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 Prefeitura Municipal de Coronel Freitas 

Estado de Santa Catarina 
 

CADERNO DE PROVA 

 

CONCURSO PÚBLICO 001/2012 

 

CARGO: PSICOPEDAGOGO 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01 – Este caderno contém 40 (quarenta) questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal 

da sala.  

 

02 - Além deste caderno, você deverá ter recebido o cartão já identificado, destinado às 

respostas das questões formuladas na prova. Caso não tenha recebido o cartão, peça-o ao fiscal. 

  

03 – Ao receber o cartão resposta confira seus dados.   

 

04 – Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, com cinco alternativas, 

apresentando como resposta correta somente uma alternativa.  

 

05 – O cartão resposta é único e insubstituível, portanto, a marcação é definitiva, não admitindo 

rasuras. 

 

06 – A duração da prova é de 04 (quatro) horas. Só será permitido ao candidato entregar sua 

prova após transcorrido, no mínimo, 01 (uma) hora do seu início. Os três últimos candidatos a 

terminar a prova deverão retirar-se da sala simultaneamente. 

 

07 – Na última página deste caderno você encontrará uma grade de respostas para anotar o seu 

gabarito. Destaque-a e leve-a consigo.  

 

08 – Quando terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e o cartão de resposta.  

 

09 – A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a 

resposta que julgar correta. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da 

prova. 
 

MODELO DE PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA: 
 

Questão 1 – alternativa correta = D 

 

1        A        B       C        D         E  

 

* Marque somente uma alternativa preenchendo totalmente o círculo, evitando ultrapassar a linha que 

margeia a letra, conforme o exemplo acima. Não faça um X ou qualquer outra marca. 

 

* Para a marcação das respostas somente será permitido o uso de caneta esferográfica de 

 material transparente, nas cores azul ou preta. 

 

* A correção do cartão resposta será através de leitura óptica, sendo de inteira responsabilidade do 

candidato os prejuízos advindos das marcações feitas incorretamente. 

 

 

BOA PROVA! 

               
CNPJ: 09.441.229/0001-36 - Rua Duque de Caxias, nº 340 – sala 204  – 2º andar – Edifício IP – centro Maravilha – SC.  

Site: www.icap.net.br  / fone: (49) 3664-3670

http://www.icap.net.br/
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

PORTUGUÊS  

 

1) Observe o texto a seguir: 

 

Maria tem um carro que foi comprado no ano passado. O veículo foi adquirido em uma 

concessionária, mas a moça desconfia de que ele já estivesse sido usado por sua 

vizinha. 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) Maria é retomada no texto por: a moça e sua; carro é retomado no texto por: que, o 

veículo e ele. 

b) Maria é retomada no texto por: a moça e sua; carro é retomado no texto por: o 

veículo e ele. 

c) Maria é retomada no texto por: a moça; carro é retomado no texto por: o veículo e 

ele. 

d) Maria é retomada no texto por: moça; carro é retomado no texto por: veículo e ele. 

e) Maria é retomada no texto por: moça e sua; carro é retomado no texto por: veículo. 

 

2) Assinale a alternativa incorreta quanto ao emprego da pontuação: 

 

a) Você sabe o que se comemora no dia 22 de março? Pela sua importância tão vital 

para o ser humano quanto para o planeta, a água tem sido, desde 1992, tema de 

discussão na Organização das Nações Unidas (ONU). 

b) A preocupação faz todo o sentido: apesar de cobrir dois terços do planeta, só uma 

pequena parte dela é própria para o consumo. 

c) Além disso, há o aumento da população, o problema da poluição e a falta de acesso 

adequado à água potável em muitos lugares. 

d) Para completar o cenário, existe ainda o desperdício nas megacidades, que 

anualmente registram de 250 mil a 500 mil litros de vazamento de água potável em seus 

sistemas de abastecimento. 

e) A água, é sem dúvida, o maior bem para a saúde, para o planeta e para as gerações 

futuras. Com atitudes de preservação é possível ampliar a qualidade desse recurso em 

quantidade suficiente para todos.  

