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RESUMO

O presente trabalho é fruto de observações obtidas em um estágio básico, realizado em uma Clínica Médica e Psicológica credenciada pelo 
DETRAN, situada na cidade de Ubá - MG. O estágio foi iniciado com respaldo na informação de que os testes psicológicos são procedimentos 
sistemáticos de observação e registro de amostras de comportamentos e respostas de indivíduos com o objetivo de descrever e/ou mensurar 
características e processos psicológicos, compreendidos tradicionalmente nas áreas emoção/afeto, cognição/inteligência, motivação, 
personalidade, psicomotricidade, atenção, memória, percepção, dentre outras, nas suas mais diversas formas de expressão, segundo padrões 
definidos pela construção dos instrumentos (Resolução CFP nº 005/2012). Buscamos fundamentar quantitativamente a observação feita no 
período de estágio, onde observamos um melhor desempenho das candidatas do sexo feminino, frente a uma bateria que contemplava dois 
testes de atenção, um teste de inteligência e um de personalidade, sendo eles: TACOM-A, TADIM, R1 e PALOGRÁFICO respectivamente. A 
proposta do estudo em questão não é definir superioridade de um gênero sobre o outro, mas sim analisar com base em resultados quantitativos a 
diferença no número de aprovação de homens e mulheres em processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Foi realizado um 
levantamento de atendimentos diários divididos em categorias e subdivididos por sexo. O tempo de observação foi de um ano e o número de 
candidatos listados 895. O principal dado observado foi um maior número de candidatos do sexo masculino submetidos ao processo. Em contra 
partida confirmando a hipótese inicial temos um maior número de candidatas aptas em relação aos candidatos. E um total quase que dobrado de 
candidatos masculinos inaptos comparados a candidatas do sexo feminino. Outro dado que sustenta a hipótese levantada é o de um maior 
número de reexames masculinos em relação de reexames femininos. Frente aos resultados obtidos e da análise dos dados que ainda está sendo 
realizada com bases em bibliografias atuais, podemos perceber a possibilidade de utilização desses dados para difundir novos estudos que possam 
relacionar a importância da avaliação psicológica na diminuição de acidentes de trânsito causados pela falta de atenção por parte do condutor; 
relações neurológicas que justifiquem a diferença de desempenho de ambos os sexos frente aos mesmos instrumentos psicológicos, entre outros. 
De forma geral pode-se afirmar a existência de fundamento na hipótese inicial que impulsionou o estudo, que candidatas do sexo feminino 
apresentam um melhor desempenho, frente a uma bateria de funções mentais para motoristas.
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