
Instrução de Serviço N n.º 008, de 31 de março de 2004 

O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO - DETRAN/ES, no uso da atribuição que lhe confere o art. 7º. Inciso I, alínea “c” do 

Decreto n.º 4.593-N, de 28/01/00, publicado em 28/12/2001, 

 

CONSIDERANDO o Edital do Conselho Federal de Psicologia - CFP Nº 2 de 06/11/2003, que 

tornou público a relação de testes aprovados com inclusão e/ou exclusão de instrumentos 

para avaliação psicológica, 

 

CONSIDERANDO a Resolução CFP Nº 012/00 de 20/12/2000, que institui o Manual para 

Avaliação Psicológica de Candidatos a Carteira Nacional de Habilitação e Condutores de 

Veículos Automotores, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de normatização e qualificação de procedimentos relacionados 

à prática da avaliação psicológica de candidatos à obtenção, mudança de categoria e 

renovação (para condutores profissionais) conforme estabelece o item 2 do anexo II da 

Resolução 80/98 CONTRAN. 

 

RESOLVE 

 

A bateria de Testes Psicológicos passa a ser: 

 

a) PMK completo ou na forma simplificada (sem as cadeias verticais e os US verticais); 

 

b) 01 (hum) teste de atenção (AC, D2 e BMF-1); 

 

c) 01 (hum) Teste de Atenção Difusa (Tadim 1 e Tadim 2). 

 

Os testes complementares deverão ser aplicados, em caso de necessidade, no que tange ao 

desempenho intelectual do candidato; utilizando os testes não verbais de inteligência (R1, G36 

e G38) e nos casos de Reteste de personalidade (Zuliguer). 

 

Fica condicionado o atendimento de cada psicólogo a 10 (DEZ) candidatos por jornada diária 

de trabalho, em conformidade com a Legislação do CFP, no que tange a Avaliação Psicológica 

para Carteira Nacional de Habilitação e Condutores de Veículos Automotores. 

 



Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições 

em contrário. 

 

 

Vitória – ES, 31 de março de 2004. 

 

 

EVALDO FRANÇA MARTINELLI 

Diretor Geral do DETRAN/ES 

 

* Publicado no DIO em 05/04/2004. 