 

3) A eutanásia é uma questão muito discutida atualmente em congressos de Bioética. 

Porém, tal desrespeito ao supremo direito à vida ainda não é aceita na maioria dos 

países.  

 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) A palavra grifada estabelece uma relação de consequência entre as duas orações. 

b) A palavra grifada estabelece uma relação de alternância entre as duas orações. 

c) A palavra grifada estabelece uma relação de conclusão entre as duas orações. 

d) A palavra grifada estabelece uma relação de oposição entre as duas orações. 

e) A palavra grifada estabelece uma relação de justificativa entre as duas orações. 
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4) Assinale a alternativa que apresenta erro no emprego do sinal indicativo de crase: 

 

a) Sua maneira de falar é igual à de Maria. 

b) Permaneci indiferente àquele barulho. 

c) A data da exposição municipal será de 27 à  29 de junho de 2012. 

d) Graça à maré alta e à ajuda dos pescadores, a baleia conseguiu voltar para o alto 

mar. 

e) Seria necessário que as fundações fossem reforçadas à medida que se aumentasse o 

número de andares. 

 

5) Assinale a alternativa que apresenta erro no emprego da colocação pronominal: 

 

a) Como a conheço bem, não fiz nada. 

b) Ninguém mexeu-se do lugar em que estava. 

c) Ele tinha razão em se mostrar receoso. 

d) Complicam-se as negociações salariais. 

e) Os bandidos fugiram sem deixar pistas, entretanto a polícia foi eficiente no processo 

investigativo e capturou-os rapidamente. 

 

6) Analise as afirmativas sobre o emprego das formas de tratamento: 

 

I. Nas formas de tratamento, faz-se a concordância de gênero não com o gênero 

gramatical dessas formas, mas com o sexo das pessoas por elas representadas. 

II. Na concordância de pessoa, as formas de tratamento exigem o verbo e os pronomes 

a elas referentes na terceira pessoa. 

III. Emprega-se a forma Vossa (Excelência Senhoria, etc.) em relação à pessoa com 

quem se fala, a quem se dirige a correspondência. 

IV. Emprega-se Sua (Excelência, Senhoria, etc.) em relação à pessoa em que se fala. 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) Somente a afirmativa I está correta. 

b) Somente a afirmativa IV está correta. 

c) Somente a afirmativa II está correta. 

d) Somente a afirmativa III está correta. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

7) Assinale a alternativa que apresenta erro no emprego do porquê: 

 

a) Marina faltou à aula por quê? 

b) Seu porque para faltar foi coerente. 

c) Porque não tinha dinheiro, deixei de viajar. 

d) Por que o fato se agravou? 

e) Não sei por que ele se demitirá? 
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8) Observe a expressão grifada na frase a seguir: 

José é tal qual uma enciclopédia.  

 

A expressão grifada é uma: 

 

a) Metáfora.  

b) Alegoria. 

c) Comparação. 

d) Metonímia. 

e) Hipérbole. 

 

9) Assinale a alternativa que apresenta emprego incorreto da concordância nominal: 

 

a) Os bombeiros estão alerta. 

b) As mulheres agiram por si mesmas. 

c) Compramos bastantes livros. 

d) Ela vive meia preocupada. 

e) É meio-dia e meia. 

 

10) Há erro de concordância verbal na alternativa: 

 

a) Faz invernos terríveis aqui. 

b) Mais de um falou em sala. 

c) Meus milhares de fãs me aplaudiram. 

d) Paulo ou Marcos se casará com Vera. 

e) Fazem dez anos que moro em Coronel Freitas. 

 

MATEMÁTICA  

 

11) Uma indústria do ramo de vestuário fez 10 camisetas e 4 calções. De quantas formas 

pode ser vestida a boneca manequim que fica na vitrine da indústria? 

