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INSTRUÇÕES 
 

▪ A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 
▪ Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. 
▪ O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas. 
▪ Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D). 
▪ Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. 
▪ Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique 

imediatamente ao fiscal. 
▪ Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta. 
▪ Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela 

leitura eletrônica do cartão-resposta. 
▪ Assine o cartão-resposta no local indicado. 
▪ Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda 

ou rasura. 
▪ Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. 
▪ Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do 

início da prova. 
▪ Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem 

fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; 
tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

 

 

 

GABARITO RASCUNHO 
Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte. 

 

 

 

 

CARGO 
 

PSICOPEDAGOGO 

Data e Horário da Prova 
 

Domingo, 28/07/2019, às 09h 

Nome do Candidato 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 
 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
 

TEXTO 
 

O conhecimento científico é uma conquista relativamente recente da humanidade. A revolução científica do século 1 

XVII marca a autonomia da ciência, a partir do momento que ela busca seu próprio método desligado da reflexão filosófica. 2 

O exemplo clássico de procedimento científico das ciências experimentais nos mostra o seguinte: inicialmente há 3 

um problema que desafia a inteligência humana, o cientista elabora uma hipótese e estabelece as condições para seu 4 

controle, a fim de confirmá-la ou não, porém nem sempre a conclusão é imediata sendo necessário repetir as experiências 5 

ou alterar inúmeras vezes às hipóteses. 6 

A conclusão é então generalizada, ou seja, considerada válida não só para aquela situação, mas para outras 7 

similares. Assim, a ciência, de acordo com o pensamento do senso comum, busca compreender a realidade de maneira 8 

racional, descobrindo relações universais e necessárias entre os fenômenos, o que permite prever acontecimentos e, 9 

consequentemente também agir sobre a natureza. Para tanto, a ciência utiliza métodos rigorosos e atinge um tipo de 10 

conhecimento sistemático, preciso e objetivo. 11 

Nos primórdios da civilização os gregos foram os primeiros a desenvolver um tipo de conhecimento racional mais 12 

desligado do mito, porém, foi o pensamento laico, não religioso, que logo se tornou rigoroso e conceitual fazendo nascer a 13 

filosofia no século VI a.C. 14 

Nas colônias gregas da Jônia e Magna Grécia, surgiu os primeiros filósofos, e sua principal preocupação era a 15 

cosmologia, ou estudo da natureza. Buscavam o princípio explicativo de todas as coisas (arché), cuja unidade resumiria a 16 

extrema multiplicidade da natureza. As respostas eram as mais variadas, mas a teoria que permaneceu por mais tempo foi 17 

a de Empédocles, para quem o mundo físico é constituído de quatro elementos: terra, água, ar e fogo. 18 

Muitos desses filósofos, tais como Tales e Pitágoras no século VI a.C. e Euclides no século III a.C. ocupavam-se 19 

com astronomia e geometria, mas, diferentemente dos egípcios e babilônios, desligavam-se de preocupações religiosas e 20 

práticas, voltando-se para questões mais teóricas. [..]. 21 

O método científico inicialmente ocorre do seguinte modo: há um problema que desafia a inteligência; o cientista 22 

elabora uma hipótese e estabelece as condições para seu controle, a fim de confirmá-la ou não. A conclusão é então 23 

generalizada, ou seja, considerada válida não só para aquela situação, mas para outras similares. Além disso, quase nunca 24 

se trata de um trabalho solitário do cientista, pois, hoje em dia, cada vez mais as pesquisas são objeto de atenção de grupos 25 

especializados ligados, às universidades, as empresas ou ao Estado. De qualquer forma, a objetividade da ciência resulta 26 

do julgamento feito pelos membros da comunidade científica que avaliam criticamente os procedimentos utilizados e as 27 

conclusões, divulgadas em revistas especializadas e congressos. 28 

Assim, dentro da visão do senso comum (isto é, um vasto conjunto de concepções geralmente aceita como 29 

verdadeiras num determinado meio social. Repetidas irrefletidamente no cotidiano, algumas dessas noções escondem ideias 30 

falsas, parciais ou preconceituosas. É uma falta de fundamentação, tratando-se de um conhecimento adquirido sem base 31 

crítica, precisa, coerente e sistemática), a ciência busca compreender a realidade de maneira racional, descobrindo relações 32 

