DIRECÇÃO NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS
TÓPICOS PARA EXAME DE ADMISSÃO DE PSICOLÓGO CLÍNICO, DA
SAÚDE E HOSPITALAR
1. CONHECIMENTOS DE PSICOLOGIA GERAL
 Surgimento da Psicologia
 Definição e objecto de estudo
 Áreas de actuação do psicólogo
2. O PROCESSO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
 Avaliação psicológica na pesquisa e na prática profissional.
 Foco e finalidade da Avaliação psicológica na prática profissional;
 Instrumentação psicológica em processos de Avaliação Psicológica
 A ética e o processo de avaliação psicológica
3. TÉCNICAS DE EXAME PSICOLÓGICO

Entrevista psicológica
 Técnica
 Objectivo
 Tipos de entrevista
 Condições para aplicação
 Campo de aplicação
 Enquadramento / campo particular de entrevista
 Papel do entrevistador
Anamnese psicológica
4. MODELOS E MÉTODOS DE INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA
Abordagens comportamentalistas
 Paradigmas teóricos subjacentes às teorias comportamentais
 Contributos aplicados à intervenção
Abordagem psicanalítica

fundamentos teóricos e conceptuais

contributos aplicados à intervenção
Abordagens cognitivistas
 Paradigmas teóricos subjacentes às teorias cognitivistas
 Contributos aplicados à intervenção
Abordagens construtivistas
 Fundamentos teóricos e conceptuais
 Contributos aplicados à intervenção
5. PSICOPATOLOGIA E SAÚDE MENTAL: QUESTÕES SOBRE OS
CRITÉRIOS QUE ORIENTAM A PERCEPÇÃO CLÍNICA



Delirium, demência, perturbações mnésicas e outras perturbações cognitivas
Perturbações mentais secundárias a um estado físico geral











Perturbações relacionadas com substâncias
Esquizofrenia e outras perturbações psicóticas
Perturbações Afectivas
Perturbações somatoformes
Perturbações dissociativas
Perturbações sexuais e da identidade de género
Perturbações do comportamento alimentar
Perturbações do sono
Perturbações da personalidade

6. APLICAÇÃO, AVALIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO NOS TESTES
PROJECTIVOS.
Teste de completamento de frases (criança e adulto)
Técnicas de expressão gráfica:
 Desenho da família
 Desenho livre
 Desenho da figura humana
 Desenho da casa, árvore e da pessoa.
Técnicas narrativas
Test de apercepção temática (T.A.T);
Apercepción temática para crianças (C.A.T.);
Teste gestático visuo-motor (Bender);
Inventário de problemas juvenis (I.P.J.);
Teste para estudar a família (Funcionamento familiar: FFSIL), Técnica das faces.
7. DOCUMENTOS PSICOLÓGICOS
 Tipos e uso de documentos psicológicos: declaração, atestado, parecer,
relatório e laudo psicológico utilizados na prática profissional dos
psicólogos;
 Linguagem e redação de documentos psicológicos;
 Responsabilidade civil e ética no uso de documentos psicológicos.

