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SIMULADO SOBRE PSICOPATOLOGIA PSICANALÍTICA 
 
 
Aluno__________________________________________________________________________________________ 

 
Para cada questão abaixo selecione a melhor alternativa. 

 
 
1- De acordo com Freud, a causa específica da neurose de 
angústia é: 
a) esgotamento físico 
b) surgimento do afeto de terror 
c) acúmulo de tensão sexual 
d) aumento da excitação psíquica 
e) fixação em um objeto privilegiado 
 
2- Os pacientes dotados das qualidades de minuciosidade, 
economia e perseverança relatam com freqüência 
surpreendente incidentes infantis ligados à seguinte fase: 
a) oral 
b) narcísica 
c) genital 
d) fálica 
e) anal 
 
3- Qual das alternativas abaixo está relacionada com uma 
explicação psicanalítica da depressão ? 
a) Aumento desproporcional da libido narcísica 
b) Fixação no estágio oral  
c) Falta de identificação com o pai 
d) Fixação no estágio anal 
e) Fixação no estágio fálico 
 
4- De acordo com uma definição psicanalítica, analise as 
seguintes afirmativas: 
 
I - Neurose é um transtorno de natureza psicológica, cujo 
sintomas representam uma expressão simbólica de 
conflitos que podem ser traçados até a infância do sujeito. 
Esses conflitos estão relacionados à expressão de um 
determinado desejo e mecanismos de defesa que impedem 
essa expressão.  
 
II - Embora a psicanálise não tenha se preocupado, no seu 
início, em classificar transtornos relacionados com a 
psicose, acredita-se que esse tipo de transtorno está 
relacionados com perturbações nos investimentos 
libidinais em relação ao ego e ao objeto 
 
III – Pacientes psicóticos são menos acessíveis ao 
tratamento psicanalítico dada à dificuldade com que esses 
pacientes têm em transferir sua libido para objetos externos 
 
As afirmativas que estão corretas são: 
 

a) somente I é verdadeira 
b) I, I e III são verdadeiras 
c) Somente I e III são verdadeiras 
d) Somente II é verdadeira 
e) Somente II e III são verdadeiras 
 
5- O mecanismo de defesa pelo qual o indivíduo expulsa 
de si e localiza no outro, pessoa ou coisa, qualidades 
sentimentos e desejos que ele desdenha ou recusa em si é 
chamado de: 
a) negação 
b) deslocamento  
c) clivagem 
d) identificação 
e) projeção 
 
5- De acordo com Freud, qual dos mecanismos de defesa 
listados abaixo produz um comportamento desejado e  
socialmente aceito? 
a) Racionalização 
b) Formação reativa 
c) Deslocamento  
d) Sublimação 
e) Projeção 
 
7- De acordo com Freud, a retração da libido para o ego 
caracteriza o que em psicanálise se chama: 
a) projeção 
b) narcisismo 
c) introversão 
d) identificação 
e) auto-erotismo 
 
8- A perda do interesse pelo mundo exterior e a 
concentração desse interesse sobre a própria pessoa 
cancelando os investimentos libidinais nos objetos 
externos caracteriza a: 
a) histeria 
b) neurastenia 
c) perversão 
d) psicose  
e) neurose obsessiva 
 
9- 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 
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c) ego ideal 
d) consciente 
e) ideal de ego 
 
10- Julia sempre dorme com seu ursinho de pelúcia. Em 
termos de desenvolvimento, esse objeto tem grande 
importância, uma vez que ele constitui um intermediário 
entre o mundo interno da criança e o mundo exterior. De 
acordo com Winnicott, esse objeto recebe o nome de: 
a) objeto bom 
b) objeto transacional 
c) objeto transferencial 
d) objeto parcial 
e) objeto libidinal 
 
11- O conteúdo manifesto de um sonho está relacionado 
com 
a) símbolos que estavam reprimidos 
b) a manifestação de tensões psicológicas 
c) o conteúdo dos sonhos na forma que o sujeito é capaz 

de evocar 
d) a expressão de impulsos não satisfeitos 
e) conflitos não resolvidos entre o id e o superego 
 
