. A pintura, escultura  Exemplos 
desses comportamentos adaptativos, mas refletem impulsos de natureza sexual que foram recalcados. Um mecanismo de defesa 
pode levar a uma solução permanente para um conflito intrapsiquico que tem como causa impulsos indesejáveis. 
 
7B- Narcisismo, por referência ao mito de Narciso, é o amor pela imagem de si mesmo. Na personalidade normal, existe um 
equilíbrio entre a energia libidinal investida no ego e aquela investida no objeto.  
 
8D- De acordo com a psicanálise, a psicose é uma perturbação primária da relação libidinal com a realidade. Em contraste com o 
transtorno neurótico, a psicose caracteriza-se pela recusa da realidade, retirando todos os investimentos da libido no objeto e 
fragmentando sua representação. A retirada da libido do objeto externo leva a uma transferência dessa libido para si próprio 
caracterizando o que Freud denominou de neurose narcísica (equivalente à psicose). O fato de a libido estar totalmente investida no 
ego reduz a capacidade dos pacientes psicóticos transferirem sua libido para um objeto externo e, conseqüentemente, tornando-os 
pouco acessível a um tratamento psicanalítico, cujo elemento propulsor é a transferência. 
 
9E- Ideal de ego foi uma expressão utilizada por Freud no quadro da sua segunda teoria do aparelho psíquico. Instância da 
personalidade resultante da convergência do narcisismo e da identificação com identificações com os pais, com os seus substitutos 
e com os ideais coletivos. O conceito de ideal de ego pode ser utilizado como sinônimo de superego. Não confundir ideal de ego 
com o conceito de ego ideal. Ego ideal está relacionado com um ideal narcísico de onipresença.  
 
10B- Objeto transacional é um termo criado por Winnicott para designar um objeto concreto escolhido pela criança com 
objetivo de facilitar a passagem de uma relação imaginária para uma relação verdadeira ou real com um objeto. 
 
11C - Quando uma pessoa relata um sonho esse relato é uma evocação do que ela realmente sonhou. A esse relato denomina-se 
conteúdo manifesto do sonho. De acordo com Freud, o psicanalista, junto com o paciente, deve interpretar o conteúdo manifesto 
revelando assim o conteúdo latente mais fundamental do sonho.  
 
12E- De acordo com Freud, o desenvolvimento da personalidade ocorre através de cinco fases psicossexuais: as fases oral, anal e 
fálica (período do aparecimento do complexo de édipo), ocorrem durante as primeiros cinco anos de vida. A fase de latência 
caracteriza-se por um período de calmaria que dura até a puberdade, quando tem origem a fase genital que completa o 
desenvolvimento saudável da personalidade. A fixação em uma determinada fase pode resultar em distúrbios de personalidade, 
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como por exemplo o caráter oral (caracterizado pela passividade e dependência) ou o caráter oral (caracterizado pela ordem e 
obstinação). 
 
13C- Hospitalismo é um termo utilizado a partir dos trabalhos de Spitz para designar o conjunto das perturbações somáticas e 
psíquicas provocadas em crianças durante os primeiros 18 meses por uma permanência prolongada numa instituição 
completamente privadas da mãe em que os cuidados lhes são dispensados de forma anônima e sem o estabelecimento de uma 
laço afetivo (por exemplo, hospitais ou orfanatos). A depressão anaclítica aparece progressivamente na criança que sofreu 
privação da mãe após ter tido contato com ela, pelo menos durante os seis primeiros meses de vida. Dessa forma, o 
hospitalismo consiste numa privação afetiva total enquanto que a depressão anaclítica consiste numa carência afetiva parcial 
na criança que vinha se beneficiando de uma relação normal com a mãe. O hospitalismo tem conseqüências duradouras e 
mesmo irreversíveis enquanto que a depressão anaclítica pode cessar quando a criança volta a encontrar a mãe.  
 
14E- O quadro clínico caracteriza-se por uma neurose obsessiva. Freud considera que o recalque é o principal mecanismo de 
defesa responsável por tal transtorno. O sucesso do recalque na neurose obsessiva é inicialmente completo, mas não é permanente.  
 