universais e necessárias entre os fenômenos, o que permite prever os acontecimentos e, consequentemente, também agir 33 
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sobre a natureza. Para tanto, a ciência utiliza métodos rigorosos e atinge um tipo de conhecimento sistemático, preciso e 34 

objetivo. Entretanto, apesar do rigor do método, não é conveniente pensar que a ciência é um conhecimento certo e 35 

definitivo, pois ela avança em contínuo processo de investigação que supõe alterações à medida que surgem fatos novos, 36 

ou quando são inventados novos instrumentos. 37 

Por exemplo, nos séculos XVIII e XIX, as leis de Newton foram reformuladas por diversos matemáticos que 38 

desenvolveram técnicas para aplicá-las de maneira mais precisa. No século XX, a teoria da relatividade de Einstein 39 

desmentiu a concepção clássica que a luz se propaga em linha reta. Isso serve para mostrar o caráter provisório do 40 

conhecimento científico sem, no entanto, desmerecer a seriedade e o rigor do método e dos resultados. Ou seja, as leis e as 41 

teorias continuam sendo de fato hipóteses com diversos graus de confirmação e verifica a habilidade, podendo ser 42 

aperfeiçoadas ou superadas. 43 

A partir da explanação feita acima será que podemos afirmar que existe um método universal? Será que os métodos 44 

universais devem ser considerados válidos para situações diversas? E tendo situações diferentes podemos qualificá-las 45 

como universais? Como descrever relações universais através de métodos “individuais”? Será que esse tipo de método é 46 

realmente válido universalmente? Será que podemos nomear o método como sendo universal? 47 

Segundo Alan Chalmers, em sua obra A Fabricação da ciência, “a generalidade e o grau de aplicabilidade de leis 48 

e teorias estão sujeitos a um constante aperfeiçoamento”. A partir dessa afirmação podemos concluir que o método 49 

universal, na realidade, não é tão genérico assim, ou melhor, não é tão absoluto, pois está sujeito a uma substituição 50 

constante. Para Chalmers, não existe nenhum método universal ou conjunto de padrão universal, entretanto, permanecem 51 

modelos  históricos ocasionais subentendidos nas atividades bem-sucedidas, porém, isso não significa que vale tudo na área 52 

epistemológica. 53 

A questão da substituição constante das teorias ficou bem explícita na sucinta explanação da história da ciência 54 

realizada anteriormente, onde tivemos a clara mudança de uma teoria, método ou hipótese por outra mais coerente dentro 55 

de sua época histórica e/ou científica. 56 

Diante disso tudo que foi visto, do conhecimento científico e senso comum, podemos, pelo menos, fundamentar 57 

que a ciência tem por objetivo estabelecer generalizações aplicáveis ao mundo, pois desde a época da revolução estamos 58 

em posição de saber que essas generalizações científicas não podem ser estabelecidas a priori; temos que aceitar que a 59 

exigência de certeza é mera utopia. Entretanto, a exigência de que nosso conhecimento esteja sempre sendo transformado, 60 

aperfeiçoado e ampliado é pura realidade. 61 

FONTE: https://www.coladaweb.com/filosofia/conhecimento-cientifico-e-senso-comum 62 
 

01) O texto revela 
 

(A) que o conhecimento científico tem limites muito claros. 

(B) a infinidade da ciência. 

(C) que o conceito de irreversibilidade das teorias 
científicas se confirma. 

(D) que o conhecimento científico, em razão da sua 
versatilidade, torna-se inconfiável. 

 
 
 
 
 

02) Quanto à linguagem do texto, é correto afirmar: 
 

(A) Apresenta-se relacionada com os acontecimentos 
retratados no texto, porém de forma invariavelmente 
linear. 

(B) Foi usada para explicar a si mesma, na tentativa de 
tornar evidente a significação de vários termos. 

(C) É puramente referencial, uma vez que o objetivo do 
articulista é apenas informar sobre a evolução da 
formação do conhecimento científico. 

(D) É marcada pela objetividade, uma vez que inexiste a 
participação do enunciador do discurso nos 
acontecimentos retratados. 
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03) Há exemplo de predicado verbal na oração da 
alternativa 

 

(A) “os gregos foram os primeiros” (L.12). 

(B) “sua principal preocupação era a cosmologia” 
(L.15/16). 

(C) “As respostas eram as mais variadas,” (L.17). 

(D) “as leis de Newton foram reformuladas por diversos 
matemáticos” (L.38). 

