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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

PEDAGOGO ESPECIALISTA EM 

PSICOPEDAGOGIA 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término 
da prova. 
 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno contém 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Informática 
Raciocínio Lógico e 

Matemático 

Conhecimentos 

Específicos 

10 05 05 40 
     

 

02- A prova terá duração de 4 (quatro horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Quando a França tentava transformar um bando de principados briguentos em uma Nação-1 

Estado, Condorcet liderou o país na busca de um sistema educacional que fizesse esse serviço. Para 2 

ele, educar era educar para a cidadania, para construir uma nação. Como nosso futuro não será 3 

grande coisa sem um grau maior de coesão e responsabilidade social, quem sabe fazemos o mesmo? 4 

Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos ausentes ou rebeldes? (...) Ao 5 

contrário do que se pensa, seu comportamento antissocial não resulta de ausência de preocupações 6 

com o certo e o errado, mas de conflitos entre comportamentos observados no mundo que os cerca. 7 

Nós, os adultos, confundimos a cabeça dos jovens com nosso comportamento hipócrita ou imoral. 8 

Os jovens não são amorais ou imorais, mas chocados com as contradições que presenciam. Então, 9 

trata-se de abrir espaço para cultivar a preocupação ética, não plantá-la. 10 

Nossas escolas, embora não estejam melhorando, o momento é bom para pedir-lhes mais 11 

ênfase na responsabilidade social. (...) Os alunos não aprendem civismo em aulas de civismo, mas 12 

em uma escola que pratica justiça, tolerância, equidade e generosidade. Os alunos aprendem pelo 13 

que a escola pratica muito mais que pelos sermões em aula. A escola tem de ensinar pelo exemplo. 14 

Se o professor trata o aluno rico de forma diferente da que trata o pobre, falece o aprendizado de 15 

equidade. Se o professor chega atrasado, a lição de pontualidade vai na direção oposta. 16 

Há as oportunidades dadas pelo trabalho comunitário e por visitas que engajam o aluno em 17 

problemas sociais e pessoais (...). Há também escolas que trazem pessoas comuns (...) para narrar 18 

problemas pessoais que tiveram e em que um julgamento moral foi importante. Por exemplo, 19 

alguém que teve problema com drogas ou uma tragédia na família. 20 

Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em seu último livro, o vazio moral 21 

incomoda. As sociedades buscam reencontrar seu rumo e formas mais sadias de convivência. É 22 

alvissareiro registrar que em nossas terras começam a acontecer coisas fascinantes que ilustram uma 23 

nova busca de valores. 24 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

LUIZ CLÁUDIO CASTRO  
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01)  

"Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos 

ausentes ou rebeldes?" (L.5) 

 

Segundo o texto, essa atitude dos alunos revela 

 

A) um comportamento direcionado para a inércia. 

B) o descompromisso com a moral vigente. 

C) um processo contínuo de autoalienação. 

D) a presença de um julgamento moral, constante. 

 

02)  

"Então, trata-se de abrir espaço para cultivar a 

preocupação ética, não plantá-la." (L.9/10) 

 

O trecho em destaque 
 

A) afirma ser o jovem avesso a mudanças 

comportamentais. 

B) apresenta uma proposição contraditória, pois, para 

que se aperfeiçoe algo, há de se iniciá-lo primeiro. 

C) evidencia a existência latente de princípios éticos. 

D) visualiza a tendência hipócrita, futura, concluindo que 

qualquer esforço maior é desnecessário. 

 

03) De acordo com o texto, 
 

A) o comportamento ético resulta de um processo, até 

mesmo articulado, voltado para a leitura e a análise, 

por parte dos jovens, do mundo circunvizinho. 

B) a estrutura de uma nação desenvolvida deve estar 

diretamente ligada ao entrelaçamento harmônico 

entre currículos escolares voltados para o estudo da 

moral e aulas direcionadas à aprendizagem dos 

valores éticos. 

C) o enfraquecimento da Escola, evidenciado pelas 

constantes atitudes não democráticas, não propicia a 

transformação do jovem em um cidadão atrelado aos 

princípios éticos. 

D) a assimilação da ética não se solidifica diante do 

quadro de distanciamento e de rebeldia próprio do 

jovem. 

 

04) Por "o vazio moral" (L.21) entende-se 
 

A) vestígios de amoralidade. 

B) despreocupação com os limites entre o certo e o 

errado. 

C) presença de atitudes imorais. 

D) desconhecimento do bem e do mal.  