15B- O complexo de Édipo representa um conjunto de desejos amorosos e hostis que a criança sente em relação aos pais. . Seu 
apogeu é vivenciado pela criança entre os três e cinco anos de idade, durante a fase fálica e seu declínio marca a entrada na fase de 
latência. O complexo de Édipo marca a estrutura da personalidade do indivíduo, e organiza em modos diversos de articulação do 
desejo e da lei. De acordo com a psicanálise, o complexo de Édipo é o principal eixo de referência psicopatológico 
 
16C- Pacientes obsessivos caracterizam-se pela presença de idéias obsessiva. Na histeria ocorrem grande reações emocionais. Na 
fobia ocorre deslocamento da ansiedade gerada por conflito para algo sem grande importância ao indivíduo. Reações de estranheza 
são comuns na esquizofrenia. Finalmente, nas doenças psicossomáticas ocorre um deslocamento para o corpo dos conflitos 
inconscientes.  
 
17B- Dentre todos os mecanismos de defesa listados nas alternativas apenas o de projeção está definido corretamente.  
 
18A- De acordo com Freud, a neurose representa uma condição resultante entre o conflito que o ego entra com o Id a serviço das 
limitações impostas pelas realidade do mundo externo. 
 
19D- A histeria foi fundamental para a origem da psicanálise. Entretanto a histeria não é considerada neurose atual mas sim uma 
psiconeurose de defesa.  A neurose atual (neurastenia e neurose de angustia) deve seu nome, precisamente, ao fato de que sua 
origem não deve ser buscado num conflito  infantil como as psiconeuroses de defesa, mas num conflito experimentado atualmente 
pelo paciente. 
 
20C- Dentre todos os mecanismos de defesa listados nas alternativas o de formação reativa é o que se encontra corretamente 
definido. Deve-se também mencionar que na formação reativa a reação do indivíduo é oposta ao desejo recalcado. 
 
21A- Na histeria de conversão observa-se uma série de sintomas físicos (no caso rouquidão) que expressam conflitos recalcados.  
 
22D- Na neurose traumática é um tipo de neurose em que o aparecimento dos sintomas é conseqüência de um choque emotivo 
capaz de ameaçar de forma real sua vida. De fato, Freud descreve como trauma quaisquer excitações provindas de fora que sejam 
tão poderosas a ponto de atravessar o escudo protetor. Entretanto, a experiência traumática está relacionado a uma fonte de 
excitação interna, o traumatismo externo só tem valor ou ressonância traumática em relação com a mesma. Conseqüentemente, o 
acontecimento é traumático só na relação que pode existir entre o encontro traumático e algo que o sujeito já conhece. Assim, a 
alternativa “D” está incorreta.  
 
23B- A questão da falta é um aspecto importante na histeria. Entretanto a clivagem não é um mecanismo presente  na histeria mas 
sim na psicose. A convulsão é de fato um sintoma da histeria conversiva.  O adultério pode ser considerada uma saída ilusória, mas 
não representa uma resposta a sentimentos de perseguição do marido.  
 
24D- De acordo com Freud, a neurose representa uma condição resultante entre o conflito que o ego entra com o as limitações 
impostas pelas realidade do mundo externo sempre a serviço do Id. 
 
25C- De acordo com a psicanálise, a os sintomas da neurose representam  expressão simbólica de conflitos cujas raízes encontram-
se na história infantil do indivíduo. Neste caso, o ego toma partido do meio externo e coloca-se contra as pulsões do Id. Na psicose 
o processo é oposto. O ego ignora a realidade, colocando-se a serviço do Id. A perversão representa um desvio em relação ao ato 
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sexual "normal". Finalmente, Freud postula que toda condição mental humana não ocorre por acaso. Cada evento psíquico é 
determinado por aqueles que o precederam 
 
26D- Todos os mecanismos de defesa listas estão corretos, exceto o de racionalização 
 
27A- A origem da neurose atual ou narcísica não deve ser procurada nos conflitos infantis mas sim no presente. Para Freud, expelo 
de neuroses atuais são: neurastenia, a neurose de angústia e a hipocondria. Já a origem da neurose transferencial ou psiconeurose 
encontram-se localizada na experiência infantil São exemplos de transferencial ou psiconeurose a histeria, a neurose de ansiedade e 
a neurose obsessiva.  
 
28A- De acordo com Freud, a neurose compulsiva está relacionada a uma fixação à fase anal do desenvolvimento psicossexual.  
 
29C- o Transtorno Somatomorfo constitui num grupo de enfermidades psiquiátricas que são caracterizadas quando o paciente 
apresenta sintomas físicos, que sugerem um transtorno físico mas, entretanto, não existe nenhuma causa orgânica ou mecanismo 
fisiopatológico conhecido que explique os sintomas completamente. Inclui-se nos Transtornos Somatomorfos o Transtorno 
Doloroso. 
 