 

04) “A conclusão é então generalizada, ou seja, 
considerada válida não só para aquela situação” (L.7) 

Considerando-se o fragmento transcrito, a função do 
vocábulo “só” não tem o efeito de 
 

(A) contrapor a posição assumida pelo enunciador. 

(B) maximizar o efeito da fala que a precede. 

(C) reforçar o discurso do enunciador. 

(D) ratificar a primeira assertiva. 
 

05) Uma das proposições a seguir constitui exemplo de 
erro ou desvio gramatical da norma culta padrão. 

 

(A) “Assim, a ciência, de acordo com o pensamento do 
senso comum, busca compreender a realidade de 
maneira racional,” (L.8/9). 

(B) “...que logo se tornou rigoroso” (L.13). 

(C) “Nas colônias gregas da Jônia e Magna Grécia, surgiu 
os primeiros filósofos” (L.15). 

(D) “Isso serve para mostrar o caráter provisório do 
conhecimento científico” (L.40/41). 

 

06) O nome é o elemento central da frase-declaração em 
 

(A) “que ela busca seu próprio método” (L.2). 

(B) “...que logo se tornou rigoroso” (L.13). 

(C) “O método científico inicialmente ocorre do seguinte 
modo” (L.22). 

(D) “...que foi visto” (L.57). 
 

07) Exerce a mesma função de “de conhecimento” 
(L.10/11) a expressão 

 

(A) “de maneira racional” (L.8/9). 

(B) “da natureza” (L.16). 

(C) “de um trabalho” (L.25). 

(D) “do conhecimento” (L.40/41). 
 
 

 

08) Considerando-se os recursos linguísticos que 
compõem o texto, é correto afirmar: 

 

(A) O termo “quase” (L.24) expressa ideia de aproximação. 

(B) Os termos “ou” (L.23) e “ou” (L.31) exprimem, no 
contexto em que se inserem a mesma ideia: exclusão. 

(C) A expressão “Ou seja” (L.41) expressa uma retificação 
em relação à afirmação anterior. 

(D) Se o verbo  existir for substituído pelo verbo  haver, o 
termo “método” (L.44) não mudará de função sintática. 

 

09) Funciona, no texto, como agente da ação verbal a 
expressão 

 

(A) “métodos” (L.10). 

(B) “As respostas” (L.17). 

(C) “de quatro elementos” (L.18). 

(D) “novos instrumentos” (L.37). 
 

10) A oração “à medida que surgem fatos novos” (L.36), 
em relação à declaração principal do período, exprime 
valor semântico de  

 

(A) consequência. 

(B) proporcionalidade. 

(C) conformidade. 

(D) causa. 
 

11) O termo transcrito à esquerda, cuja substituição, à 
direita, está coerente com o conteúdo do texto é 

 

(A) “mas” (L.17) – ressalva. 

(B) “apesar do” (L.35) – oposição. 

(C) “através de” (L.46) – modo. 

(D) “ou melhor” (L.50) – retificação. 
 

12) Exerce o mesmo valor morfológico de “que”, em 
“temos que aceitar“ (L.59), o termo destacado na 
alternativa 

 

(A) “também”, em “consequentemente também agir sobre 
a natureza.” (L.10). 

(B) “que”, em “que avaliam criticamente os 
procedimentos” (L.27). 

(C) “que”, em “podemos concluir que o método universal” 
(L.49/50). 

(D) “a”, em “pois está sujeito a uma substituição constante” 
(L.50/51). 
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13) Tem função predicativa o termo 
 

(A) “humana” (L.4). 

(B) “rigorosos” (L.34). 

(C) “válidos” (L.45). 

(D) “diferentes” (L.45). 
 

14) Há correspondência modo-temporal entre a forma 
verbal simples  “permaneceu” (L.17) e a composta em 

 

(A) tem permanecido. 

(B) tivesse permanecido. 

(C) tinha permanecido. 

(D) terá permanecido. 
 

15) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 
uma relação de dependência sintática com a ideia 
principal é 

 

(A) “há um problema que desafia a inteligência;” (L.22). 

(B) “...estabelece as condições para seu controle, a fim 
de confirmá-la ou não” (L.23). 

(C) “não é conveniente pensar” (L.35). 

(D) “Isso serve para mostrar o caráter provisório do 
conhecimento científico” (L.40/41). 
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16)  Analise as afirmativas a respeito da história da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação. 

