AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA NO TRÂNSITO
A Avaliação Psicológica no contexto do Trânsito é uma exigência do Código de Trânsito
Brasileiro e do Conselho Nacional de Trânsito.
A etapa de aplicação de Testes Psicológicos pode ser realizada coletivamente e possui uma
duração média de 02 (duas) horas. Cabe ao profissional psicólogo avaliar se o candidato
necessita realizar mais etapas de avaliação, como reaplicação de testes, por exemplo, o que
deve ser sempre explicado ao avaliado o porquê desse procedimento.
Atualmente existem três tipos de resultados possíveis:
I- Apto
II- Inapto temporário
III- Inapto
De acordo com o site do DETRAN/SP, em dúvidas frequentes, “quando o cidadão é
considerado inapto temporário ou inapto, deverá refazer o exame com mesmo profissional
dentro do prazo por ele estipulado. Nessa situação haverá pagamento de outra taxa de
exame/avaliação”.
Por que a avaliação psicológica é obrigatória para obtenção de CNH?
O ato de dirigir é complexo, envolve diversas competências, habilidades e atitudes e requer do
motorista um bom nível de maturidade emocional e capacidade intelectual, as quais lhe
permitem interpretar estímulos e reagir estrategicamente no trânsito. Portanto, a avaliação
psicológica tem por finalidade contribuir para promover a segurança dos motoristas, já que o
psicólogo é um dos responsáveis pela liberação do candidato para a direção de veículos
automotores.
Direitos dos Candidatos
• Ser tratado com respeito e educação;
• Realizar a avaliação psicológica em ambiente físico adequado e confortável, com iluminação,
ventilação, mobiliários e ruídos que não venham a interferir negativamente no processo;
• Ser informado da duração do processo, bem como das etapas que o compõe;
• Receber esclarecimentos necessários para o bom andamento do trabalho;
Deveres dos Candidatos
• Cumprir o horário pré-agendado;
• Respeitar e tratar o profissional cordialmente;
• Ter cuidado para com o material do psicólogo, sem rasurar ou danificar os cadernos utilizados
para aplicação dos testes psicológicos.
Informações gerais aos candidatos
•
•
•
•
•

Ter dormido bem na noite anterior à avaliação;
Não ter ingerido bebidas alcoólicas ou outras substâncias psicoativas antes da Avaliação
Psicológica;
Procurar concentrar-se nas atividades que lhe serão solicitadas;
Manter-se atento e fazer somente o que for solicitado.
Desligar o celular quando entrar na sala de avaliação e/ou entrevista.
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