30D- No texto “Análise de uma fobia em um menino de cindo anos” Freud apresenta o caso do pequeno Hans, uma caso de fobia a 
cavalos. Freud nota que o medo que a criança sentia do animal era um deslocamento do medo que, no fundo, estava relacionado 
com o pai e havia simplesmente sido deslocado para o animal. No caso desta criança, seu desenvolvimento sexual não evoluiu para 
a homossexualidade.  
 
31B- De acordo com a teoria psicanalítica, o propósito dos mecanismos de defesa é o de evitar com que o indivíduo tenha 
consciências dos inúmeros conflitos intra psíquicos, mantendo-os na esfera do inconsciente. Dado ao conteúdo extremante 
ansiogênico desses conflitos, seu acesso à consciência é filtrado através dos diferentes mecanismos de defesa. 
 
32B- A formação reativa é uma reação em sentido oposto, mas com força igual ao desejo recalcado. Esse mecanismo de defesa, 
protege o ego da ansiedade que o verdadeiro sentimento recalcado no inconsciente poderia causar no sujeito.  
 
33E - O Ego não é somente consciência. Há funções inconscientes nele, os Mecanismos de Defesa. Através deles o EGO dribla as 
exigências do ID e do SUPEREGO. "Diante de uma pulsão proibida, cuja satisfação daria prazer se o superego não se opusesse, há 
que convencer o princípio do prazer de que sucederá dor. Para efetivar esse truque, o EGO aciona uma espécie de alarma, um 
pequeno sinal de angústia, sempre que tal tipo de pulsão se lhe apresenta à porta. Como se dissesse ao ID: veja como isso que 
aparece bom, na verdade, dói. E o ID, enganado até certo ponto, cede energias para contrariar seus próprios fins pulsionais. Basta 
então ativar os MECANISMOS DE DEFESA, carregados dessa energia..." (O que é Psicanálise, Fábio Herrmann, pág. 52 e 53). 
 

34B - Todo instinto tem quatro componentes: uma fonte, uma finalidade, uma pressão e um objeto. A fonte é quando emerge uma 
necessidade, podendo ser uma parte ou todo corpo. A finalidade é reduzir essa necessidade até que nenhuma ação seja mais 
necessária, é dar ao organismo a satisfação que ele deseja no momento. A pressão é a quantidade de energia ou força que é usada 
para satisfazer o instinto e é determinada pela intensidade ou urgência da necessidade subjacente. O objeto de um instinto é 
qualquer coisa, ação ou expressão que permite a satisfação da finalidade original. 

 
35A- Lembrança encobridora representam memórias infantis que se caracterizam pela sua nitidez e aparente insignificância de seu 
conteúdo. Enquanto sintoma, a lembrança pode representar um processo de defesa com objetivo de encobrir conflitos recalcados. 
   
36D-   Em psicanálise, o conceito de "castração" não corresponde à acepção habitual de mutilação dos órgãos sexuais masculinos, 
mas designa uma frustração das possibilidades hedonistas geralmente observada durante o processo de resolução do complexo de 
Édipo. 
 
37C- A histeria de conversão caracteriza-se pela presença de sintomas físicos geralmente de natureza neurológica, como pro 
exemplo, paralisia, cegueira, ou mutismo.   
 
38C- Angustia-sinal ou sinal de angústia é uma expressão introduzida por Freud na remodelação da sua teoria da angústia para 
designar um dispositivo que o ego põe em ação diante de uma situação de perigo real, de forma a evitar ser submerso pelo afluxo 
de excitações.O sinal de angústia reproduz de forma atenuada a reação de angustia vivenciada primitivamente numa situação 
traumática., o que permite desencadear operações de defesa. 
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39C- Série complementar é uma expressão utilizada por Freud para explicar a etiologia da neurose e superar a alternativa que 
obrigava escolher entre fatores exógenos ou (adquiridos ao longo da vida) ou endógenos (inatos). De acordo com Freud, esse 
fatores são complementares.  
 
 
40A- Os mecanismos de defesa são fundamentais para o desenvolvimento de uma vida mental adequada. Entretanto, existem 
alguns que são comuns em certas patologias e consquentemente não se expressam em todas as pessoas. Mais ainda, sua presença 
excessiva pode ser um indicador de possíveis sintomas neuróticos 
 
 