 

a) 20. 

b) 40. 

c) 60. 

d) 80. 

e) 96. 

 

12) O lucro de uma sorveteria que vende um único tipo de sorvete é dado pela seguinte 

equação matemática , onde L representa o lucro e  a quantidade de 

sorvetes vendidos. Qual a quantidade mínima vendida desse sorvete para que haja 

lucro? 

 

a) 190. 

b) 245. 

c) 251. 

d) 361.  

e) 900. 
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13) De um total de 14 biscoitos tipo rosquinha que há numa determinada embalagem, 

após serem assados, 5  apresentam alguma imperfeição, mas são embalados assim 

mesmo pois não apresentam danos à saúde. Abrindo um pacote e retirando ao acaso 

dois biscoitos, qual a probabilidade aproximada de ambos terem alguma imperfeição? 

 

a) 11%. 

b) 15%. 

c) 19%. 

d) 22%. 

e) 27%. 

 

14) Em um triângulo equilátero as medidas de seus lados têm 10cm. Desse modo, qual a 

altura desse triângulo? 

 

a) 10cm. 

b) 5  

c)  

d) . 

e) 3 . 

 

15) Em uma progressão aritmética onde os termos que a formam são dispostos da 

seguinte maneira P.A.(12, 18, 24,...) apresenta 30 termos. Assim qual a soma desses 30 

termos? 

 

a) 3048. 

b) 2970. 

c) 3020. 

d) 1944. 

e) 2908. 

 

INFORMÁTICA  

 

16) A tecnologia da informação está dividida em duas partes que juntas tornam os 

computadores funcionais. Uma delas é a parte de hardware, que consiste na parte física 

do computador, é a parte palpável, aquela que podemos tocar e ver, o equipamento 

propriamente dito, incluindo os periféricos de entrada e saída, ou seja, o hardware é 

tudo o que pode ser visto e tocado e, como toda máquina, não possui inteligência e 

não funciona sozinha, necessita de um comando de lógica para entrar em operação, é 

necessária assim a intervenção humana para fazê-lo funcionar. Outra parte é a de 

software, que consiste em cada conjunto de instruções necessárias para o 

funcionamento do computador. Comporta os programas que irão funcionar e informar 

ao hardware o que executar, de que forma e quando executá-los. 

 

Assinale a alternativa correta que corresponde a tecnologias relativas a hardware e 

software: 

 

a) Hardware – Mouse, teclado, monitor, Microsoft Word. 

Software – Microsoft Exel, Internet Explorer, Microsoft Windows, Microsoft  Power Point. 

b) Hardware – mouse, teclado, monitor, impressora. 

Software – Microsoft  Word, Microsoft  Excel, Microsoft Power Point, Internet Explorer. 

c) Hardware - mouse, teclado, monitor, pen drive. 
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Software – Impressora, Microsoft Word, Microsoft Exel, Microsoft Power Point. 

d) Hardware .– Microsoft  Word, Microsoft  Exel, Microsoft Power Point, Internet Explorer. 

Software – mouse, teclado, monitor, impressora. 

e) Hardware – moden, Monitor, firmware, teclado. 

Software – Teclado, Mouse, Monitor, Placa-mãe. 

 

17) Os programas de computador possuem atalhos do teclado para executar algumas 

funções que agilizam o trabalho do usuário. É importante o usuário saber usá-los para 

melhorar sua produtividade. O Microsoft Word possui vários atalhos, entre eles estão o 

atalho para salvar o texto, selecionar todo o texto, formatar em negrito o texto 

selecionado. 

Qual das alternativas abaixo corresponde respectivamente aos atalhos para as funções 

descritas acima? 

 

a) Ctrl + s, Ctrl + t, Ctrl + n. 

b) Ctrl + b , Ctrl + t , Ctrl + n. 

c) Shift + b, shift + t, Shift + n. 

d) Shift  + S, Shift + t, Shift + n. 

e) Shift + S, Ctrl + t, Ctrl + n. 