 

05) A ação verbal que está devidamente explicada é 
 

A) "tentava" (L.1) — passado que se processa antes de 

outro. 

B) "fazemos" (L.4) — presente com valor de futuro. 

C) "construir" (L.3) — futuro certo. 

D) "confundimos" (L.8) — passado concluído. 

06) No texto, funciona como agente da ação verbal o 

termo 

 

A) "princípios de moral" (L.5). 

B) "os adultos" (L.8). 

C) "as oportunidades" (L.17). 

D) "coisas fascinantes" (L.23).  

 

07) Com referência ao texto, é correto afirmar: 

 

A) "Mas" (L.5) tem valor adversativo. 

B) "antissocial" (L.6) e "amorais" (L.9) exercem a 

mesma função sintática. 

C) "certo" e "errado" (L.7) são qualificadores do nome. 

D) "comunitário" (L.17) restringe o significado de 

"trabalho" (L.17). 

 

08) A expressão "quem sabe" (L.4) mostra 

 

A) insegurança, por faltar ao futuro coesão e 

responsabilidade. 

B) dúvida, devido ao grau de afastamento e 

irresponsabilidade social da Nação. 

C) possibilidade de transformação, caso contrário os 

prognósticos não serão ideais. 

D) esperança de uma aproximação sociocultural com a 

França. 

 

09) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é 

 

A) Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em 

seu último livro, o vazio moral incomoda." (L.21/22) 

B) "Quando a França tentava transformar um bando de 

principados briguentos em uma Nação-Estado, 

Condorcet liderou o país na busca de um sistema 

educacional que fizesse esse serviço." (L. 1/2). 

C) "O momento é bom para pedir-lhe mais ênfase na 

responsabilidade social." (L. 11/12). 

D) "Se o professor chega atrasado, a lição de 

pontualidade vai na direção oposta." (L.16). 

 

10) Na palavra ―responsabilidade‖ (L.12), tem-se como 

base inicial de sua formação: 

 

A) um substantivo 

B) um verbo 

C) um adjetivo 

D) um pronome 
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ÁREA LIVRE 

 

 

 

11) Assinale a alternativa correta da função VALOR do 

Microsoft Excel 2010: 

 

A) Utilizado para criação de fórmulas com números. 

B) Converte um argumento de texto em um número. 

C) Converte números irracionais em números inteiros. 

D) Utilizado para converter frações periódicas em 

números inteiros. 

 

12) No Microsoft PowerPoint 2010 no grupo Modos de 

Exibição Mestres o usuário tem disponível quantos 

modos? 

 

A) Um modo de exibição mestre. 

B) Dois modos de exibição mestres. 

C) Três modos de exibição mestres. 

D) Quatro modos de exibição mestres. 

 

13) O Word 2010 disponibiliza diversos modelos de 

cabeçalho para inserir nos documentos, exceto: 

 

A) Austero 

B) Austin 

C) Avalon 

D) Baias 

 

14)  Analise as informações abaixo a respeito da quebra 

de página no Microsoft Excel 2010: 

 

I - A linha tracejada especifica uma quebra de página 

manual; 

II - A linha sólida especifica uma quebra de página 

automática. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

15) Sobre o Microsoft Power Point 2010 julgue os itens 

abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl + M tem a função de criar novo slide 

após a miniatura selecionada no momento. 

II- O atalho F2 termina a edição de texto em um espaço 

reservado. 

 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Apenas os itens I e II são falsos. 

D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) A soma dos algarismos do sexto termo da sequência 

(1, 11, 21, 1211, 111221,...) é: 

 

A) 10 

B) 11 

C) 12 

D) 9 

 

17) Josué, Samuel e Lucas são irmãos. Um deles é 

pastor, outro é professor, e o outro é cantor. Sabe-se 

que: 1) ou Josué é pastor, ou Lucas é pastor; 2) ou 

Josué é professor, ou Samuel é cantor; 3) ou Lucas é 

cantor, ou Samuel é cantor; 4) ou Samuel é 

professor, ou Lucas é professor. Portanto, as 

profissões de Josué, Samuel e Lucas são, 

respectivamente, 

 

A) Professor, pastor e cantor. 

B) Pastor, professor e cantor. 

C) Professor, cantor e pastor. 

D) Pastor, cantor e professor. 

 

18) Qual barco simbolizado abaixo pertence à sequência 

lógica no lugar da interrogação? 
 

