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Exemplo: 

 

TURNO: MANHÃ 

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

 

 

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

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) 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 Atualidades Informática Conhecimentos Específicos 

10 05 05 20 
     

 

02- A prova terá duração de 3 (três 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: ____________________________________________________________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.anapurus2016@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS-MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL ANAPURUS-MA 

PSICOPEDAGOGO 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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TEXTO 1 

 

A construção de um Estado Democrático de Direito somente torna-se possível mediante o 1 

respeito à igualdade essencial dos seres humanos, haja vista que o princípio da igualdade constitui um 2 

valor fundamental e balizar inerente à Democracia. 3 

Neste sentido, a liberdade religiosa, dentro da ótica do princípio da igualdade, é de 4 

fundamental importância. Todavia, tal ideal somente poderá prosperar em um contexto em que se 5 

busca o respeito à diversidade, como mecanismo de igualdade de direitos entre todos os membros da 6 

sociedade. Apenas em uma sociedade em que o indivíduo tenha a liberdade de escolher livremente sua 7 

forma de expressão espiritual, sem com isso sofrer qualquer tipo de cerceamento de seus direitos ou 8 

tratamento discriminatório, é que se pode dizer que há liberdade e igualdade de tratamento, haja vista 9 

que a manifestação de credo é um dos muitos aspectos inerentes à própria condição humana. 10 

“Enfim, ninguém pode ser privado de seus direitos civis, sociais e políticas, em razão de uma 11 

discriminação religiosa. Não se pode conceber a existência de liberdade religiosa, quando, por motivos 12 

religiosos, se negam os direitos fundamentais inerentes à cidadania. O exercício pleno da cidadania 13 

não pode subsistir com violações aos direitos humanos fundamentais”. 14 

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.                                                                 

             (adaptado de JusBrasil, 21/05/2016) 

 
01)  De acordo com as ideias do Texto 01, analise as 

afirmativas abaixo e assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

I. Por a liberdade religiosa estar contida dentro do 

princípio da igualdade, aquela exerce papel fundamental 

na construção de um Estado Democrático de Direito. 

II. Um Estado que discrimina o cidadão por sua religião 

não adota o sistema Democrático de Direito; nele não 

há, portanto, a defesa dos direitos humanos 

fundamentais. 

III. A cidadania dar-se-á juntamente com a existência da 

liberdade religiosa; assim, é papel principal de um 

Estado Democrático defender a disseminação de direitos 

sociais, civis e políticos. 

 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) Apenas II e III estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

 

02) Há uma conjunção sublinhada que possui o mesmo 
valor semântico que o termo “haja vista” (linha 9) 
do Texto em: 

 
A) Por mais que você insista, seu time irá perder o 

jogo! 
B) Tenho aprendido muito e continuo não sabendo. 
C) As aulas foram suspensas, por conseguinte, o 

estudo precisa ser reorganizado. 
D) Vejo que ainda está relutante, porquanto você o 

expresse através do semblante. 
 
03) Assinale a alternativa que apresenta uma 

substituição possível do termo destacado do Texto 

01, que mantém a correção gramatical e o seu 

sentido original: 

 
A) “se busca” (linha 5/6) por “buscam”. 

B) “há” (linha 9) por “existe”. 

C) “haja vista que” (linha 9) por “de modo que”. 

D) “se pode conceber” (linha 12) por “pode ser 

concebida”. 
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04) Levando-se em consideração os conceitos de frase, 
oração e período, assinale o período retirado do 
Texto 01 composto por exatamente 2 (duas) 
orações: 

 
A) “Neste sentido, a liberdade religiosa, dentro da ótica 

do princípio da igualdade, é de fundamental 
importância.” 

B) “Todavia, tal ideal somente poderá prosperar em um 
contexto em que se busca o respeito à diversidade, 
como mecanismo de igualdade de direitos entre 
todos os membros da sociedade.” 

C) “Enfim, ninguém pode ser privado de seus direitos 
civis, sociais e políticos, em razão de uma 
discriminação religiosa.” 