 

18) No Microsoft Excel 2010, uma das formulas corretas para fazer o cálculo de quanto 

equivale 5% do valor da célula B2 é: 

 

a) =B2*5%. 

b) =B2/5/100. 

c) =B2%5. 

d) =B2*100/5. 

e) =5%B2. 

 

19) No Microsoft Power Point, qual dos passos descritos abaixo corresponde à sequência 

correta para trocar o tema de todos os slides da apresentação? 

 

a) Inserir – Temas. 

b) Inserir – Formas – Temas. 

c) Transições – Transições para este slide – Escolher o tema desejado. 

d) Design – Temas – Escolher o tema desejado. 

e) Design – Efeitos – Escolher o tema desejado. 

 

20) No navegador Internet Explorer, qual das opções abaixo corresponde à sequência 

correta para configurar a pagina inicial? 

 

a) Ferramentas – Opções da Internet – na aba Geral, digitar o endereço do site 

desejado no campo correspondente. 

b) Ferramentas – Opções da Internet – na aba conexões, digitar o endereço do site 

desejado no campo correspondente. 

c) Ferramentas – Gerenciar complementos, digitar o endereço do site desejado no 

campo correspondente. 

d) Ferramentas – Arquivo – Adicionar sites ao menu iniciar, digitar o endereço do site 

desejado no campo correspondente. 

e) Favoritos, Adicionar a favoritos, digitar o endereço do site desejado no campo 

correspondente. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 

Respondas às questões de 21 a 26 de acordo com Lúcia L. Weiss (Psicopedagogia 

Clínica). 

 

21) Na avaliação de uma criança devemos levar em consideração alguns aspectos, 

analise cada um: 

 

I. Aspectos orgânicos. 

II. Aspectos cognitivos.  

III. Aspectos emocionais.  

IV. Aspectos sociais. 

V. Aspectos pedagógicos. 

 

Assinale a alternativa que contenha os itens corretos: 

 

a) I e II apenas. 

b) II, III e V apenas. 

c) III, IV e V apenas. 

d) Todos os itens estão corretos. 

e) II, IV e V apenas. 

 

22) Qual o significado da sigla  EOCA? 

 

a) Entrevista Operacional Com a aprendizagem. 

b) Entrevista Operativa Centrada na Aprendizagem. 

c) Entrevista Operativa Concentrada na Aprendizagem.  

d) Entrevista Otimista Centrada na Aprendizagem. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

23) Para se iniciar o diagnóstico psicopedagógico é fundamental que o terapeuta tenha 

claro os dois grandes eixos de análise, assinale-os: 

 

a) Norte e Sul. 

b) Leste e Oeste. 

c) Pariental e Longitudinal. 

d) Horizontal e vertical. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

24) De acordo com Weiss, durante a realização das sessões, é necessário observar 

alguns aspectos: 

 

I. A temática, que envolverá o significado do conteúdo das atividades em seu aspecto 

manifesto e latente. 

II. A dinâmica, que é expressa através da postura corporal, gestos, tom de voz, modo de 

sentar, de manipular os objetos, etc. 

III. O produto feito pelo paciente, que será a escrita, o desenho, as contas, a leitura, etc., 

permitindo assim uma primeira avaliação do nível pedagógico. 

 

Assinale a alternativa que contenha os itens corretos: 

 



8 

a) I e II apenas. 

b) II apenas. 

c) I e III apenas. 

d) II e III apenas. 

e) Todos os itens estão corretos. 

 

25) Assinale “V” para verdadeiro e “F” para falso, referente à Anamnese segundo Weiss. 

 

(  ) É ela que possibilita a integração das dimensões de passado, presente e futuro do 

paciente, permitindo perceber a construção ou não de sua própria continuidade e das 

diferentes gerações. 