12- De acordo com a teoria psicanalítica, o fato de uma 
pessoa não progredir normalmente de uma fase para outra, 
permanecendo muito envolvida numa fase particular, 
caracteriza o fenômeno de 
a) sublimação  
b) regressão 
c) obsessão 
d) mecanismo de defesa 
e) fixação 
 
13- Os dois primeiros anos da criança podem ser 
considerados um dos principais períodos para a formação 
dos processos afetivos do sujeito. Nesse sentido, o 
psicanalista René Spitz desenvolveu duas expressões que 
indicam perturbações geradas pela ausência da relação 
mãe-criança durante esse período inicial de 
desenvolvimento da criança. São elas:  
a) depressão anaclítica e psicose maníaco-depressivo 
b) hospitalismo e psicose maníaco-depressivo 
c) hospitalismo e depressão anaclítica  
d) esquizo-paranoide e depressão 
e) hospitalismo e esquizo-paranoide 
 
14- Um menino de 10 anos é encaminhado para tratamento 
psicológico por apresentar diversos sintomas: não podia 
tocar em nada, de modo que sua mãe devia vesti-lo e 
alimentá-lo. Se a mãe tocasse algum objeto com a mão, 
este deveria ser colocado no mesmo lugar e, em seguida, 
esta mesma operação deveria ser executada com a outra 
mão. Antes da doença era um bom aluno e aprendia com 
facilidade. O quadro patológico e o mecanismo de defesa 
subjacente são: 
a ) Fobia e Recusa. 
b ) Neurose obsessiva e Rejeição. 

c ) Psicose e Repressão. 
d ) Psicose e Forclusão do nome-do-pai. 
e ) Neurose obsessiva e Recalque. 
 
15- O Complexo de Édipo é referência clínica e conceitual 

das teorias psicanalíticas para abordar os quadros 
psicopatológicos e diagnósticos. Segundo esta 
perspectiva teórica, é correto afirmar que: 

a)  o sujeito pode ter ou não ter o Complexo de Édipo; em 
caso afirmativo, está fixado nos 

sentimentos infantis de amor/ódio aos pais. 
b) o Complexo de Édipo descreve a estruturação do sujeito 

organizada em modos diversos de articulação do desejo e 
da lei. 

c ) a relação com o falo, significante da falta, caracteriza- 
se pela dialética de ter o falo nas relações 

duais ou ser o falo nas relações regradas pela lei. 
d ) o sujeito perverso se caracteriza por não se sujeitar às 

regras sociais impostas pelo pai e por 
estabelecer alianças com a mãe. 
e) o sujeito psicótico estabelece, predominantemente, 

relações triangulares, isto é, prefere ficar na 
posição de ser o falo do outro. 
 
16- Enumere as alternativas de acordo com a legenda: 
1- Paciente obsessivo 
2- Paciente Histérico 
3- Paciente Fóbico 
4- Paciente Esquizofrênico 
5- Paciente Psicossomático 
(   ) serve-se do intelecto para evitar suas emoções; pensa 
mais do que sente 
(  ) utiliza intensa emotividade como defesa contra os 
sentimentos mais profundos 
(   ) desloca sua ansiedade para o meio ambiente e projeta 
seus impulsos sobre os outros, raramente 
sobre alguém emocionalmente importante para ele 
(   ) demonstra afeto por alguém com quem tenha pouco 
contato real e o mínimo pela família ou etc.. 
Passa a sensação de estranheza 
(   ) prefere discutir sintomas físicos em lugar dos conflitos 
psicológicos 
E assinale a resposta certa: 
a ) 1, 2, 3, 5, 4 
b ) 1, 2, 4, 3, 5 
c ) 1, 2, 3, 4, 5 
d ) 1, 3, 4, 5, 2 
e ) 1, 3, 2, 5, 4 
 
17- Face à dor psíquica, o homem é capaz, por exemplo, de 
criar uma neurose, uma psicose, uma doença 
psicossomática. Considerando que tais criações expressam 
uma psique em conflito, do ponto de vista da função 
defensiva, pode-se afirmar que: 
a) ao contrário das invenções neuróticas e psicóticas, as 

manifestações psicossomáticas servem à proteção do 
ego e da vida instintiva. 
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b) ao contrário das invenções neuróticas e psicóticas, as 
manifestações psicossomáticas não servem, nem à 
proteção do ego, nem a da vida instintiva. 

c) assim como ocorre na neurose, mas não na psicose, nas 
manifestações psicossomáticas cria-se uma dinâmica de 
proteção à vida instintiva. 

d) assim como ocorre na psicose, mas não na neurose, nas 
manifestações psicossomáticas cria-se uma dinâmica de 
proteção ao ego. 

e) tanto quanto as invenções neuróticas e as criações 
psicóticas, as manifestações psicossomáticas servem à 
proteção integral da vida do indivíduo. 

