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A 

D 

Exemplo: 

  

PSICOPEDAGOGO 

 

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

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS 

 

 

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 Conhecimentos Pedagógicos Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
     

 

02- 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. 

03- 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.  

04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre 
outros. 

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 definitivamente após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

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

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

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

08 Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso público. 

09. 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. 

10. 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) 3025-1017 
E-mail: imaconcursotuntum@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

CARGO: 

DATA: 

26 de maio de 2019 

 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/20109 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA 

 

B  A 

Exemplo: 

D 

HORÁRIO: 

09 h às 12h 

 

DURAÇÃO: 

3 horas 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO  

TEXTO 

 

 

 
É preocupante a falta de conhecimento de diversos profissionais de diferentes áreas em relação à língua 1 

portuguesa. Alegam essas pessoas que a simples troca de um z por um s não muda o valor de uma petição 2 

advocatícia, a receita de um médico ou, ainda, o relatório de um administrador. Puro engano: um texto mal escrito 3 

abala a imagem do profissional que o escreveu e, sem dúvida, desqualifica o trabalho. Infelizmente, o descaso com 4 

o nosso idioma é notório.  5 

Devemos ter cuidado com o que se fala e com o que se escreve, pois a nossa imagem está sempre sendo 6 

avaliada. A proliferação de "houveram", "menas", o uso da segunda  pessoa para o pronome V.Sa. e as constantes 7 

derrapadas na concordância verbal podem parecer festival de mau gosto.  8 

Nossos alunos revelam, nos exames nacionais e internacionais, falhas incríveis em leitura e matemática. 9 

Somos o 53° país na classificação do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa). Partindo desse 10 

princípio, o MEC lidera movimento a fim de estabelecer os fundamentos da Base Nacional Comum Curricular. 11 

Quer ouvir todos os agentes envolvidos no processo, mobilizando especialistas federais, estaduais e municipais. 12 

Louvável medida, mas como torná-la prática diante desse quadro confuso de desentendimento?  13 

Começa que, por tradição (europeia?), nossos currículos são estanques. As 13 matérias do ensino médio, 14 

por exemplo, não conversam entre si, ao contrário do que acontece em países mais desenvolvidos em educação, 15 

como podemos citar a Finlândia, a Coreia do Sul e a Suécia, cujas experiências conhecemos pessoalmente.  16 

Qualquer que seja o curso a ser seguido por nossos alunos (ou mesmo na efetivação de concursos 17 

públicos), o conhecimento da língua portuguesa é essencial, com a mescla dos conteúdos de morfologia e sintaxe. 18 

Conhecer os valores semânticos é indispensável para o correto exercício profissional e também para a comunicação 19 

e expressão do nosso idioma.  20 

Sabe-se que há dificuldades no cumprimento das obrigações de interpretação de textos, como se exige nas 21 

provas, e isso é consequência dos nossos crônicos deficits de leitura. Por isso mesmo, qualquer que seja o caminho 22 

adotado para a valorização da educação brasileira, o conhecimento da língua portuguesa é vital. Não há currículo 23 

em nossas escolas que deixe de priorizar os estudos de português, que é a matéria mais bem servida de horas/aula.  24 

Conhecer mais profundamente a língua portuguesa não deixa de ser, igualmente, um exercício patriótico. 25 

Como compreender os textos de Machado de Assis, por exemplo, sem o adequado domínio da nossa língua? 26 

Devemos conhecer as suas origens, os seus caminhos e os riscos que pairam sobre o seu futuro, com o excesso de 27 

oferta eletrônica descontrolada.  28 

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

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 
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O Brasil vive período de grande enriquecimento do que chamamos de avaliação. Demorou muito tempo 29 

para que adquiríssemos o real significado do que isso expressa, em termos de busca da qualidade. Se não 30 

conhecemos as nossas deficiências, como melhorar de conduta? No caso dos cuidados com a língua pátria, sempre 31 

existe palavra de incentivo para que ela se aperfeiçoe. Vamos reparar que, nos currículos propostos, o espaço da 32 

língua portuguesa é praticamente sagrado, não devendo se reduzir em proveito de qualquer outra disciplina. Não 33 