 

I. Exatos 35 anos antes de o presidente Fernando 
Henrique Cardoso (PSDB/SP) sancionar a atual Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, João 
Goulart (PTB/RS), então recém-alçado à presidência 
do país sob o arranjo do parlamentarismo, 
promulgava a primeira LDB brasileira. 

II. A assinatura de Goulart saiu estampada na edição de 
21 de dezembro de 1961 do Diário Oficial da União, 
mais de 13 anos após a apresentação do primeiro 
projeto da lei educacional ao parlamento brasileiro. 

III. Em 1966, com o fim da 2ª Guerra e a queda da 
ditadura Vargas, a eleição de Eurico Gaspar Dutra 
(PSD) e a elaboração de uma nova Constituição 
Federal, o país tentava reorganizar-se. Para tanto, a 
Constituição previra a elaboração de uma lei que 
norteasse a educação nacional. 

IV. Os artífices do Manifesto da Escola Nova, de 1932, 
predominavam na comissão de elaboração do 
anteprojeto da primeira LDB brasileira. Lourenço 
Filho era o presidente; Almeida Júnior, o 
encarregado da subcomissão do ensino primário; 
Fernando de Azevedo presidia a subcomissão do 
ensino médio e Anísio Teixeira, “também 
convidado, não pôde integrar a Comissão, mas 
colaborou com sugestões”. Pedro Calmon, então 
reitor da Universidade do Brasil (futura UFRJ), 
presidiu a subcomissão do ensino superior. 

 

Estão CORRETAS as afirmativas: 
 

(A) I, II e III. 

(B) II, III e IV. 

(C) I, II e IV. 

(D) III e IV. 
0, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17) Para que se possa ter garantia de uma educação 
mínima de qualidade se faz necessário entender o 
papel dos governos em âmbito federal, estadual e 
municipal. Estes são responsáveis pela garantia dos 
investimentos em todas as áreas da educação, na 
melhoria em infraestrutura até a formação permanente 
dos docentes. Devem trabalhar conjuntamente em prol 
de um ensino digno a todos e a todas, desde o ensino 
básico até ao ensino superior. Nestas condições 
aparecem leis, medidas e programas que auxiliam na 
valorização, nos investimentos e qualificação na 
educação, e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação é um exemplo destas medidas adotadas no 
intuito de garantir o melhoramento da educação 
pública brasileira. A partir da criação do FNDE, 
algumas Emendas Constitucionais foram instituídas 
visando qualidade educacional, e uma delas foi a de nº 
53/2006 e regulamentada pela lei de nº 11494 e pelo 
Decreto nº 6253/2007 criando-se o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais de Educação – 
FUNDEB. Sobre o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FUNDEB), é 
INCORRETO afirmar que: 

 

(A) A composição do FUNDEB se dá a partir de impostos, 
taxas e contribuições sociais de âmbito federal. O valor 
arrecadado através desses impostos é redistribuído aos 
estados de acordo com número de matrículas na rede 
escolar pública e/ou conveniada. 

(B) O FUNDEB tem como duração inicial prevista para 
catorze anos (2007 a 2020), foi criado para substituir o 
FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério), tendo em vista corrigir algumas falhas 
emitidas por esta emenda, agregando toda educação 
básica e não somente o ensino fundamental. 

(C) Regulamentado em 2006, o FUNDEB representou um 
avanço no financiamento da educação pública 
brasileira. Ao vincular uma parcela considerável de 
receitas à manutenção de todas as modalidades de 
ensino básico. O fundo pode contribuir para alguns 
avanços no melhoramento da educação, como a 
redução do analfabetismo e universalização do ensino 
básico. 

 
 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS                 QUESTÕES DE 16 A 20 
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(D) A principal e mais visível vantagem do FUNDEB é a 
maior abrangência de financiamento a todos os níveis 
da educação básica, não apenas para o ensino 
fundamental, mas inclusas também, além do ensino 
fundamental, a educação infantil, o ensino médio e a 
Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

 

18) Na Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2004, que aprova 
o Plano Nacional da Educação (PNE), traz em seu 
anexo as metas a serem cumpridas pelo plano. Para 
cada meta, são estipuladas algumas estratégias a serem 
desenvolvidas no intuito de atingir tal meta. A Meta 5 
do PNE diz respeito a alfabetização de todas as 
crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do 
ensino fundamental. São estratégias para atingir tal 
meta, EXCETO:  

 

(A) Estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, 
nos anos iniciais do ensino fundamental, articulando-os 
com as estratégias desenvolvidas na pré-escola, com 
qualificação e valorização dos (as) professores (as) 
alfabetizadores e com apoio pedagógico específico, a 
fim de garantir a alfabetização plena de todas as 
crianças. 