D) “O exercício pleno da cidadania não pode subsistir 
com violações aos direitos humanos fundamentais.” 

 

05)  Assinale a alternativa que apresenta um termo do 
Texto 01 o qual exerça a mesma função morfológica 
que a partícula “que” (linha 5): 

 
A) “que” (linha 2) 
B) “que” (linha 7) 
C) “que” (linha 9) (1º na referida linha) 
D) “que” (linha 9) (2º na referida linha) 
 

06)  Em relação à coesão e à coerência do Texto 01, 
julgue os itens abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F). 
Em seguida, assinale a alternativa com a ordem 
correta das respostas, de cima para baixo: 

 
( ) Existem termos que desempenham importante 

função de articulares do texto. A palavra “isso” (linha 
8) serve como um termo anafórico dentro do 
período a que pertence. 

( ) O pronome demonstrativo “Neste” (linha 4) está 
incorretamente empregado, devendo ser substituído 
por “Nesse”. 

( ) Analisando-se o texto, há erro de paralelismo 
semântico no trecho “Enfim, ninguém pode ser 
privado de seus direitos civis, sociais e políticos, em 
razão de uma discriminação religiosa.” (linhas 11 e 
12). 

 
A) V – V – F  
B) F – V – V 
C) V – F – V 
D) F – V – F 
 

07) Assinale a alternativa onde o acento indicador de 
crase foi INDEVIDAMENTE empregado na frase: 

 
A) Amanhã iremos à festa de aniversário de minha 

colega. 

B) Ele saiu às duas horas. 

C) Dei uma flor à menina. 

D) Passará à dedicar-se mais aos estudos. 

 

TEXTO II 
 

Eu era ainda muito criança, mas sabia uma 

infinidade de coisas que os adultos ignoravam. Sabia 

que não se deve responder aos cumprimentos dos 

glimerinos, aquela raça de anões que a gente 

encontra quando menos espera que fazem tudo para 

nos distrair de nossa missão; sabia que nos lugares 

onde a mãe-de-ouro aparece à flor da terra não se 

deve abaixar nem para apertar os cordões dos 

sapatos, a cobiça está em toda parte e morde manso; 

sabia que ao ouvir passos atrás ninguém deve parar 

nem correr, mas manter a marcha normal, quem 

mostrar sinais de medo estará perdido na estrada. 

  
VEIGA, José J. Os cavalinhos de Platiplanto. Contos. 18. ed. Rio de 

Janeiro: 1989. p. 61. 

 

08) O texto revela a criança como um ser: 

 

A) Imaturo para lidar com os imprevistos. 

B) Facilmente iludido pelos conhecimentos dos adultos. 

C) Frágil e dependente da experiência e da proteção dos 

adultos. 

D) Conhecedor dos riscos que a vida oferece ao homem 

e de como enfrentá-los. 

 

09) Marque a alternativa em que todas as palavras 

apresentam divisão de sílaba correta: 

 

A) “cri-an-ça” (L.1), “sa-bi-a” (L.1), “dis-tra-ir” (L.6). 

B) “pa-ssos” (L.10), “si-na-is” (L.12), “igno-ra-vam” 

(L.2). 

C) “sa-bia” (L.6), “qu-an-do” (L. 5), “a-ba-i-xar” (L.8). 

D) “si-nais” (L.12), “a-nõ-es” (L.4), “mu-i-to” (L.1). 

 

10) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, um hiato 

e um dígrafo. 

 

A) “aquela” (L.4), “coisas” (L.2), “passos” (L.10). 

B) “ignoravam” (L.2), “sabia (L.6),  “onde” (L.7). 

C) “distrair” (L.6), “sabia” (L.6),  “missão” (L.6). 

D) “cordões” (L.8), “ouvir” (L.10), “muito” (L.1).   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

12 

http://www.coladaweb.com/biologia/botanica/flor
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11) Em junho desse ano, um furacão político atingiu a 

União Europeia, já que um de seus membros 

resolveu, após consulta por meio de plebiscito, que 

irá sair do rol de países integrantes em data ainda 

incerta. Que membro é este? 