existe nada mais importante.  34 

Deve-se considerar, como fator rigorosamente prioritário, o preparo dos professores para ministrar a 35 

importante disciplina. Nas pesquisas feitas, registra-se sempre que o português é a primeira colocada, com uma 36 

tendência levemente crescente. Está à frente da grade curricular, o que é um sintoma altamente positivo, embora 37 

ainda insuficiente. É preciso melhorar sempre mais e aí insistimos no papel da leitura para que isso ocorra. Não nos 38 

anima o fato de termos poucas bibliotecas públicas, com um deficit nacional de 15 milhões de alunos sem a 39 

possibilidade de frequentar uma delas. Isso precisa ser corrigido em tempo hábil.  40 

Sabe-se que a língua é um fator fundamental da unidade nacional, base da cultura de um povo. Pode-se 41 

argumentar com o festival de línguas em certos países europeus, onde essa unidade fica prejudicada, embora cada 42 

povo lute pela preservação da sua língua como fator de independência e identidade popular. Temos a sorte e o 43 

destino de possuir uma só e poderosa língua de cultura. Há que se cuidar dela com todo carinho, valorizando os 44 

seus professores, escritores e todos os que sobre ela se debruçam. É uma forma de fortalecer a nossa cultura.45 

AUTOR: Arnaldo Niskier. FONTE: http://www.academia.org.br/artigos/o-poder-da-lingua-portuguesa 

 

 

 

 

01) No texto, o autor 

 

(A) observa que a língua portuguesa passa por um 

processo de deturpação. 

(B) critica o processo de transformação do idioma, 

consequência de seu mau uso pelo falante. 

(C) estabelece uma relação de causa e efeito entre o 

mau uso da língua e o conceito de um profissional. 

(D) defende um processo  de coibição entre as várias 

matérias que compõem a grade curricular de 

ensino no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

02) Uma leitura mais atenta do texto permite afirmar 

que 

 

(A) a escolha do léxico do enunciador do discurso 

reflete sua tendência para a informalidade do 

registro da língua. 

(B) o autor do texto interage com outros enunciadores 

na defesa que faz do seu ponto de vista sobre o 

tema tratado. 

(C) o emprego de linguagem figurada tem 

predominância no desenvolvimento temático. 

(D) A língua portuguesa tem uma grande importância 

no cotidianamente das pessoas, apesar de ela ser 

negligenciada no dia-a-dia. 
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03) Há ocorrência de ditongo,  dígrafo e encontro 

consonantal, respectivamente, em  

 

(A)  “países” (L.15), “essas” (L.2) e “Brasil” (L.29). 

(B) “alegam” (L.2), sendo (L.6) e “programa” (L.10). 

(C)  “idioma” (L.20), “textos” (L.21) e “forma” (L.45). 

(D) “brasileira” (L.23), “nossa” (L.45) e “movimento” 

(L.11). 

 

04) Tem função predicativa o termo 

 

(A) “profissionais” (L.1). 

(B) “portuguesa” (L.2) 

(C) “nacionais” (L.9). 

(D) “prática” (L.13). 

 

 

05) A base primitiva de formação das palavras 

“valorização” (L.23) e “enriquecimento” (L.29), 

respectivamente,  é  

 

(A) Substantivo e substantivo. 

(B) Substantivo e adjetivo. 

(C) Verbo e substantivo. 

(D) Verbo e adjetivo. 

 

06) Da palavra “compreender” pode-se obter a forma 

substantiva 

 

(A) compreensão. 

(B) compreenção. 

(C) compreenssão. 

(D) conpreensão. 

 

07) No texto, 

 

(A) o vocábulo “palavra” (L.32) completa o sentido do 

verbo.  

(B) O vocábulo “certos” (L.42), se transposto para 

depois do substantivo, o sentido do contexto em 

que está inserido permanece inalterável. 

(C) A oração “que chamamos de avaliação” (L.29) é 

exemplo de predicado verbo-nominal. 

(D) “nada” (L.34), se houver a substituição da forma 

verbal  existir pela correlata do verbo  haver, não 

mudará de função sintática. 