 

 
 

 

 

 

 

A)  
 

 

B)  
 

 

C)  
 

 

D)  
 
 

19) Considere verdadeiras as proposições abaixo: 

 

I. Bruno mora na Bahia; 

II. Luíza não mora em São Paulo. 

 

Entre as alternativas abaixo, a única que é 

verdadeira é: 

 

A) Bruno mora na Bahia se, e somente se, Luíza não 

mora em São Paulo. 

B) Bruno não mora na Bahia ou Luíza mora em São 

Paulo. 

C) Se Luíza não mora em São Paulo, então Bruno não 

mora na Bahia. 

D) Ou Bruno Mora na Bahia, ou Luíza não mora em São 

Paulo. 

 

20)  Cinco casas foram pintadas com as cores Azul, 

Branca, Marrom, Roxa e Verde. A casa Verde está 

imediatamente à esquerda da casa Roxa. A casa 

Marrom está à direita da casa Roxa. A casa Amarela 

está imediatamente à esquerda da casa Marrom. A 

casa Verde está à esquerda da casa Branca. A casa 

Branca está à esquerda da casa Marrom. A ordem 

das casas, sendo a primeira a casa mais à esquerda 

e a última a casa mais à direita, é: 

 

A) Verde, Branca, Amarela, Roxa e Marrom. 

B) Branca, Amarela, Verde, Marrom e Roxa. 

C) Verde, Roxa, Branca, Amarela e Marrom. 

D) Amarela, Verde, Roxa, Marrom e Branca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

   RACIOCÍNIO LÓGICO E  MATEMÁTICO                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Os dez mandamentos das relações humanas contém 
itens que todo profissional deveria seguir a fim de 
melhorar o relacionamento no trabalho. Entre os itens 
apresentados identifique o que NÃO contempla os 
dez mandamentos: 

 
A) ENALTEÇA sempre o seu trabalho. Os amigos irão 

elogiar, dar confiança e admirar seu trabalho. 
B) CHAME as pessoas pelo nome. A música suave para 

muitos ainda é ouvir o seu próprio nome. 
C) SEJA amigo e prestativo. Se quiser ter amigos, seja 

amigo. 
D) SEJA cordial. Fale e aja com sinceridade. Tudo o que 

você fizer, faça com todo o prazer. 
 
22) A ética é uma particularidade intrínseca a toda ação 

humana e, por esta razão, é um elemento vital na 
produção da realidade social. Sobre a ética 
profissional identifique a afirmativa CORRETA: 

 

A) Estabelece regras que são assumidas pela pessoa, 
como uma forma de garantir o padrão de 
comportamento.  

B) Independe das fronteiras geográficas, garante uma 
identidade entre pessoas que sequer se conhecem, 
mas utilizam este mesmo referencial moral comum. 

C) Busca estabelecer o regramento de uma sociedade 
delimitada pelas fronteiras do Estado. Vale apenas 
para aquela área geográfica onde uma determinada 
população ou seus delegados vivem. 

D) É o conjunto de normas éticas que formam a 
consciência do profissional. Não propõe leis e, sim, 
estabelece parâmetros que distinguem o profissional 
que desempenha bem sua função do profissional que 
a desempenha de forma desrespeitosa. 

 

23) A origem da Psicopedagogia mostra uma área de 
atuação integrativa, que abarca conhecimentos de 
diferentes áreas, com a finalidade de resolver 
problemas que atinge a aprendizagem, ou seja, 
psicopedagogia é conhecimento que atua no 
processo de aprendizagem. Sobre o trabalho e o 
estudo da psicopedagogia identifique a afirmativa 
FALSA: 

 

A) A interação psicopedagógica vem ocorrendo na 
assistência às pessoas que apresentam dificuldades 
de aprendizagem, através do diagnóstico e da 
terapêutica. 

B) Está voltada para o desenvolvimento das funções 
cognitivas do aluno, ou seja, a psicopedagogia tem 
como meta desbloquear e canalizar o aluno para o 
aprendizado, isso só ocorre quando são detectadas 
possíveis perturbações no processo de 
aprendizagem.  

C) O psicopedagogo tem o papel de levar a equipe da 
instituição a observar o ambiente, para depois traçar 
diferentes caminhos, possibilidades e partir para a 
mudança. 

D) Ao psicopedagogo cabe a ação fundamental de ser o 
interlocutor nos processos de socialização e 
interação dos membros da equipe escolar. 

24) Sobre o nível da escrita Hipótese Pré- 
Silábica,  segundo Emilia Ferreiro podemos afirmar 
que: 

 
A) Compreende que a escrita representa o som da fala. 
B) Combina só vogais ou só consoantes, fazendo 

grafias equivalentes para palavras diferentes. Por 
exemplo, AO para gato ou ML para mola e mula. 