 
18- Segundo o texto Neurose e Psicose, escrito por Freud 
em 1923, o quadro de neurose pode ser descrito como o 
resultado de um conflito entre o ego e o  
a) id; onde o sintoma é uma representação conciliatória 

deste conflito 
b) mundo externo, onde o sintoma é a representação 

defensiva do ego contra o mundo externo 
c ) id, onde o sintoma representa a supremacia do id sobre 

o ego 
d) mundo externo, onde o sintoma representa a supremacia 

do ego sobre o mundo externo. 
e) superego, onde o sintoma representa a supremacia do 

ego sobre o superego 
 
19- Foi através da clínica da histeria que Freud, no final do 
século passado, inaugurou um novo saber sobre o homem: 
a Psicanálise. Assinale o item que não indica uma idéia 
desenvolvida por ele nesta época: 
a) a histeria é considerada uma neurose de defesa, ou seja, 
adquirida, contrapondo-se, portanto à teoria de 
degenerescência de Janet e à idéia de uma diminuição da 
capacidade associativa, causando a histeria 
b) Freud inicia o tratamento da histeria utilizando a técnica 
de Breuer, a hipnose; posteriormente, utiliza o método 
catártico de Bernhein e, por fim, cria uma nova técnica, a 
associação livre 
c) o sintoma conversivo é considerado o resultado de um 
conflito, originado de uma idéia intolerável, o que faz com 
que a representação seja recalcada e a quota de afeto a ela 
correspondente seja transformada em sintoma somático 
d) a histeria é considerada uma neurose atual, pois é 
caracterizada pela acumulação de excitação sexual que se 
transforma diretamente em sintoma 
e ) a histeria - no caso da paralisia histérica - se comporta 
como s e ) e a Anatomia não existisse 
 
20- Freud utilizou, ao longo de sua obra, o termo 
¨mecanismo de defesa¨ para designar vários tipos de 
operações psíquicas onde se pode especificar uma defesa 
Entretanto, foi a partir de 1926, com Ana Freud que este 
estudo tornou-se um tema importante de investigação 
psicanalítica. Sobre este tema é incorreto afirmar que: 
a) isolamento é um mecanismo de defesa típico da neurose 

obsessiva. Consiste em isolar um pensamento ou 
comportamento de tal modo que ficam quebradas suas 

conexões com outros pensamentos ou com o resto da 
existência do indivíduo 

b) projeção é a operação pela qual o indivíduo expulsa de 
si e localiza no outro - pessoa ou coisa -qualidades, 
sentimentos, desejos e mesmo objetos, que ele desdenha 
ou recusa em si. É encontrada, particularmente, na 
paranóia 

c) formação reativa pode ser considerada uma atitude de 
reação do indivíduo contra uma ameaça vinda do exterior 
que poderá constituir uma experiência traumática 

d) o recalcamento é considerado um caso particular de 
defesa por ser constitutivo do inconsciente enquanto tal 

e) anulação é o mecanismo pelo qual o indivíduo se 
esforça por fazer com que pensamentos, palavras, gestos 
e atos passados não tenham acontecido. Para isto, utiliza 
um pensamento ou comportamento com significação 
oposta 