(   ) Tem por objetivo colher dados significativos sobre a história de vida do paciente. 

(  ) Com ela obtemos dados para o levantamento de hipóteses sobre a possível etiologia 

do caso, por isso é necessário que seja bem conduzida e registrada. 

  

Assinale a sequência correta: 

 

a) F, V, V. 

b) V, F, V. 

c) V, V, V. 

d) F, F, V. 

e) V, V, F. 

 

26) Na anamnese são estudados levantamentos paralelos como: 

 

I. A história das primeiras aprendizagens realizadas com a mãe ou sua substituta e todos 

os momentos importantes de aprendizagens não escolares ou informais. 

II. Evolução geral – como se processou o seu desenvolvimento, controles, aquisição de 

hábitos, interiorização de normas, aquisição da fala, a alimentação, o sono, a 

sexualidade, etc. 

III. História clínica – problemas, soluções e ambiente familiar. 

IV. História da família nuclear – fatos marcantes dos pais e irmãos antes, durante e depois 

da entrada do paciente na família; as famílias provenientes dos novos casamentos dos 

pais. 

V. A história da família ampliada – ver as famílias materna e paterna em suas influências 

passadas e presentes sobre os pais e pacientes. 

VI. Historia escolar – nas instituições como creches, pré-escolas, escola regular (...). Ver 

como se deu a entrada e os aspectos positivos e negativos de sua passagem pelas 

instituições. 

 

Assinale os itens corretos: 

 

a) I, IV e V apenas. 

b) II, III, e VI apenas. 

c) IV, V e VI apenas. 

d) I, III e VI apenas. 

e) Todos os itens estão corretos.  
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Responda às questões 27 a 30 de acordo com a LDB - Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº 9.394/1996.  

 

27) A LDB – Lei de Diretrizes e Bases Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 

9.394 de ______ de _________________ de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional.  

 

Preencha corretamente os espaços acima: 

 

a) 20; dezembro. 

b) 21; dezembro. 

c) 20 dezembro. 

d) 21; dezembro. 

e) 20; dezembro. 

 

28) De acordo com a LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, assinale “V” 

para verdadeiro e “F” para falso. 

 

(  ) De acordo com o Art. 1º. A educação abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 

ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais. 

(  ) De acordo com o Art. 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o 

pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

(  ) De acordo com o Art. 5º. O acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, 

podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização 

sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e, ainda, o Ministério 

Público, acionar o Poder Público para exigi-lo. 

 

Assinale a sequência correta: 

 

a) F. V. V. 

b) V, V, F. 

c) V, V, V. 

d) V, F, V. 

e) F, F, V. 

 

29) Segundo o Art. 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

 

I. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e 

o saber; 

III. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

IV. Respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII. Valorização do profissional da educação escolar; 

VIII. Gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos 

sistemas de ensino; 
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IX. Garantia de padrão de qualidade; 

X. Valorização da experiência extraescolar; 

XI. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) Apenas os itens I e IV estão INCORRETOS. 

b) Apenas os itens II e VI estão INCORRETOS. 

c) Apenas os itens III e XI estão INCORRETOS. 

d) Apenas os itens IV e X estão INCORRETOS. 

e) Todos os itens estão CORRETOS. 

 

30) De acordo com o Art. 11, os Municípios incumbir-se-ão de: 

 

I. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de 

ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados; 

II. Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas; 

III. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino; 

IV. Autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino; 

V. Oferecer à educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino 

fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando 

estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com 

recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à 

manutenção e desenvolvimento do ensino. 

 

Assinale os itens corretos: 

 

a) Apenas os itens II, IV e V estão corretos. 

b) Apenas os itens I, III, e V estão corretos. 

c) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

d) Apenas os itens I, IV e V estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 

 

Responda às questões 31 e 32 de acordo com a Constituição Federal. 