C) Pode combinar vogais e consoantes numa mesma 
palavra, numa tentativa de combinar sons, sem 
tornar, ainda, sua escrita socializável. Por exemplo, 
CAL para cavalo; Passa a fazer uma leitura termo a 
termo (não global). 

D) Supõe que a escrita é outra forma de desenhar ou de 
representar coisas e usa desenhos, garatujas e 
rabiscos para escrever. 

 
25) São características inerentes ao nível de 

desenvolvimento da escrita Hipótese Silábica, 
EXCETO: 

 
A) A criança começa estabelecer relações entre o 

contexto sonoro da linguagem e o contexto gráfico do 
registro.  

B) Traços são semelhantes entre si e, muitas vezes, 
nem ela consegue identificar o que escreveu - leitura 
instável. Algumas vezes, usa como estratégia o 
pareamento de desenhos com as palavras para 
poder ler com mais segurança, o que também pode 
caracterizar certa insegurança ao decidir que letras 
usar.  

C) Atribui a cada letra ou marca escrito (uma letra, 
pseudoletra ou até um número) o registro de uma 
sílaba falada, pois começa a perceber que a grafia 
representa partes sonoras da fala. No entanto, ainda 
enxerta letras no meio ou final das palavras por 
acreditar que, assim, está escrevendo corretamente.  

D) Nessa fase, seu maior conflito são as palavras 
monossílabas, para ela é necessário um número 
mínimo de letras para cada palavra. 

 
 
26) Ao atingir esse nível da língua escrita, a criança 

passa a escrever pautando-se na marca da oralidade 
considerando que a sílaba será separada em 
unidades menores. Tem consciência da função social 
que a escrita traz e que quando se escreve, é para 
que alguém possa ler. À medida que vão interagindo 
com a linguagem escrita, vão percebendo que a 
escrita não é uma representação fiel da fala e 
aparecem novos problemas de escrita, como a 
distinção no uso das letras V/F, T/D, S/Z, J/G, H, O e 
E no final de palavra, e a separação das palavras 
entre outras. Qual nível da escrita as características 
acima pertence? 

 
 

A) Nível pré-silábico 
B) Nível silábico 
C) Nível silábico-alfabética 
D) Nível alfabético 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA                        QUESTÕES DE 21 A 60 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                     Página | 8  

 

  CARGO: PEDAGOGOGO ESPECIALISTA EM PSICOPEDAGOGIA  

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

27) De acordo com a teoria da Psicogênese da Língua 

Escrita, toda criança passa por quatro fases até sua 

alfabetização. Identifique o nível com a definição 

correta: 
 

 

A) Pré-silábica: domina o valor das letras e sílabas. 

B) Silábica: ainda não atribuindo valor as sílabas; 

C) Silábico-alfabética: mistura a lógica da fase anterior 

com a identificação de cada silaba; 

D) Alfabética: não consegue relacionar as letras com os 

sons da língua falada; 

 

28) Com base no Art. 26, da LDB. Os currículos da 

educação infantil, do ensino fundamental e do ensino 

médio devem ter base nacional comum, a ser 

complementada, em cada sistema de ensino e em 

cada estabelecimento escolar, por uma parte 

diversificada, exigida por quais características:  

 

A) Administrativa, financeira e econômica. 

B) Regionais e locais da sociedade, da cultura, da 

economia e dos educandos.   

C) Físicas da escola, quadro de corpo docente e 

discente da instituição. 

D) Da escola e da comunidade em geral. 

 

29) A educação física, integrada à proposta pedagógica 

da escola, é componente curricular obrigatório da 

educação básica, sendo sua prática facultativa ao 

aluno segundo a LDB:  
 

A) Que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 

duas horas. 

B) Maior de quarenta anos de idade. 

C) Que estiver prestando serviço militar inicial ou que, 

em situação similar, estiver obrigado à prática da 

educação física. 

D) Que apresente atestado de licença médica de três 

dias.  

 

30) Com base no Art. 30, da LDB. A educação infantil 

será oferecida em: 

 

I. Creches, ou entidades equivalentes, para crianças de 

até três anos de idade; 

II. Pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos 

de idade. 

III. Pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 

(cinco) anos de idade.  

 

Marque a assertiva: 

 

A) I,II apenas. 

B) I,III apenas. 

C) II,III apenas. 

D) Todas estão corretas. 