 

08) Exerce a mesma função sintática de “de Machado 

de Assis” (L.26) a expressão 

 

(A) “de concursos” (L.17). 

(B) “da língua portuguesa” (L.18). 

(C) “da educação” (L.23). 

(D) “de um povo” (L.41). 

 

09) Ocorre predicado verbal na alternativa 

 

(A) “a nossa imagem está sempre sendo avaliada.” 

(L.6/7). 

(B) “nossos currículos são estanques” (L.14). 

(C) “o conhecimento da língua portuguesa é essencial” 

(L.18). 

(D) “o conhecimento da língua portuguesa é vital.” 

(L.23). 

 

10) O vocábulo “se”, em “que se fala” (L.6), no 

contexto em que se insere, exerce a mesma função 

que o “se” em: 

 

(A) “que se escreve” (L.6). 

(B) “que ela se aperfeiçoe” (L.32). 

(C) “registra-se” (L.36). 

(D) “Pode-se argumentar com o festival de línguas em 

certos países europeus” (L.41/42). 

 

11) O que se afirma a respeito do termo transcrito está 

correto em 

 

(A) “preparo” (L.35) tem valor subjetivo. 

(B) “uma” (L.36) individualiza a palavra “tendência” 

(L.37). 

(C) “sem a possibilidade” (L.39/40) amplia o sentido 

do substantivo “alunos” (L.39). 

(D)  “o”, em “o que se escreve” (L.6) e “a”, em “a 

língua portuguesa” (L.25) possuem o mesmo valor 

morfológico. 
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12) No texto, observa-se 

 

(A) A coexistência do padrão formal da linguagem 

com o coloquialismo do vocabulário, como é o 

caso de “"menas"”. (L.7). 

(B) Uma inadequação no uso da contração “do”, em  

“do que acontece” (L.15), uma vez que a forma 

que obedece à regra gramatical determina que deve 

ser escrito “de o que acontece”. 

(C)  O uso de “profundamente” (L.25) com valor 

semântico de interiorização. 

(D) que as vírgulas que isolam a expressão “sem 

dúvida” (L.4) forma usadas pela mesma razão das 

vírgulas que isolam o termo “por tradição 

(europeia?)” (L.14). 

 

13) Os termos “a fim de” (L.11) e “mas” (L.13) 

expressam, respectivamente,  

 

(A) direção e explicação. 

(B) síntese e oposição. 

(C) finalidade e ressalva. 

(D) conclusão e adversidade. 

 

14) No texto,  

 

(A) O vocábulo “por nossos alunos” (L.17) á agente da 

ação verbal. 

(B) Os vocábulos “que” e “que”, em “que o escreveu” 

(L.4) e em “Sabe-se que a língua” (L.41), 

pertencem à mesma classe morfológica. 

(C) Na palavra “hábil” (L.40), o “-h” representa uma 

consoante brasileira. 

(D)  “só” (L.44) e “igualmente” (L.25) têm valores 

morfológicos iguais.  

 

15) Há correspondência modo-temporal entre a forma 

verbal simples “demorou” (L.29)  e a composta em 

 

(A) tinha demorado. 

(B) Terá demorado. 

(C) Teria demorado. 

(D) Tem demorado. 
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16) Analise os itens considerando o Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Básica. 
 

I. Em 2019, as siglas ANA, Aneb e Anresc deixarão 

de existir e todas as avaliações passarão a ser 

identificadas pelo nome Saeb. 

II. As condições de acesso e oferta das instituições de 

Educação Infantil passarão a ser avaliadas em 

2019. 

III.  Em 2013, a Avaliação Nacional da Alfabetização 

(ANA) foi incorporada ao Saeb para melhor aferir 

os níveis de alfabetização e letramento em Língua 

Portuguesa (leitura e escrita) e Matemática.   
 

Está (ão) correto (s) o (s) item (ns): 

(A) I, II e III 

(B) II e III 

(C) I e II 

(D) III 

 

17) Sobre a Gestão e financiamento da Educação da 

Educação pública é INCORRETO. 
 