 

A) Inglaterra. 

B) Escócia. 

C) Reino Unido.  

D) País de Gales. 

 

12)  No dia 17 de fevereiro, o Supremo Tribunal Federal, 

a mais alta corte do Brasil, mudou importante 

jurisprudência da Corte, que teve grande impacto 

não só no meio jurídico, mas em todo âmbito social, 

nesta decisão, afirmando que: 

 

A) É possível a execução da pena privativa de liberdade 

depois de decisão condenatória confirmada em 

segunda instância.  

B) É impossível a execução de pena privativa de 

liberdade depois de decisão condenatória 

confirmada em segunda instância.  

C) É possível o aborto para fetos com microcefalia. 

D) A lei de ficha limpa não seria utilizada nas eleições 

municipais do corrente ano. 

 

13)  A União Brasileira de Escritores (UBE) enviou, no 

dia 03/02/2016, à Academia Sueca a indicação de 

_______________para o Prêmio Nobel de Literatura deste 

ano (2016). A diretoria da entidade elegeu a 

escritora paulistana por unanimidade: “é a maior 

escritora brasileira viva e a qualidade de sua 

produção literária é inquestionável", disse Durval de 

Noronha Goyos, presidente da UBE, em comunicado. 

A quem o texto faz referência? 

 

A) Lygia Bojunga  

B) Adélia Prado.  

C) Ana Miranda.  

D) Lygia Fagundes Telles. 

 

14)  A qual mesorregião pertence o Município de 

Anapurus-MA? 

 

A) Leste Maranhense. 

B) Norte Maranhense. 

C) Oeste Maranhense. 

D) Sul Maranhense. 

15) Segundo o Censo 2010, podemos afirmar 

corretamente sobre a população de Anapurus-MA: 

 

A) O número de analfabetos é superior ao de 

alfabetizados.  

B) A população feminina é numericamente superior à 

de homens.  

C) A população é de aproximadamente de 14 mil 

habitantes.  

D) A religião predominante é a evangélica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ATUALIDADES                                                                              QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) Assinale a alternativa correta sobre Intranet: 

 

A) A Intranet possui um meio de comunicação externa, 

compartilhando seus arquivos com qualquer pessoa. 

B) A intranet possui compartilhamento de dados e uma 

comunicação externa, ajudando seus usuários a ter 

um melhor compartilhamento de seus arquivos. 

C) A Intranet é um meio de acesso restrito, visando a 

centralização de informações, restringindo seu 

acesso apenas para seus usuários.   

D) A intranet é um meio de acesso restrito que não 

compartilha seus dados, porém tem uma 

comunicação externa.  

 

17) Entre as alternativas abaixo assinale a opção que 

contém apenas componentes do Hardware: 

 

A) Disco rígido, processador, interface de rede. 

B) UCP, leitor de vídeo, mouse. 

C) Teclado, monitor, DVD decrypter. 

D) Placa mãe, UCP, Windows media player. 

 

18) No Excel em sua forma padrão, assinale a alternativa 

que está errada: 

 

A) CTRL+S aplica ou remove sublinhado. 

B) CTRL+N aplica ou remove a formatação em itálico. 

C) CTRL+SHIFT+: insere a hora atual. 

D) CTRL+; insere a data atual.  

 

19) Existem quatro tipos de backup que você pode usar 

para salvar seus arquivos com maior segurança. 

Quais são eles?  

 

A) Backup diferencial, Backup normal, Backup de 

acesso e Backup de cópia. 

B) Backup inicial, Backup rápido, Backup normal, 

Backup incremental. 

C) Backup duplo, Backup diferencial, Backup simples, 

Backup de cópia. 

D) Back up normal, Backup diferencial, Backup 

incremental, Backup de cópia. 

 

20) Dos itens abaixo, quais se encontram na opção 

Layout da Página? 

 

A) Folha de rosto, Tabela e Gráfico. 