 
21- Bruna tem 21 anos, é professora primária e solteira. Há 
seis meses começou a apresentar o sintoma de rouquidão. 
Entrou em licença médica para tratamento e fez todos os 
exames clínicos possíveis, não detectando qualquer tipo de 
problema orgânico. Após dois meses, melhorando do 
sintoma, retornou ao trabalho afastado da sala de aula. Há 
um mês voltou a apresentar novamente rouquidão. Entrou 
mais uma vez em licença médica, fez exames clínicos e 
nada outra vez foi detectado. O seu clínico então, 
aconselhou-a a procurar um serviço de saúde mental. 
Durante as entrevistas, Bruna informou que há oito meses 
a diretora do seu colégio foi substituída e a nova diretora é 
muito severa e a assusta, já acontecendo conflito com 
diversos funcionários da escola. Diante do quadro, a 
paciente continuará a ser atendida no ambulatório de saúde 
mental com a impressão diagnóstica de: 
a ) histeria de conversão 
b ) neurose obsessiva 
c ) melancolia 
d ) paranóia 
e ) neuróse de angústia 
 
22- Não é correto afirmar em relação à neurose traumática, 
segundo Freud,  
a) é um tipo de neurose em que o aparecimento do sintoma 

é provavelmente originado de um choque emotivo 
ligado, muitas vezes, a uma situação em que o indivíduo 
sente sua vida ameaçada 

b) o quadro sintomático é semelhante à histeria, pela 
riqueza dos sintomas motores, porém com maior 
indisposição subjetiva, debilitação e perturbação da 
capacidade mental 

c) comparado ao susto, Freud considera o trauma mais 
provável de surgir quando não há preparação da angústia 
ou da hipercatexia que constituem a última forma de 
defesa do aparelho psíquico 

d) as excitações traumáticas são aquelas vindas de fora e 
que possuem intensidade capaz de romper o escudo 
protetor Freud as difere das fontes de excitação interna - 
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as pulsões – pelo fato de a camada cortical ter proteção 
contra estas 

e) o traumatismo tem parte determinante no próprio 
conteúdo do sintoma (ruminação do acontecimento 
traumatizante, pesadelo repetitivo, perturbações do 
sono), que aparece como uma tentativa de ligar e ab-
reagir o trauma 

 
23- Em "O Primo Basílio" (1878), de Eça de Queirós, a 
personagem Luísa evoca características típicas da histeria. 
Casada com Jorge, apaixona-se pelo primo Basílio, 
vivendo um triângulo amoroso, cujo final será trágico. Na 
clínica psicológica contemporânea, a dinâmica histérica, à 
semelhança do caso Luísa, continua ocupando um lugar de 
destaque. 
Considere as afirmações abaixo. 
I. A questão da "falta" é central e insuportável para a 

histérica, que pode passar a buscar, de maneira 
privilegiada pela via do amor, um parceiro que a complete. 
II. O tema do adultério gira em torno de dois pólos 

amorosos - no caso, Jorge e Basílio - uma vez que a 
clivagem é um mecanismo típico da histeria. 

III. Descoberto o adultério, "Luísa (...) ao ouvir a voz dele 
(do marido) desmaiou outra vez. Movimentos 
convulsivos sacudiam-lhe o corpo (Queirós p.310)".  O 
sintoma conversivo de Luísa foi a maneira possível de 
exprimir, por via corporal, uma palavra que nao havia 
podido ser dita. 

IV. O adultério pode ser uma saída, quase sempre ilusória, 
frente à insatisfação sintomática da histérica. 

V. Luísa, como uma histérica, sentia-se perseguida por 
Jorge, seu marido, e por isto acabou cometendo o 
adultério. 

Tendo como parâmetro a estrutura clínica da histeria, está 
correto o que se afirma em 
a ) I, II e III, somente. 
b ) I, III e IV, somente. 
c ) III e IV, somente. 
d ) I, II e V, somente. 
e ) I, II, III, IV e V. 
 
24- No texto Neurose e Psicose, Freud apresenta 
diferenças entre os quadros de neurose e psicose. É 
característico da psicose 
a) o aparecimento do delírio como expressão do conflito 

entre o superego e o mundo externo 
b) o aparecimento do delírio como um conciliador entre 

ego e o id 
c) haver um distúrbio na relação entre o id e o superego 
d) haver um distúrbio na relação entre o ego e o mundo 

exterior 
e) a predominância da ação do superego sobre o ego 
 
25- Numere as afirmativas de acordo com a legenda: 
1- Neurose 
2- Psicose 
3- Perversão 
4- Causalidade Psíquica 