(B) Institucionalizar programas e desenvolver tecnologias 
para correção de fluxo, para acompanhamento 
pedagógico individualizado e para recuperação e 
progressão parcial, bem como priorizar estudantes com 
rendimento escolar defasado, considerando as 
especificidades dos segmentos populacionais 
considerados. 

(C) Instituir instrumentos de avaliação nacional, periódicos 
e específicos, para aferir a alfabetização das crianças, 
aplicados a cada ano, bem como estimular os sistemas 
de ensino e as escolas a criarem os respectivos 
instrumentos de avaliação e monitoramento, 
implementando medidas pedagógicas para alfabetizar 
todos os alunos e alunas até o final do terceiro ano do 
ensino fundamental. 

(D) Selecionar, certificar e divulgar tecnologias 
educacionais para a alfabetização de crianças, 
assegurada a diversidade de métodos e propostas 
pedagógicas, bem como o acompanhamento dos 
resultados nos sistemas de ensino em que forem 
aplicadas, devendo ser disponibilizadas, 
preferencialmente, como recursos educacionais 
abertos. 

 
 
 
 
 
 

19) O eixo norteador das políticas públicas de incentivo à 
educação superior no Brasil passa, necessariamente, 
pelo Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e 
este foi concebido com base nos princípios da 
Declaração Mundial sobre a Educação Superior. Entre 
as diversas ações e programas desenvolvidos e 
implementados pelo Estado, o Programa Universidade 
para Todos, conhecido por PROUNI, e o Sistema de 
Seleção Unificada (SISU), sistema esse que tem o 
papel de canalizar todos os esforços para integração 
dos objetivos propostos pelo Programa de Apoio a 
Planos de Reestruturação e Expansão da Rede Pública 
Federal (REUNI), são ações e projetos que ampliam 
significativamente o número de vagas na educação 
superior e ao mesmo tempo viabilizam o acesso dos 
jovens à educação superior no país. Sobre o PROUNI 
é CORRETO afirmar que: 

 

(A) Tem por objetivo apoiar os Planos de Reestruturação e 
Expansão das Universidades Federais, visando com 
isso buscar ampliar o acesso e a permanência na 
educação superior. 

(B) Possui como meta expandir, ampliar, interiorizar e 
consolidar a rede de Institutos e Universidades 
Federais, democratizando e ampliando o acesso de 
vagas na Educação Profissional, Tecnológica e 
Superior. 

(C) Promove a formação de profissionais qualificados, 
fomentando o desenvolvimento regional e estimulando 
a permanência de profissionais qualificados no interior 
do Brasil. 

(D) Foi criado em 2004, por medida provisória, e 
institucionalizado pela Lei nº 11.096, de 13/01/2005, e 
tem por finalidade conceder bolsas de estudos integrais 
e parciais a estudantes de cursos de graduação e de 
cursos sequenciais de formação específica, sempre em 
instituições privadas de educação superior. 

 

20) O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) é 
composto por um conjunto de avaliações externas em 
larga escala que permitem ao Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep) realizar um diagnóstico da educação básica 
brasileira e de alguns fatores que possam interferir no 
desempenho do estudante, fornecendo um indicativo 
sobre a qualidade do ensino ofertado. Sobre o Saeb é 
CORRETO afirmar que: 

 

(A) Por meio de provas e questionários, aplicados 
periodicamente pelo Inep, o Saeb permite que os 
diversos níveis governamentais avaliem a qualidade da 
educação praticada no país, de modo a oferecer 
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subsídios para a elaboração, o monitoramento e o 
aprimoramento de políticas com base em evidências. 

(B) As médias de desempenho do Saeb, juntamente com os 
dados sobre aprovação, obtidos no Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), 
compõem o Censo Escolar. 

(C) O Saeb foi criado em 2005 e é composto por duas 
avaliações: a Avaliação Nacional da Educação Básica 
(Aneb), que manteve as características, os objetivos e 
os procedimentos da avaliação efetuada até aquele 
momento, e a Avaliação Nacional do Rendimento 
Escolar (Anresc), conhecida como Prova Brasil, criada 
com o objetivo de avaliar a qualidade do ensino 
ministrado nas escolas das redes públicas. 