 

31) De acordo com o Art. 205, a educação, direito de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida e incentivada com a colaboração da ____________________, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

 

Preencha corretamente o espaço em branco: 

 

a) sociedade. 

b) escola. 

c) família. 

d) municipalidade. 

e) assistência social. 
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32) De acordo com o Art. 206, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

 

I - Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; 

III - Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições 

públicas e privadas de ensino; 

IV - Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

V - Valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, planos de carreira 

para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por 

concurso público de provas e títulos, aos das reder públicas; 

VI - Gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 

VII - Garantia de padrão de qualidade; 

VIII - Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, 

nos termos de lei federal.  

 

Assinale os itens corretos: 

 

a) I, III, V, VI e VII apenas. 

b) II, III, IV e VII apenas.  

c) I, II, VI, VII e VIII apenas. 

d) III, IV, V e VIII apenas. 

e) Todos os itens estão corretos. 

 

Responda as questões 33 e 34 de acordo com o ECA – Estatuto da Criança e do 

Adolescente - Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. 

 

33) De acordo com o ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente - Art. 2º diz: 

 

a) Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade 

incompletos e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 

b) A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à 

pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se 

lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes 

facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de 

liberdade e de dignidade. 

c) Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei 

qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. 

d) Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as 

exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição 

peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

34) De acordo com o Art. 4º. “É dever da __________________, da __________________, da 

sociedade em geral e do poder _________________ assegurar, com absoluta prioridade, a 

efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e 

à convivência familiar e comunitária. 

 

Assinale a alternativa que apresenta as palavras que preenchem corretamente os 

espaços em branco acima: 
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a) família; assistência social; público. 

b) mãe; família; público. 

c) família; comunidade; público. 

d) família, comunidade; privado. 

e) comunidade; mãe, assistencialista.  

 

35) De acordo com a reportagem: Reflexões sobre Psicopedagogia, estresse e distúrbios 

do sono do professor na Revista Brasileira de Psicopedagogia online – nº 87. Assinale “V” 

para verdadeiro e “F” para falso: 

 

(  ) O estresse e os distúrbios do sono são ameaças graves, porque causam sofrimento e 

repercutem em toda a sociedade, quando o profissional é um educador, responsável 

por crianças e adolescentes. 

(  ) O estresse pode ser entendido como resultado de um ajuste entre características 

específicas situacionais e as reações que estas desencadeiam, nas quais o sistema 

nervoso simpático se coloca em alerta.   

(  ) O estresse provoca tensão física e psicológica, queda de capacidade intelectual, 

perturbações do sono, levando à fadiga. Os sinais e os sintomas mais frequentes que 

ocorrem em um organismo estressado, em relação ao Sistema Nervoso Central e 

psiquismo, são: cansaço físico e mental, nervosismo, irritabilidade, ansiedade, insônia, 

dificuldade de concentração, falha de memória, tristeza, indecisão, baixa autoestima, 

sentimento de solidão, sentimento de raiva, emotividade, choro fácil, pesadelos, 

depressão, isolamento, perda ou excesso de apetite, pânico.  

(  ) Os distúrbios do sono trazem consequências à saúde do professor e resultam em 

importante custo financeiro e funcional para sociedade, porque leva ao afastamento 

do professor de sua função primordial, em função de aumentar a vulnerabilidade ao 

estresse e a doenças. 

(  ) A ansiedade que pode surgir diante de fatores estressantes pode gerar níveis graves 

de insônia e evoluir para transtornos graves e crônicos, que podem incluir fragmentação 

do sono com múltiplos despertares e dificuldade em conciliar o sono, gerando 

desequilíbrio no comportamento e na saúde.  

 

Assinale a sequência correta: 

 

a) V, V, F, V, V. 

b) V, V, V, V, V. 

c) F, V, V, V, V. 

d) V, V, V, V, F. 

e) V, F, V, V, V. 