Definições extraídas do vocabulário de psicanálise 
Laplanche e Pontalis: 
(  ) Afecção psicogênica em que os sintomas são a 
expressão simbólica de um conflito psíquico que tem 
suas raízes na história infantil do indivíduo e constitui 
compromisso entre o desejo e a realidade 
(   ) Caracteriza-se por alterações globais da pessoa por 
uma perturbação na estrutura e no fluxo do 
pensamento, da vontade e uma perda do contato afetivo, 
além de uma ausência do juízo crítico 
(   ) No século XIX designava-se "Doença da Alma": o 
erro e o pecado 
(    ) Desvio em relação ao ato sexual "normal" definido 
este como o coito que visa a obtenção do 
orgasmo por penetração genital, com uma pessoa do sexo 
oposto  
(   ) Na mente, assim como na natureza física que nos 
cerca, nada acontece por acaso, ou de modo fortuito. Cada 
evento psíquico é determinado por aqueles que o 
precederam 
E assinale a alternativa correta 
a ) 2, 4, 3, 1, 2 
b ) 2, 1, 3, 2, 4 
c ) 1, 2, 2, 3, 4 
d ) 1, 2, 3, 2, 4 
e ) 2, 1, 4, 3, 2 
 
26- Os mecanismos de defesa desempenham funções 
protetoras, muitas vezes sendo utilizados prolongadamente 
para a manutenção do equilíbrio emocional, outras vezes 
gerando distúrbios psicológicos. Com relação ao 
enunciado, é INCORRETO afirmar que  
a) através de mecanismo do deslocamento um sentimento é 

desviado inconscientemente do foco original para o 
substituto. 

b) quando uma conduta de presteza e solidariedade 
encobre sentimentos inconscientes hostis, observa-se o 
mecanismo da formação reativa. 

c) quando uma pessoa bloqueia inconscientemente certas 
percepções do mundo externo pelo seu nível de 
intolerância, fala-se do mecanismo da negação. 

d) o mecanismo da racionalização é utilizado quando o 
indivíduo procura inconscientemente compensar uma 
deficiência imaginária 

e) dentre os mecanismos de defesa mais saudáveis pode-se 
destacar a sublimação 

 
27- Freud classificou as neuroses em dois grupos: (1) as 
neuroses atuais ou narcísicas e (2) as neuroses 
transferenciais ou psiconeuroses. Relacione a 2ª coluna de 
acordo com a 1ª e, a seguir, assinale a alternativa que 
apresenta a seqüência correta. 
Coluna 1 
1 - Neuroses atuais 
2 - Neuroses transferenciais 
Coluna 2 
(    ) Se caracterizam pelo caráter somático. 
(    ) São produzidas em função de experiências infantis. 
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(   ) Se caracterizam por serem de produção psicológica e 
por serem significativas. 
(  ) A histeria, a neurose de ansiedade e a neurose 
obsessiva são exemplos. 
(   ) A neurastenia, a neurose de angústia e a hipocondria 
são exemplos. 
a ) 1 - 2 - 2 - 2 - 1 
b ) 1 - 2 - 1 - 1 - 2 
c ) 2 - 2 - 1 - 2 - 1 
d ) 2 - 1 - 1 - 1 - 2 
e ) 2 - 1 - 1 - 1 – 1 
 
28- Segundo a teoria da libido de Freud, o neurótico 
compulsivo regride a: 
a ) fase anal. 
b ) fase fálica. 
c ) fase oral. 
d ) fase genital 
e ) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
29- As moléstias dolorosas com grande freqüência são de 
natureza histérica. Este tipo de conversão é a expressão 
mais comum da histeria em nossos dias. Sobre a dor como 
sintoma conversivo podemos afirmar que: 
a) não é possível em nenhum caso diferenciar-se 

semiologicamente uma dor de etiologia conversiva de 
uma dor de causa somática. 

b) nos sintomas dolorosos de tipo conversivo a paciente 
parece alheia ao ambiente, procurando evitar chamar a 
atenção sobre si, ocultando ao máximo o sintoma. 

c) as características das dores de tipo conversivo 
relacionam-se com motivações inconscientes que as 
geraram, podendo ser expressões simbólicas de conflitos 
intrapsíquicos. 

d) a confirmação de existência de uma causa d ) orgânica 
para um sintoma doloroso. 