 

31) Com base no art. 13, da LDB. Os docentes incumbir-

se-ão de, EXCETO 

 

A) Participar da elaboração da proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino. 

B) Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 

proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. 

C) Zelar pela filantropia, na forma da lei. 

D) Estabelecer estratégias de recuperação para os 

alunos de menor rendimento. 

 

32) A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a 

primeira do ensino fundamental, pode ser feita: 

 

A) Por seleção, para alunos que cursaram, com baixo 

aproveitamento, a série anterior, na própria escola. 

B) Por indicação, para candidatos vindos de escolas em 

outros estados. 

C) Independentemente de escolarização anterior, 

mediante avaliação feita pela escola, que defina o 

grau de desenvolvimento e experiência do candidato 

e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, 

conforme regulamentação do respectivo sistema de 

ensino. 

D) Por classificação da idade mínima necessária. 

 

33) A verificação do rendimento escolar observará os 

seguintes critérios: 

 

I. Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do 

aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos 

sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do 

período sobre os de eventuais provas finais; 

II. Possibilidade de aceleração de estudos para alunos 

com atraso escolar; 

III. Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries 

mediante verificação do aprendizado; 

IV. Aproveitamento de estudos concluídos com êxito; 

V. Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de 

preferência paralelos ao período letivo, para os casos 

de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados 

pelas instituições de ensino em seus regimentos; 

 

Marque a assertiva: 

 

A) Apenas I,II,III,V estão corretas; 

B) Apenas I,III,IV estão corretas; 

C) Apenas I,II,IV,V estão corretas; 

D) Todas estão corretas. 
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34) Os conteúdos referentes à história e cultura afro-
brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão 
ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em 
especial nas seguintes áreas da educação: 

 

A) Nas áreas de educação artística e de literatura e 
história brasileira. 

B) Nas áreas de linguística e ciências biológicas. 
C) Nas áreas de educação de trânsito e meio ambiente. 
D) Nas áreas de educação, estudos sociais e 

geopolítica. 
 
35) Com base no art. 33, da LDB.  É CORRETO o que se 

afirma sobre o ensino religioso em: 
 

A) O ensino religioso é de matrícula obrigatória. 
B) É parte integrante da formação básica do cidadão e 

constitui disciplina dos horários normais das escolas 
públicas de ensino fundamental. 

C) Outorga todas as formas de proselitismo. 
D) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 
36) Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente 

aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar 
os estudos na idade regular, oportunidades 
educacionais apropriadas, consideradas as 
características do alunado, seus interesses, 
condições de vida e de trabalho, mediante cursos e 
exames. Os exames realizar-se-ão por meio do 
seguinte modo: 

 

A) No nível de conclusão do ensino fundamental, para 
os maiores de quinze anos. No nível de conclusão do 
ensino médio, para os maiores de dezoito anos. 

B) De modo para ingresso na educação profissional 
tecnológica de graduação e pós-graduação. 

C) Através de avaliação a fim de buscar reconhecimento 
e certificação para prosseguimento ou conclusão de 
estudos. 

D) Através da capacidade de aproveitamento e não 
necessariamente ao nível de escolaridade.    

 
37) Com base no art. 59, da LDB.  Os sistemas de 

ensino assegurarão aos educandos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação, EXCETO:      

 

 

A) Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 
organização específicos, para atender às suas 
necessidades. 

B) Entrada diferenciada aos meios de ingresso nas 
instituições de ensino e benefícios dos programas 
sociais suplementares disponíveis para o respectivo 
nível do ensino regular.  

C) Professores com especialização adequada em nível 
médio ou superior, para atendimento especializado, 
bem como professores do ensino regular capacitados 
para a integração desses educandos nas classes 
comuns. 

D) Educação especial para o trabalho, visando a sua 
efetiva integração na vida em sociedade, inclusive 
condições adequadas para os que não revelarem 
capacidade de inserção no trabalho competitivo, 
mediante articulação com os órgãos oficiais afins, 
bem como para aqueles que apresentam uma 
habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou 
psicomotora. 

38) De acordo com o art. 79, da LDB a União apoiará 

técnica e financeiramente os sistemas de ensino no 

provimento da educação intercultural às 

comunidades indígenas, desenvolvendo programas 

integrados de ensino e pesquisa. Os programas a 

que se refere este artigo, incluídos nos Planos 

Nacionais de Educação, terão os seguintes objetivos, 

EXCETO: 

 

A) Aplicar as práticas sócio-culturais da população 

advindas de outras raças e culturas a cada 

comunidade indígena. 