 

36) O projeto de Lei nº 3512 de 2008 dispõe sobre: 

 

a) Estatuto do Psicopedagogo. 

b) Código de Ética. 

c) Os honorários do Psicopedagogo quando trabalho clínico. 

d) A regulamentação do exercício da atividade de Psicopedagogia. 

e) O piso salarial do Psicopedagogo. 
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37) De acordo com: “Por que regulamentar a Psicopedagogia como profissão”, analise 

cada item: 

 

I. A formação do Psicopedagogo, no Brasil, vem ocorrendo em caráter regular e oficial, 

desde a década de setenta em instituições universitárias. Esta formação foi 

regulamentada pelo MEC em cursos de pós-graduação e especialização, com carga 

mínima de 360 horas, sendo que a maioria dos cursos são oferecidos com 720 horas ou 

mais. Atualmente existem cursos oficiais nos estados: Amazonas, Pará, Bahia, Ceará, 

Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Distrito 

Federal, Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Norte. 

II.  A clientela desses cursos é constituída por profissionais que buscam especializar-se no 

estudo do processo de ensino-aprendizagem, objetivando atuar nos seguintes campos: 

clínico e institucional (seja escola, hospital ou empresa) e pesquisa. 

III. Os problemas de aprendizagem foram inicialmente pesquisados na área médica e 

tratados por educadores especializados. A Psicopedagogia formaliza atualmente a área 

que lida com a compreensão e o tratamento dos problemas de aprendizagem 

ampliando o foco através da contribuição de outras áreas do conhecimento como a 

Didática, Linguística, Psicanálise, Psicologia, Filosofia, Sociologia, entre outras. 

 

Assinale os itens corretos: 

 

a) I apenas. 

b) I, II e III. 

c) II apenas. 

d) III apenas. 

e) I e III apenas. 

38) De acordo com o Código de Ética - Capítulo IV – Do Sigilo, assinale “V” para 

verdadeiro e “F” para falso: 

(  ) Art. 8º -  O psicopedagogo está obrigado a guardar segredo sobre fatos de que 

tenha conhecimento em decorrência do exercício de sua atividade. 

(  ) Art. 9° - O psicopedagogo não revelará como testemunha, fatos de que tenha 

conhecimento no exercício de seu trabalho, a menos que seja intimado a depor perante 

autoridade competente. 

(  ) Art. 10° - Os resultados de avaliação só serão fornecidos a terceiros interessados, 

mediante concordância do próprio avaliado ou do seu representante legal. 

(  ) Art. 11° - Os prontuários psicopedagógicos são documentos sigilosos e a eles não será 

franqueado o acesso a pessoas estranhas ao caso. 

 

Assinale a sequência correta: 

 

a) F, V, V, V. 

b) V, V, F, V. 

c) V, V, V, V. 

d) V, F, V, V. 

e) V, V, V, F. 
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39) De acordo com o Código de Ética - Capítulo II – Das Responsabilidades dos 

Psicopedagogos, Art. 6º. São deveres fundamentais dos psicopedagogos: 

 

A) Manter-se atualizado quanto aos conhecimentos científicos e técnicos que tratem o 

fenômeno da aprendizagem humana. 

B) Zelar pelo bom relacionamento com especialistas de outras áreas, mantendo uma 

atitude crítica, de abertura e respeito em relação às diferentes visões do mundo. 

C) Assumir somente as responsabilidades para as quais esteja preparado dentro dos 

limites da competência psicopedagógica. 

D) Colaborar com o progresso da Psicopedagogia. 

E) Difundir seus conhecimentos e prestar serviços nas agremiações de classe sempre que 

possível. 

F) Responsabilizar-se pelas avaliações feitas fornecendo ao cliente uma definição clara 

do seu diagnóstico. 

G) Preservar a identidade, parecer e/ou diagnóstico do cliente nos relatos e discussões 

feitos a título de exemplos e estudos de casos. 