e ) existem sempre motivos conscientes responsáveis pela 
ocorrência dos sintomas 

 
30- As opções abaixo expressam corretamente as 
conclusões a que Freud chega no texto “Análise de uma 
fobia em um menino de cindo anos”, EXCETO:  
a), o interesse particularmente vivo por seu “pipi” é o 

primeiro traço no pequeno Hans que pode ser encarado 
como parte da sua vida sexual 

b) o interesse pelo “pipi” desperta no pequeno Hans o 
espírito de inquérito  

c) na constituição sexual do pequeno Hans, a zona genital 
foi, desde o começo, aquela dentre as suas zonas 
erógenas que lhe proporcionou o mais intenso prazer 

d) o desenvolvimento sexual de Hans evoluiu não para a 
masculinidade mas para a homossexualidade 

e) certamente,o pequeno Hans não foi capaz de superar o 
seu complexo de Édipo.   

 
31-  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 
 
32- 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 
 
33- Os mecanismos de defesa: 
a) são responsáveis pela integridade do ID 
b) através deles o EGO dribla as exigências do ID e do 

SUPEREGO. 
c) são operações psíquicas conscientes 
d) a e c estão corretas 
e) apenas b esta correta 
 
34-  De acordo com Freud os componentes do Instinto são: 
a) a sensação, a intuição, o sentimento e o pensamento. 
b) uma fonte, uma finalidade, uma pressão e um objeto. 
c) a compensação,a intuição, o objeto e o pensamento. 
d) a racionalização, a sensação, a finalidade e o 

pensamento. 
e) período crítico, introjeção e identificação. 
 
35) A lembrança encobridora pode estar relacionada a 
sintomas patológicos uma vez que 
a) Ela pode estar relacionada com a formação de um 
compromisso entre elementos recalcados e a defesa 
b) Pode encobrir um trauma vivenciado na fase adulta 
c) Esta sempre relacionada a uma lembrança infaltil 
significativa 
d) Representa um tipo de angustia-sinal 
e)   Indica a fixação em determinados períodos ou estágios 
de desenvolvimento infantil 
 
36- Na teoria psicanalítica, a castração refere-se à 
a) destruição das glândulas genitais. 
b) supressão das necessidades sexuais. 
c) supressão de comportamentos sexuais. 
d) frustração das possibilidades hedonistas. 
e) supressão de representações psíquicas inúteis. 
 
37) Uma das principais características da histeria de 
conversão é a presença de 
a) Delírios 
b) Alucinações 
c) Sintomas neurológicos 
d) Reações de ansiedade 
e) Lapsos de memória 
 
38) Angústia-sinal  
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a) É um dos conceitos iniciais que Freud utiliza para 
explicar os efeitos do trauma 
b) É conseqüência natural da resolução do complexo de 
Édipo 
c) Reproduz de forma atenuada a reação de angustia 
vivenciada primitivamente numa situação traumática 
d) Encontra-se sempre presente no processo de clivagem 
do ego 
d) Indica uma atuação intensa do superego 
 
39- Entende-se por série complementar 
a) A relação de complementação entre ego e Id 
b) Processo de integração entre componentes emocionais e 

cognitivos da personalidade humana 
c) Expressão que busca explicar a etiologia da neurose 
d) Mecanismo de defesa comum nas neuroses 
e) Mecanimos de defesa comum na psicose 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40- A respeito dos mecanismos de defesa descritos por 
Freud, marque a alternativa INCORRETA: 
a) Todos os mecanismos de defesa podem ser encontrados 

em indivíduos saudáveis, e sua presença excessiva não é 
indicativa de possíveis sintomas neuróticos 

b) A formação reativa substitui comportamentos e 
sentimentos que são diametralmente opostos ao desejo 
real. Trata-s e de uma inversão clara e, em geral, 
inconsciente do verdadeiro desejo 

c) O isolamento é um modo de separar as partes da 
situação provocadoras de ansiedade, do resto da psique 

d) Os mecanismos de defesa podem ser considerados as 
ações psicológicas que têm por finalidade, reduzir 
qualquer manifestação que possa colocar em perigo a 
integridade do Ego, pois o indivíduo não consegue lidar 
com situações que por algum motivo considere 
ameaçadoras. 

 
 