(D) Desde 1990 é disponibilizada a Plataforma Devolutivas 
Pedagógicas que aproxima as avaliações externas de 
larga escala e o contexto escolar, tornando os dados 
coletados mais relevantes para o aprendizado dos 
alunos. A partir da disponibilização dos itens utilizados 
na Prova Brasil, descritos e comentados por 
especialistas, a Plataforma traz diversas 
funcionalidades que poderão ajudar professores e 
gestores a planejar ações e aprimorar o aprendizado dos 
estudantes. 
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21) A Psicopedagogia é um campo de conhecimento da 
Educação que estuda o amplo e complexo processo de 
aprendizagem. O papel do Psicopedagogo 
Institucional na escola contempla:  

 
I. O aprendente a partir da sua singularidade e os 

mecanismos do aprender e do não aprender. 
II. A identificação das dificuldades e os obstáculos 

presentes na escola e que possam interferir no 
processo de aprendizagem. 

III. A realização de uma terapia individual com recursos 
específicos visando sanar as dificuldades. 

IV. A utilização de recursos das várias áreas do 
conhecimento humano para a compreensão do ato de 
aprender. 

V. A aplicação de avaliações para a promoção final do 
aluno na etapa ensino. 

 
 Estão corretas apenas: 
 

(A) I, II e IV. 

(B) I, II, III e V. 

(C) I e II. 

(D) I, II e III. 
 

22) Na Entrevista Operativa Centrada na Aprendizagem, 
utilizada como ponto de partida em todo processo de 
investigação diagnóstica das dificuldades de 
aprendizagem, o psicopedagogo deve, EXCETO: 

 

(A) Desconsiderar a escrita ou o desenho produzido pelo 
aluno durante a entrevista. 

(B) Utilizar vários tipos de consignas para maior riqueza 
das observações. 

(C) Observar a postura corporal, gestos, tom de voz, modo 
de sentar, e manipular os objetos do aluno. 

(D) Deixar o aluno se manifestar livremente observando a 
sua conduta. 

 

23) Segundo Ferreiro e Teberosky (1999) a criança tem 
ideias próprias sobre o que escreve e formula hipóteses 
ao expressar-se por meio da escrita. A professora do 
ensino fundamental, da Escola Municipal Santa Rita 
de Cássia, observou que seus alunos apresentavam 
níveis de escritas diferentes. Ao pedir que Ana e 
Rodrigo escrevessem a palavra BONECA, constatou 
que: 

 
Ana                                                              Rodrigo 

 

(A) Ana encontra-se no nível silábico com valor sonoro. 

(B) Rodrigo encontra-se no nível silábico com valor 
sonoro. 

(C) Ana encontra-se no nível pré-silábico sem valor 
sonoro. 

(D) Rodrigo encontra-se no nível pré-silábico com valor 
sonoro. 

 

24) A psicopedagogia, como área de conhecimento, 
preocupa-se com as questões de aprendizagem. 
Segundo Bossa (1994) a psicopedagogia nasceu com 
o objetivo de atender a uma demanda de dificuldades 
de aprendizagem. Quando uma criança apresenta 
um transtorno de desenvolvimento resultante de 
alterações, falhas, disfunções em regiões específicas 
do cérebro responsáveis pela análise, integração e 
coordenação de processos que envolvem leitura e 
escrita, ela apresenta: 

 

(A) Disfasia emocional. 

(B) Transtorno de Déficit de Atenção. 

(C) Disgrafia relacional. 

(D) Dislexia. 
 

25) A avaliação psicopedagógica é um dos componentes 
críticos da intervenção psicopedagógica, pois nela se 
fundamenta as decisões voltadas à prevenção e 
solução das possíveis dificuldades dos alunos.  A 
avaliação psicopedagógica, não envolve: 

 

(A) Identificação de padrões de raciocínio utilizados pela 
criança ao abordar situações e tarefas acadêmicas. 

(B) Informações importantes em relação as necessidades 
do aluno, bem como o seu contexto escolar, familiar e 
social. 

(C) Aplicação exclusiva de testes padronizados aos alunos 
com dificuldades específicas. 