B) Manter programas de formação de pessoal 

especializado, destinado à educação escolar nas 

comunidades indígenas; 

C) Desenvolver currículos e programas específicos, 

neles incluindo os conteúdos culturais 

correspondentes às respectivas comunidades; 

D) Elaborar e publicar sistematicamente material 

didático específico e diferenciado. 

 

39) O art. 79-B, da LDB  diz que o calendário escolar 

incluirá o dia 20 de novembro como dia: 

 

A) Dia Nacional da Consciência Indígena. 

B) Dia Nacional da Consciência Negra. 

C) Dia Nacional do amigo da escola. 

D) Dia Nacional do aluno. 

 

40) A exibição de filmes de produção nacional constituirá 

componente curricular complementar integrado à 

proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição 

obrigatória por, no mínimo: 

 

A) 1 (uma) horas mensais. 

B) 2 (duas) horas mensais. 

C) 4 (quatro) horas mensais. 

D) 8 (oito) horas mensais. 

 

41) A União incumbir-se-á de, EXCETO: 

    

A) Coletar, analisar e disseminar informações sobre a 

educação; 

B) Assegurar processo nacional de avaliação do 

rendimento escolar no ensino fundamental, médio e 

superior, sem colaboração com os sistemas de 

ensino, objetivando a definição de prioridades e a 

melhoria da qualidade do ensino; 

C) Baixar normas gerais sobre cursos de graduação e 

pós-graduação; 

D) Assegurar processo nacional de avaliação das 

instituições de educação superior, com a cooperação 

dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre 

este nível de ensino. 
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42) De acordo com a concepção da análise do 

Comportamento, o professor programa a forma como 

o objeto de conhecimento será organizado, 

respeitando as características individuais do aluno. O 

objetivo é que o aluno: 

 

A) Se interesse pelo processo de conhecimento e aja 

sobre o objeto de conhecimento; 

B) Desestimule-se pela intermediação do professor; 

C) Leve em consideração mais os processos 

psicopedagógicos que os cognitivos; 

D) Leve em consideração mais os processos 

psicopedagógicos que as distrações.  

 

43) Na concepção racionalista, a aprendizagem é fruto: 

 

A) Do esforço de pais e mães; 

B) Da capacidade interna do aluno; 

C) Do universo externo ao aluno; 

D) Do esforço de educadores. 

 

44) Na concepção construtivista, o aluno é um elemento: 

 

A) Ativo que age e constrói sua aprendizagem; 

B) Inativo e passivo na construção da aprendizagem; 

C) Inócuo e irrelevante na construção da aprendizagem; 

D) Ativo, porém, perdido dentro da dinâmica da 

aprendizagem. 

 

45) Muitos Psicopedagogos acreditam que, para que 

haja aprendizagem, é necessário o nível cognitivo e o 

_____, além do organismo e do corpo. Por isso 

aproximam-se dos referenciais teóricos 

do construtivismo, porque foca a _____, enfatizando 

o _____. 

 

Preenchem adequadamente as lacunas as respectivas 

palavras: 

 

A) Indesejante – Subjetivação – Instável; 

B) Indesejante – Objetivação – Rito; 

C) Desejante – Objetivação – Intervencionismo; 

D) Desejante – Subjetivação – Interacionismo.  

 

46) Estado de inibição cognitiva caracterizado pelo 

esquema mental de defesa ou fuga, desenvolvido 

pelo próprio sujeito que impede ou atrapalha a 

aprendizagem: 

 

A) Sensibilidade média; 

B) Anátema real;  

C) Instinto vital; 

D) Inteligência atrapada. 

 

 

 

 

47) É uma característica do nível psicogenético silábico e 

não pré-silábico: 

 

A) Obscura relação escrita pensamento; 

B) Escreve sinais gráficos quaisquer de forma aleatória; 

C) Ideia de um número mínimo de letras para constituir 

uma palavra; 

D) Ausência de vinculação entre pronúncia e escrita; 

 

48) É a dificuldade na linguagem escrita e também pode 

aparecer como consequência da dislexia. Suas 

principais características são: troca de grafemas, 

desmotivação para escrever, aglutinação ou 

separação indevida das palavras, falta de percepção 

e compreensão dos sinais de pontuação e 

acentuação: 

 

A) TDAH; 

B) Disortografia; 

C) Discalculia; 

D) TOC. 

 

49) Leia com atenção: 
 

I. A socialização não tem importância para o 

desenvolvimento cognitivo; 

II. Não há correlação entre dificuldades de 

aprendizagem e baixa sociabilidade. 
 