B) WordArt, Cor da página e Estrutura de Tópicos. 

C) Rascunho, Etiquetas e Quebra de página. 

D) Bordas de página, Colunas e Margens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   INFORMÁTICA                                                                                QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) São deveres dos Psicólogos: 
 

A) Divulgar, cumprir, sem fazer cumprir, seu Código de 
Ética;  

B) Assumir responsabilidades profissionais por atividades 
para as quais esteja capacitado pessoal, teórica e 
tecnicamente ou não; 

C) Prestar serviços psicológicos de qualidade, em 
condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza 
desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e 
técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência 
psicológica, na ética e na legislação profissional;  

D) Prestar serviços profissionais em situações de 
calamidade pública ou de emergência, em benefício 
pessoal. 

 

22) Cabe ao Psicólogo segundo nosso Código de Ética: 
 

I. Estabelecer acordos de prestação de serviços que não 
necessariamente respeitem os direitos do usuário ou 
beneficiário de serviços de Psicologia;  

II. Fornecer, a quem de direito, na prestação de serviços 
psicológicos, informações concernentes ao trabalho a 
ser realizado e ao seu objetivo profissional. 

 

Sobre os itens acima: 

A) Apenas I está correto; 

B) Apenas II está correto; 

C) Ambos estão corretos; 

D) Ambos estão incorretos. 
 

23) Assinale a alternativa incorreta. Ao psicólogo é vedado:  
 

A) Praticar ou ser conivente com quaisquer atos que 
caracterizem negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade ou opressão;  

B) Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, 
ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou a 
qualquer tipo de preconceito, quando do exercício de 
suas funções profissionais;  

C) Utilizar ou favorecer o uso de conhecimento e a 
utilização de práticas psicológicas como instrumentos 
de castigo, tortura ou qualquer forma de violência;  

D) Acumpliciar-se com pessoas ou organizações que 
exerçam ou favoreçam o exercício ilegal exclusivamente 
da profissão de psicólogo. 

 

 

 

 

 

 

 

24) Assinale a alternativa incorreta. Segundo nosso Código 
de Ética, ao fixar a remuneração pelo seu trabalho, o 
psicólogo: 

 

A) Desconsiderará pagamento de cidadãos de poucas 
posses; 

B) Levará em conta a justa retribuição aos serviços 
prestados e as condições do usuário ou beneficiário; 

C) Estipulará o valor de acordo com as características da 
atividade e o comunicará ao usuário ou beneficiário 
antes do início do trabalho a ser realizado; 

D) Assegurará a qualidade dos serviços oferecidos 
independentemente do valor acordado. 

 

25) É incorreto tendo em vista a Psicopedagogia: 
 

A) A psicopedagogia é o ramo da psicologia que tem em 
atenção os fenômenos de foro psicológico; 

B) Objetiva chegar a uma formulação mais adequada dos 
métodos didáticos e pedagógicos; 

C) Trata dos fundamentos do sujeito e do objeto de 
conhecimento e da sua inter-relação com a linguagem e 
a influência socio-histórica, fora do contexto dos 
processos quotidianos da aprendizagem; 

D) É a ciência que permite estudar a pessoa e o seu meio 
envolvente nas várias etapas de aprendizagem que 
abarca a sua vida. 

 

26) Preenchem adequadamente as lacunas acima as 
respectivas palavras: 

 
A Psicopedagogia desenvolve-se como disciplina científica a 
partir do século XX, com um enfoque _____ e combinando 
conhecimentos da educação e da saúde mental. Um 
profissional em psicopedagogia deve dominar as bases _____ 
do saber psicopedagógico, com as suas noções básicas e os 
eixos conceituais. Da mesma forma, deve conhecer as 
ciências auxiliares que _____ seu desempenho profissional e 
todas as aplicações que estas abrangem relacionadas ao 
pensamento e ao desenvolvimento na sua condição de ser 
humano. 
 