(A) O repasse dos recursos do Programa Dinheiro 

Direto na Escola (PDDE) é feito anualmente pelo 

FNDE às contas bancárias das unidades escolares, 

cabendo a elas utilizar os recursos, de acordo com 

as decisões dos órgãos colegiados da escola. 

(B) Os recursos do PDDE podem ser utilizados para as 

seguintes finalidades: aquisição de material 

permanente; manutenção, conservação e pequenos 

reparos da unidade escolar; aquisição de material 

de consumo necessário ao funcionamento da 

escola; implementação de projeto pedagógico e 

desenvolvimento de atividades educacionais. 

(C) O valor do PDDE transferido a cada escola é 

determinado com base no número de alunos 

matriculados no ensino fundamental ou na 

educação especial estabelecido no Censo Escolar 

do ano em curso ao do atendimento. 

(D) As escolas públicas municipais, estaduais e do 

Distrito Federal encaminham a prestação de contas 

dos recursos do PDDE que lhes foram transferidos 

para as prefeituras ou secretarias de educação dos 

estados ou do Distrito Federal, conforme sua 

vinculação. 

 

 

 

18) Analise os itens a seguir sobre o Projeto Político 

Pedagógico. 

 

I. O projeto político-pedagógico (PPP) da escola 

deve refletir a dinâmica da escola. 

II. O PPP constitui-se como caminho/busca de uma 

nova direção e sentido, mediado por forças internas 

e externas, visando atingir os objetivos esperados, 

englobando ações explícitas e intencionais para a 

compreensão da escola que temos e a construção 

da escola que queremos. 

III. O projeto deve nascer da avaliação e compreensão 

das ações do passado e das análises do presente, 

pressupondo perspectivas que podem ser de 

conservação ou de transformação, congregando a 

articulação entre duas categorias: a política e a 

pedagógica. 

IV. A elaboração do projeto político-pedagógico 

implica um repensar constante no dia-a-dia da 

escola, seus processos culturais e a forma como ela 

se encontra estruturada. 

 

Está (ão) correto (s) o (s) item (ns): 

(A) I, II, III e IV 

(B) I e III 

(C) II e IV 

(D) I e IV 

 

19) Julgue os itens colocando V para Verdadeiro e F 

para Falso. 

 

(  ) Anísio Teixeira foi o grande pioneiro da Escola 

Nova no Brasil. 

(  ) A tendência Renovadora Progressiva considera o 

aluno como ser ativo e curioso. Fundamenta-se na 

ideia que o aluno “só irá aprender fazendo”, 

valorizam-se as tentativas experimentais, a 

pesquisa, a descoberta, o estudo do meio natural e 

social. 

( ) Herbat foi o principal expoente da corrente 

psicológica, também conhecida como behaviorista. 

Neste método de ensino o aluno é visto como 

depositário passivo dos conhecimentos, que devem 

ser acumulados na mente através de associações. 

  CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS                                        QUESTÕES DE 16 A 20 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                               Página | 8  

 

CARGO: PSICOPEDAGOGO 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA (EDITAL 001/2019) 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

(  ) A Tendência Libertadora vincula a educação à luta e 

organização de classe e tem como idealizador 

Paulo Freire. 

 

A ordem correta de julgamento de cima para baixo é: 

(A) V – V – F – V 

(B) V – F – V – F 

(C) V – V – V – F 

(D) V – V – F – F 

 

20) Marque a alternativa INCORRETA. 

 

(A) A EJA, por diferenciar-se da educação regular 

devido as suas especificidades, requer um quadro 

de professores preparados para atuar de forma que 

não venha apenas suprir ou compensar a 

escolaridade perdida do aluno, mas como forma de 

garantir sua permanência na escola e a continuação 

de seus estudos. 

(B) A ação docente na EJA deve estar voltada para 

atender a realidade e a subjetividade dos alunos, 

sendo esta o ponto de referência para a prática 

docente. 

(C) A Função Equalizadora da EJA não se refere 

apenas à entrada dos jovens e adultos no âmbito 

dos direitos civis. Passa também pela restauração 

de um direito a eles negado, ou seja, o direito a 

uma escola de qualidade e ao reconhecimento da 

igualdade de todo e qualquer ser humano ter acesso 

a um bem real, social e simbolicamente 

importante. 