 

Sobre os itens acima: 

 

A) Estão corretos; 

B) Estão incorretos; 

C) Apenas I está correto; 

D) Apenas II está correto. 

 

50) A Psicogênese da língua escrita parte: 
 

 

A) De como se aprende e não de como se deve ensinar; 

B) De como se deve ensinar e não de como se aprende; 

C) De situações pré-aprendizado; 

D) De interações subjetivas adjacentes. 

 

51) O conceito de Equilibração torna-se especialmente 
marcante na teoria de Piaget, pois ele representa o 
fundamento que explica todo o processo do 
desenvolvimento humano. Trata-se de um fenômeno 
que tem, em sua essência, um caráter universal, já 
que é de igual ocorrência para todos os indivíduos da 
espécie humana, mas que pode sofrer variações em 
função de conteúdos culturais do meio em que o 
indivíduo está inserido. Nessa linha de raciocínio, o 
trabalho de Piaget leva em conta a atuação de  dois 
elementos básicos ao desenvolvimento humano que 
são: 

 

A) Os fatores invariantes e os fatores variantes. 
B) A politica e a sociedade. 
C) Os fatores internos e os externos. 
D) A escola e a mãe. 
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52) É o processo cognitivo pelo qual uma pessoa integra 

(classifica) um novo dado perceptual, motor ou 

conceitual às estruturas cognitivas prévias 

(WADSWORTH, 1996). Ou seja, quando a criança 

tem novas experiências (vendo coisas novas, ou 

ouvindo coisas novas) ela tenta adaptar esses novos 

estímulos às estruturas cognitivas que já possui: 

 

A) Assimilação. 

B) Acomodação. 

C) Socialização. 

D) Racionalização. 

 

53) É nesta fase que surge na criança, a capacidade de 

substituir um objeto ou acontecimento por uma 

representação (PIAGET e INHELDER, 1982), e esta 

substituição é possível, conforme PIAGET, graças à 

função simbólica ou semiótica. Assim este estágio é 

também muito conhecido como o estágio da 

Inteligência Simbólica. Trata-se de qual estágio do 

desenvolvimento humano: 

 

A) Período Sensório-motor (0 a 2 anos). 

B) Período pré-operatório (2 a 7 anos). 

C) Período das operações concretas (7 a 11, 12 anos). 

D) Período das operações formais (12 anos em diante). 

 

54) Para Piaget, existe um desenvolvimento da moral 

que ocorre por etapas, de acordo com os estágios do 

desenvolvimento humano. Piaget argumenta que o 

desenvolvimento da moral abrange três fases. Entre 

as alternativas identifique a INCORRETA: 

 

A) Anomia (crianças até 5 anos), fase em que a moral 

não se coloca, ou seja, as regras são seguidas, 

porém o indivíduo ainda não está mobilizado pelas 

relações bem x mal e sim pelo sentido de hábito, de 

dever. 

B) Heteronomia (crianças até 9, 10 anos de idade), em 

que a moral é igual à autoridade, ou seja, as regras 

não correspondem a um acordo mútuo firmado entre 

os jogadores, mas sim como algo imposto pela 

tradição e, portanto, imutável. 

C) Homogenia (crianças de 0 a 4 anos),  caracteriza a 

fase  em que a moral dá lugar à capacidade da 

criança de estabelecer relações e coordenar pontos 

de vista diferentes e de integrá-los de modo 

particular. 

D) Autonomia corresponde ao último estágio do 

desenvolvimento da moral, em que há a legitimação 

das regras e a criança pensa a moral pela 

reciprocidade, quer seja o respeito a regras, 

entendido como decorrente de acordos mútuos entre 

os jogadores, sendo que cada um deles consegue 

conceber a si próprio como possível 'legislador' em 

regime de cooperação entre todos os membros do 

grupo. 

55) Este período que corresponde praticamente à idade 

em que se inicia a frequência à escola elementar 

será marcado por grandes aquisições intelectuais de 

acordo com as proposições piagetianas. Observa-se 

um marcante declínio do egocentrismo intelectual e 

um crescente incremento do pensamento lógico 

formal. A criança terá um conhecimento real, correto 

e adequado de objetos e situações da realidade 

externa, e poderá trabalhar com eles de modo lógico. 

As características citadas trata sobre qual fase do 

desenvolvimento humano, segundo Piaget: 

 

A) Período Sensório-motor (0 a 2 anos) 

B) Período pré-operatório (2 a 7 anos). 