H) Responsabilizar-se por crítica feita a colegas na ausência destes. 

I) Manter atitude de colaboração e solidariedade com colegas sem ser conivente ou 

acumpliciar-se, de qualquer forma, com o ato ilícito ou calúnia. O respeito e a dignidade 

na relação profissional são deveres fundamentais do psicopedagogo para a harmonia 

da classe e manutenção do conceito público. 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) Somente as alternativas A, C, D, E, F e I estão CORRETAS.  

b) Somente as alternativas B, D, F, G e H estão CORRETAS. 

c) Somente as alternativas A, C, D, E, F, G e I estão CORRETAS. 

d) Somente as alternativas B, D, E, F, G e H estão CORRETAS.  

e) Todas as alternativas estão CORRETAS. 

 

40) Analise cada item que contém Atribuição do Cargo do Psicopedagogo(Edital nº 

001/2012, anexo I da Prefeitura Municipal de Coronel Freitas). 

 

I. Identificar áreas de competência e limitações, visando entender as origens das 

dificuldades e/ou distúrbio de aprendizagem, mediante a utilização de instrumentos e 

técnicas próprios de Psicopedagogia.  

II. Realizar uma análise do material, do ambiente, do espaço físico oferecido ao aluno 

que apresenta dificuldade de aprendizagem, apresentando soluções. 

III. Contribuir no esclarecimento de dificuldades de aprendizagem que não têm como 

causa apenas deficiências do aluno, mas que são consequências de problemas 

escolares, tais como: Organização da instituição; Métodos de ensino; Relação 

professor/aluno; Linguagem do professor, dentre outros.  

IV. Assessorar e esclarecer a escola a respeito de diversos aspectos do processo de 

ensino-aprendizagem, buscando ampliar o conhecimento dos segmentos escolares 

quanto a importância da psicopedagogia.  

V. Atuar preventivamente junto aos professores explicitando sobre habilidades, conceitos 

e princípios para que ocorra a aprendizagem.  

VI. Trabalhar com a formação continuada dos professores, analisando os currículos e 

projetos junto com a coordenação pedagógica. 

VII. Atuar junto com a família/alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem, 

levando-o a aprender a lidar com seu próprio modelo de aprendizagem, considerando 
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que esses problemas podem ser derivados: das suas estruturas cognitivas, de suas 

questões emocionais, da sua resistência em lidar com o novo ou outra derivação que 

possa se apresentar. 

VIII. Buscar atividades variadas para vencer os obstáculos que se impõem ao processo 

de aprendizagem para que o aprendiz possa retomá-lo com maior autonomia e sucesso.  

IX. Buscar auxílio de outros profissionais se necessário for, como o neurologista, psicólogo 

e fonoaudiólogo para aprofundar tal investigação. 

X. Manter contatos periódicos com a equipe escolar (Direção, Orientadores e 

professores) e responsáveis pela criança, ou adolescente, visando maior integração 

entre escola-família. 

XI.  Zelar pelo sigilo profissional, ou seja, o psicopedagogo deverá manter sigilo sobre os 

fatos de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua atividade, podendo 

compartilhar essas informações com outros profissionais envolvidos no atendimento do 

cliente, desde que também sujeitos a sigilo profissional, sendo que o desrespeito a essas 

normas configura infração disciplinar grave.  

XII. Desempenhar outras atividades correlatas. 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) Apenas os itens I e III estão INCORRETOS. 

b) Apenas os itens IV e X estão INCORRETOS. 

c) Apenas os itens VI e XII estão INCORRETOS. 

d) Apenas os itens V e XI estão INCORRETOS. 

e) Todos os itens estão CORRETOS. 
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DESTAQUE 

 

................................................................................................................................................................................................... 
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11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

 

 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

 

 

31. 

 

 

32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 

 

 

 

 

PARA USO EXCLUSIVO DO CANDIDATO. 

 

 