(D) Investigação do processo de aprendizagem do 
indivíduo visando entender a origem da dificuldade 
e/ou distúrbio. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 

DIV ERU SÇ O E A 
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26) A prática psicopedagógica Clínica, contempla: 
 

I. A utilização do trabalho em grupo na instituição 
escolar, sua estrutura, funcionamento, composição e 
dinâmica.   

II. A utilização de técnicas específicas para trabalhar 
com crianças, adolescentes e adultos que não 
aprendem. 

III. A história pessoal do sujeito, procurando identificar 
sua modalidade de aprendizagem. 

IV. A compreensão de forma global e integrada dos 
processos cognitivos, emocionais e sociais. 

 
Estão corretas apenas: 
 

(A) I, II e III. 

(B) I, III e IV. 

(C) III e IV. 

(D) II, III e IV. 
 

27) O psicopedagogo no atendimento às dificuldades de 
aprendizagem deve selecionar os materiais, as técnicas 
e as estratégias mais adequadas para cada caso. 
Assinale a alternativa que apresenta uma técnica de 
intervenção psicopedagógica que visa oferecer 
mecanismos para trabalhar os aspectos emocionais. 

 

(A) Prova Operatória. 

(B) Psicodrama. 

(C) Jogos de regras.  

(D) Anamnese. 
 

28) A entrevista é uma ferramenta que pode ajudar na 
investigação da causa do problema de aprendizagem 
do paciente durante o processo de diagnóstico 
psicopedagógico.  A entrevista de anamnese, 
possibilita colher dados significativos sobre a história, 
EXCETO: 

 

(A) Clínica do sujeito. 

(B) Da família nuclear. 

(C) Escolar do sujeito. 

(D) Devolutiva do sujeito. 
 
 
 
 
 
 
 
 

29) As provas e testes podem ser usadas, se necessário, 
para especificar o nível pedagógico, estrutura 
cognitiva e/ou emocional do sujeito. As provas que 
têm o intuito de determinar o nível de pensamento do 
sujeito e verificar o nível cognitivo em que a criança 
se encontra e se há hipótese de atraso cognitivo em 
relação a sua idade cronológica, são provas: 

 

(A) Projetivas. 

(B) Operatórias. 

(C) Seletivas. 

(D) Somatórias. 
 

30) Segundo o Código de Ética da Psicopedagogia, 
instrumento que norteia a práxis do psicopedagogo, é 
correto afirmar que quando o psicopedagogo:  

 

(A) Respeita o sigilo profissional não revelando fatos que 
possam comprometer a intimidade das pessoas deverá 
receber honorários extra. 

(B) Informa ao coordenador de instituições de ensino a 
situação real do seu cliente comete a quebra de sigilo. 

(C) Diante da autoridade judicial é intimado a depor, pode 
revelar-se como testemunha de fatos que tenha 
conhecimento. 

(D) Revela, sem concordância do próprio avaliado, fatos 
que possam comprometer a intimidade das pessoas sob 
seu atendimento, ele não comete a quebra do sigilo 
profissional. 

 

31) O diagnóstico psicopedagógico é composto de várias 
etapas que se distinguem pelo objetivo da 
investigação. A síntese diagnóstica é:  

 

(A) Dispensável em um diagnóstico psicopedagógico.  

(B) O momento de formulação de várias hipóteses.  

(C) A etapa de desenvolvimento que envolve o lúdico.  

(D) A resposta mais direta à questão levantada na queixa. 
 

32) As dificuldades de aprendizagem na fase escolar 
geram baixo rendimento, atraso e quando não 
detectadas a tempo e devidamente tratadas, podem 
levar ao fracasso escolar. Quando nos anos iniciais da 
escola, ocorre um diagnóstico de disgrafia, onde a 
criança apresenta a escrita espontânea de um texto de 
forma ilegível, mas a cópia de texto e o desenho 
relativamente normais, podemos afirmar que, a 
criança apresenta características da disgrafia: 

 

(A) Disléxica. 
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(B) Motora. 

(C) Espacial. 

(D) Ortográfica. 
 

33) As provas projetivas são utilizadas no contexto 
psicopedagógico como um meio de análise e 
depuração do sistema de hipóteses e devem:  

 
I. Expressar uma realidade subjetiva relacionada com 

a vivência particular do indivíduo. 
II. Ser adaptadas ao tipo de investigação que se 

pretende realizar e a especificidade do indivíduo. 
III. Determinar o grau de aquisição de algumas noções 

chaves do desenvolvimento cognitivo. 
IV. Possibilitar a compreensão de variáveis emocionais 

que condicionam, de forma positiva ou negativa a 
aprendizagem. 