A) Interdisciplinar – Epistemológicas – Contextualizam; 

B) Unidisciplinar – Ontológicas – Contextualizam; 

C) Transdisciplinar – Lúdicas – Descontextualizam; 

D) Unidisciplinar – Oníricas – Descontextualizam.   
 
 
 
 
 
 
 
 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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27) Sobre o trecho abaixo podemos afirmar: 
 
Por meio de seus métodos, a Psicopedagogia estuda o 
problema presente ao entrever as potencialidades cognitivas 
afetivas e sociais para um melhor desenvolvimento nas 
atividades que desempenha a pessoa. A psicopedagogia 
estuda o fenômeno de adaptação que implica o 
desenvolvimento evolutivo da mente, com o processo de 
ensino-aprendizagem. 
 

A) Apenas a última frase está correta; 

B) Está completamente correto; 

C) Está completamente incorreto; 

D) Apenas a primeira frase está correta.  
 

28) Dentro da teoria que estuda os níveis psicogenéticos da 
língua escrita, é condição importante para a aquisição 
do princípio alfabético a superação do que é 
denominado de: 

 

A) Entendimento mágico; 

B) Visão disfuncional; 

C) Abstracionismo funcional; 

D) Realismo nominal. 
 

29) As características abaixo referem-se mais 
especificamente a: 

 

Dificuldades motoras (demora para andar e falta de 

habilidade para cortar papel e andar de bicicleta, entre 

outros) e de orientação espacial. Quando desenha uma casa, 

por exemplo, a criança costuma fazer partes dela separadas: 

a janela, a porta e o telhado ficam um ao lado do outro. No 

entanto, há um interesse grande por música e muita 

facilidade de comunicação. 

 

A) Síndrome de Williams; 

B) Síndrome de Rett; 

C) TGD; 

D) Síndrome de Asperger. 
 

30) Dada a abrangência dos assuntos abordados e a forma 
como estão organizados, os Parâmetros Curriculares 
Nacionais podem ser utilizados com objetivos 
diferentes, de acordo com a necessidade de cada 
realidade e de cada momento. É possível iniciar a leitura 
por diferentes partes dos documentos, mas, com o 
tempo, deve-se tomar em conta a totalidade deles para 
poder haver uma compreensão e apropriação da 
proposta. Os Parâmetros Curriculares Nacionais 
auxiliam o professor na tarefa de reflexão e discussão 
de aspectos do cotidiano da prática pedagógica, a 
serem transformados continuamente pelo professor. 
Algumas possibilidades para sua utilização são, exceto:  

 

A) Rever objetivos, conteúdos, formas de 
encaminhamento das atividades, expectativas de 
aprendizagem e maneiras de avaliar; 

B) Refletir desconsiderando a coerência com os objetivos 
propostos; 

C) Preparar um planejamento que possa de fato orientar o 
trabalho em sala de aula;  

D) Discutir com a equipe de trabalho as razões que levam 
os alunos a terem maior ou menor participação nas 
atividades escolares. 

 

31) Assinale a alternativa incorreta. Entre alguns fatores 
que podem contribuir para o fracasso escolar, podemos 
destacar:  

 

A) O despreparo da escola para alfabetizar; 

B) A má formação do professor; 

C) As precárias condições de vida das famílias das crianças; 

D) Excesso de entusiasmo inclusivo da unidade escolar. 
 

32) Preenchem adequadamente as lacunas acima as 
respectivas palavras: 

 

Normalmente, define-se o fracasso escolar como a simples 

consequência de dificuldades de aprendizagem. Essa visão, 

que _____ o fracasso, impede a compreensão de que ele 

resulta de formas e de normas de excelência instituídas pela 

escola, cuja execução local revela algumas _____, entre as 

quais a definição do nível de exigência, do qual depende o 

_____ que separa aqueles que têm êxito daqueles que não o 

têm. 