C) Período das operações concretas (7 a 11, 12 anos). 

D) Período das operações formais (12 anos em diante). 

 

56) Lev Semyonovitch Vygotsky, professor e pesquisador 

russo, definiu três estágios de desenvolvimento do 

aprendiz: 

Nível de Desenvolvimento Real, Nível de 

Desenvolvimento Potencial, Zona de 

Desenvolvimento Proximal. Identifique a afirmação 

FALSA sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal 

(ZDP): 

 

A) É a distância entre o nível de desenvolvimento real, 

ou seja, determinado pela capacidade de resolver 

problemas independentemente, e o nível de 

desenvolvimento potencial, demarcado pela 

capacidade de solucionar problemas com ajuda de 

um parceiro mais experiente. 

B) É justamente nesta zona que a aprendizagem vai 

ocorrer. A função de um educador escolar, por 

exemplo, seria, então, a de favorecer esta 

aprendizagem, servindo de mediador entre a criança 

e o mundo. 

C) É utilizada para dois diferentes propósitos na análise 

do desenvolvimento psicológico. Um deles é 

identificar os tipos de funções psicológicas em 

maturação (e as interações sociais a elas 

associadas) que são necessários para a transição de 

um período do desenvolvimento para o seguinte; e o 

outro é identificar o estado atual da criança em 

relação ao desenvolvimento dessas funções 

necessárias para essa transição.  

D) Refere-se a tudo aquilo que a criança já tem 

consolidado em seu desenvolvimento, e que ela é 

capaz de realizar sozinha sem a interferência de um 

adulto ou de uma criança mais experiente. 
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57) Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de 

ensino, o Poder Público criará formas alternativas de 

acesso aos diferentes níveis de ensino: 

 

A) Independentemente da escolarização anterior; 

B) Dependendo da escolarização anterior; 

C) De maneira escalonada; 

D) De modo intermitente.  

 

58) Na psicologia do desenvolvimento humano há 

perspectivas e estudos diversos. Para o teórico 

Chomsky, as crianças já nascem com tudo que 

precisa na sua estrutura biológica para se 

desenvolver. A educação pouco ou quase nada 

altera as determinações congênitas. Os processos de 

ensino só podem se realizar na medida em que o 

aluno estiver pronto, maduro para efetivar a 

aprendizagem. A prática escolar não desafia, não 

amplia nem instrumentaliza o desenvolvimento de 

cada indivíduo, pois se restringe àquilo que ele já 

conquistou. Essas características citadas pertencem 

a qual tipo de teoria do desenvolvimento humano: 

 

A) Inatista. 

B) ambientalista. 

C) evolucionista. 

D) construcionista. 

 

59) Os distúrbios de aprendizagem são muito comuns: 

déficit de atenção, dislexia, hiperatividade, disgrafia e 

discalculia são alguns dos problemas que crianças 

podem ter durante a vida escolar. Esses termos 

devem ser bem entendidos pelo educador, ou gestor 

pedagógico. Identifique entre as alternativas a 

CORRETA: 

 

A) O déficit de atenção é caracterizado pela pressa da 

pessoa terminar o mais breve a atividade proposta, 

tende a ser muito agitada, gosta de fazer muitas 

coisas ao mesmo tempo, tem atenção em tudo o que 

faz. 

B) A Discalculia é a dificuldade de aprender tudo o que 

está relacionado com questões numéricas como 

operações, conceitos e aplicação da matemática. 

C) Disgrafia é a dificuldade de aprender e desenvolver a 

coordenação  motora fina. 

D) A hiperatividade é uma questão de desatenção, na 

qual a criança não consegue manter o foco em uma 

coisa e mesmo que esteja quieta, tentando aprender 

a sua atenção não está naquele lugar. 

60) Definida como um transtorno de aprendizagem na 

área da leitura, escrita e soletração, a dislexia é um 

distúrbio de maior incidência nas salas de aula no 

mundo todo, muitas vezes confundida como 

resultado de uma má alfabetização, desatenção ou 

falta de motivação. Se não for tratada 

adequadamente, pode comprometer a fase adulta da 

criança. São características da Dislexia, EXCETO: 

 

A) Impulsividade. 

B) Dificuldade em se engajar em jogos ou atividades de 

leitura onde necessite permanecer sentado. 

C) Dificuldade de concentração. 

D) Dificuldade para decodificar as letras do alfabeto e 

tudo o que é relacionado à leitura. 

 

 

 

 

https://www.iped.com.br/educacao-e-pedagogia/curso/disturbios-de-aprendizagem