V. Verificar a metodologia utilizada em sala de aula, a 
organização e estruturação das atividades. 

 
Estão corretas apenas: 
 

(A) I, II, IV e V. 

(B) II, IV e V. 

(C) II, III e V. 

(D) I, II e IV. 
 

34) As técnicas projetivas são usadas no diagnóstico 
psicopedagógico, devendo ser escolhidas de acordo 
com cada caso. O psicopedagogo ao aplicar o Teste do 
Par Educativo, tem como objetivo: 

 

(A) Observar o que faz sentido emocional e concreto no a 
dia da criança.  

(B) Obter informações a respeito do vínculo estabelecido 
em relação à aprendizagem.  

(C) Avaliar como se dá o relacionamento da família como 
um todo e também em suas diferentes partes. 

(D) Observar a relação do sujeito consigo mesmo no meio 
social. 

 

35) A teoria de Piaget, Vygotsky e Wallon são de extrema 
importância para a compreensão do desenvolvimento 
cognitivo da criança. Segundo Wallon o estágio onde 
a criança reconhece padrões emocionais diferenciados 
para medo, alegria, raiva e discrimina formas de se 
comunicar pelo corpo e discriminação de objetos, é o: 

 

(A) Pré-operatório. 

(B) Impulso emocional 

(C) Personalismo. 

(D) Sensório-motor e projetivo. 
 

36) Vygotsky aprimorou as ideias de Piaget em sua teoria 
sociointeracionista ressaltando que:  

 

(A) A capacidade de aprender da criança vai se 
aprimorando sincreticamente, conforme o seu 
desenvolvimento. 

(B) Os aspectos culturais no ambiente onde a criança se 
encontra, favorece a construção do conhecimento. 

(C) A afetividade e a inteligência se desenvolvem juntas 
desde o primeiro ano de vida da criança. 

(D) A motricidade é a primeira forma de manifestação do 
ser humano, que suas primeiras manifestações são 
afetivas. 

 

37) Os Parâmetros Curriculares Nacionais funcionam 
como elemento catalisador de ações na busca de uma 
melhoria da qualidade da educação brasileira e têm 
como função, EXCETO: 

 

(A) Estabelecer uma diretriz curricular obrigatória aos 
Estados.  

(B) Possibilitar um material de reflexão para a prática de 
professores. 

(C) Contribuir na revisão curricular dos Estados e 
Municípios.  

(D) Estimular a elaboração de projetos educativos. 
 

38) O Psicopedagogo lida com uma realidade escolar 
complexa, em que as dificuldades de aprendizagem 
aparecem em diferentes momentos e contextos, 
condicionadas por diferentes fatores. Sua atuação de 
forma terapêutica contempla: 

 
I. A realização do diagnóstico da dificuldade de 

aprendizagem.   
II. A intervenção em um problema já instalado no 

sujeito.  
III. A melhoria do processo de ensino e a qualidade da 

aprendizagem. 
IV. A verificação de possíveis perturbações no processo 

de aprendizagem. 
 
Estão corretas apenas: 
 

(A) I, II e III. 

(B) III e IV. 

(C) I e II. 
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(D) I, II, III e IV. 
 

39) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, Lei nº 9394/96, não é correto 
afirmar que, na Educação Especial: 

 

(A) Os serviços de apoio especializado, na escola regular, 
visam atender às peculiaridades da clientela de 
educação especial. 

(B) O atendimento a clientela da educação especial terá 
início a partir do ensino fundamental, quando a criança 
completar seis anos. 

(C) Os alunos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação 
são atendidos nessa modalidade de ensino. 

(D) Os professores com especialização adequada em nível 
médio ou superior são assegurados. 

 

40) Para Piaget, a evolução do conhecimento em estágios 
é construída de acordo com a forma que o indivíduo 
adapta-se ao meio e o assimila, através do processo de 
equilibração. No estágio pré-operatório a criança:  

 

(A) Continua bastante egocêntrica, devido à ausência de 
esquemas conceituais e de lógica. 

(B) Está trabalhando ativamente no sentido de formar uma 
noção de eu. 

(C) Inicia alguns reflexos que pelo exercício, se 
transformam em esquemas sensoriais- motores. 

(D) Desenvolve o seu pensamento lógico, conseguindo 
solucionar mentalmente um problema.  

 
 
 


