
 
1. Posso continuar usando as folhas que tenho da Casa do Psicólogo/Pearson?
R: Sim, o material que tiver em estoque pode continuar a ser utilizado.

2. Ainda estou usando as folhas da Casa do Psicólogo/Pearson, mas perdi o crivo de correção, 
consigo            corrigir meus testes com o crivo da Vetor?
R: Sim, você pode utilizar o crivo da Vetor para corrigir seus testes, não houve alteração no material.

3. Tenho o crivo da Casa do Psicólogo/Pearson, consigo utilizar com as folhas da Vetor ou preciso 
adquirir um novo?
R: Sim, você pode utilizar o crivo da edição anterior para corrigir os testes, não houve alteração no material.

4. Ainda tenho folhas da Casa do Psicólogo/Pearson, posso corrigir pela plataforma de correção 
online da  Vetor?
R: Não, as licenças de correção pela plataforma da Vetor estão vinculadas às compras dos blocos de aplicação 
também da Vetor.

5. Comparei o manual da Casa do Psicólogo/Pearson com o manual da Vetor de uma colega, por que 
eles são diferentes? 
R: A Vetor Editora optou por publicar as edições do material que foram originalmente aprovadas pelo CFP. Não 
houve alteração de conteúdo e as tabelas publicadas nas edições após a aprovação foram disponibilizadas no 
anexo, separando-as em função do ano em que ocorreram os estudos.

6. Posso continuar usando o manual da Casa do Psicólogo/Pearson ou tenho que comprar o da 
Vetor?
R: Sim, pode continuar usando.

7. Já fiz o download dos cartões de exemplo e aplicação coletiva do TEM-R pela plataforma da Casa 
do  Psicólogo/Pearson, posso continuar usando?
R: Sim, não houve alteração do material.

8. Tenho uma aplicação coletiva programada para 10 candidatos, tenho apenas cinco folhas 
aplicação da Casa do Psicólogo/Pearson, posso completar com as folhas de aplicação da Vetor?
R: Nossa recomendação é que você padronize o material que irá utilizar em um processo seletivo, ou seja, utilize 
o mesmo padrão de folhas para a avaliação de avaliados que estejam participando de um mesmo processo 
seletivo. Esta conduta é a mais indicada para evitar questionamentos e mesmo recursos de candidatos que 
eventualmente sejam reprovados (nos casos de concursos públicos principalmente, deve-se padronizar o 
material).

FAQ: Testes TEACO-FF, TEADI/TEALT e TEM-R