 

A) Ameniza – Epifanias – Marasmo; 

B) Restrige – Epifanias – Enleio; 

C) Naturaliza – Arbitrariedades – Limiar; 

D) Expande – Anátemas – Enleio. 
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CARGO: PSICOPEDAGOGO 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL ANAPURUS-MA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

33) Assinale a alternativa incorreta. Os Parâmetros 
Curriculares Nacionais indicam como objetivos do 
ensino fundamental que os alunos sejam capazes de:  

 

A) Compreender a cidadania como participação social e 
política, assim como exercício de direitos e deveres 
políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-dia, atitudes 
de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, 
respeitando o outro e exigindo para si o mesmo 
respeito;  

B) Posicionar-se de maneira crítica, responsável e 
construtiva nas diferentes situações sociais, utilizando o 
diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar 
decisões coletivas; 

C) Conhecer características fundamentais do Brasil nas 
dimensões sociais, materiais e culturais como meio para 
desconstruir progressivamente a noção de identidade 
nacional e pessoal e o sentimento de pertinência ao 
País;  

D) Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio 
sociocultural brasileiro, bem como aspectos 
socioculturais de outros povos e nações, posicionando-
se contra qualquer discriminação baseada em 
diferenças culturais, de classe social, de crenças, de 
sexo, de etnia ou outras características individuais e 
sociais. 

 

34) Preenchem adequadamente as lacunas acima as 
respectivas palavras: 

 

O conceito de aprendizagem significativa, central na 

perspectiva construtivista, implica, necessariamente, o 

trabalho _____ de “significar” a parcela da realidade que se 

conhece. As aprendizagens que os alunos realizam na escola 

serão significativas à medida que conseguirem estabelecer 

relações ______ e não-arbitrárias entre os conteúdos 

escolares e os conhecimentos previamente construídos por 

eles, num processo de articulação de novos significados. Cabe 

ao educador, por meio da intervenção pedagógica, promover 

a realização de aprendizagens com o maior grau de 

significado possível, uma vez que esta nunca é absoluta — 

sempre é possível estabelecer alguma relação entre o que se 

pretende conhecer e as possibilidades de observação, reflexão 

e informação que o sujeito já possui. 
 

A) Abstrato – Oníricas – Não-arbitrárias; 

B) Simbólico – Substantivas – Não-arbitrárias; 

C) Onírico – Lúdicas – Arbitrárias; 

D) Lúdico – Abstratas – Arbitrárias. 
 

35) Não é um expoente de Psicologia do Desenvolvimento: 
 

A) Erick Erikson; 

B) Melanie Klein; 

C) Donald Woods Winnicott; 

D) Max Weber. 

36) São, respectivamente, expoentes da Teoria Psicanalítica 
e da Teoria Cognitiva: 

 

A) Anna Freud e Jean Piaget; 

B) Lawrence Kohlberg e Albert Camus; 

C) Henri Wallon e Jean Paul Sartre; 

D) Lev Vygotsky e Karl Marx. 
 

37) Não é um tipo de dificuldade de aprendizagem: 
 

A) De ensino (extrínsecos); 

B) Emocionais (intrínsecos); 

C) Neurológica (intrínseco); 

D) Metafísicos (extrínsecos). 
 

38) É incorreto afirmar tendo em vista a LDB: 
 

A) Estabelece as diretrizes da educação no Brasil; 

B) Estabelece as bases da educação nacional; 

C) Estabelece que a educação abrange os processos 
formativos que se desenvolvem na vida familiar; 

D) Criou a dicotomia entre educação e a ludicidade. 
 

39) A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB): 
 

I. Disciplina a educação escolar, que se desenvolve, 
predominantemente, por meio do ensino, em 
instituições próprias; 

II. Estabelece que a educação escolar deverá desvincular-
se do mundo do trabalho e à prática social. 

 
Sobre os itens acima: 

A) Ambos estão incorretos; 

B) Apenas I está correto; 

C) Apenas II está correto; 

D) Ambos estão corretos.  
 

40) Assinale a alternativa incorreta. A análise e intervenção 
dos casos em psicopedagogia podem ocorre a partir da 
seguinte metodologia de trabalho:  

 

A) Anamnese; 

B) Avaliação; 

C) Terapia onírica; 

D) Sessões lúdicas. 
 

 