(D) A formação acadêmica de graduação do professor 

para atender a especificidade da EJA é ainda 

incipiente. Para minimizar essa defasagem, a 

formação continuada ao longo da carreira 

profissional pode contribuir para os docentes dessa 

modalidade de ensino, na troca de experiências 

com seus pares, uma ação mais eficiente, levando-

os na direção de um trabalho pedagógico 

preparado a enfrentar a diversidade cultural de seus 

alunos e, por consequência, melhorar o 

desenvolvimento destes. 
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21) Sobre a importância dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o ensino fundamental, assinale a 

opção ERRADA. 

 

(A) Os Parâmetros Curriculares Nacionais constituem 

um modelo curricular homogêneo e impositivo, 

que se sobreporia à competência dos estados e 

municípios, à diversidade política e cultural das 

múltiplas regiões do país ou à autonomia de 

professores e equipes pedagógicas.  

(B) A abrangência nacional dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais visa criar condições nas 

escolas para que se discutam formas de garantir, a 

toda criança ou jovem brasileiro, o acesso ao 

conjunto de conhecimentos socialmente elaborados 

e reconhecidos como necessários para o exercício 

da cidadania para deles poder usufruir. 

(C) Os Parâmetros Curriculares Nacionais apoiam-se 

em normas legais e procuram contribuir na busca 

de respostas a problemas identificados no ensino 

fundamental, objetivando uma transformação desse 

ensino que atenda às demandas da sociedade 

brasileira atua. 

(D) Os Parâmetros Curriculares Nacionais constituem 

um referencial para fomentar a reflexão, que já 

vem ocorrendo em diversos locais, sobre os 

currículos estaduais e municipais. O conjunto das 

proposições, expressas nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, tem como objetivo 

estabelecer referenciais a partir dos quais a 

educação possa atuar, decisivamente, no processo 

de construção da cidadania. 

 

22) Sobre os níveis de concretização dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o ensino fundamental, 

analise as afirmativas a seguir. 

 

I. O primeiro nível de concretização consistiu, a 

princípio, na elaboração de documentos, em 

versões preliminares, que foram analisados e 

debatidos por professores que atuam em diferentes 

graus de ensino, por especialistas da educação e de 

outras áreas, além de instituições governamentais e 

não-governamentais. 

 

 

 

 

 

II. O segundo nível de concretização é o que ocorre no 

âmbito dos estados e municípios. Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais poderão ser utilizados pelas 

secretarias de educação como recursos para 

revisões, adaptações ou elaborações curriculares, 

em processos definidos e desenvolvidos nessas 

instâncias. 

III. O terceiro nível de concretização curricular refere-

se ao uso dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

na elaboração do projeto educativo de cada escola, 

expressão de sua identidade, construído num 

processo dinâmico de discussão, reflexão e 

elaboração contínua. 

IV. O quarto nível de concretização curricular é a 

realização do currículo na sala de aula. É quando o 

professor, segundo as metas estabelecidas na fase 

de concretização anterior, elabora seu 

planejamento, adequando-a àquele grupo 

específico de alunos. Esse planejamento busca 

garantir uma distribuição equilibrada das aulas, 

organização dos conteúdos segundo um 

cronograma referencial, definição das orientações 

didáticas prioritárias, seleção do material a ser 

utilizado, planejamento de projetos e sua execução. 

 

A quantidade de itens corretos é: 

(A) 4 

(B) 1 

(C) 3 

(D) 2 

 

23) Os Parâmetros Curriculares Nacionais indicam 

como objetivos do ensino fundamental que os 

alunos sejam capazes de: 

 

1. conhecer o próprio corpo e dele cuidar, valorizando e 

adotando hábitos saudáveis como um dos aspectos 

básicos da qualidade de vida e agindo com 

responsabilidade em relação à sua saúde e à saúde 

coletiva. 

2. questionar a realidade formulando-se problemas e 

tratando de resolvê-los, utilizando para isso o 

pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a 

capacidade de análise crítica, selecionando 

procedimentos e verificando sua adequação. 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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3. perceber-se integrante, dependente e agente 

transformador do ambiente, identificando seus 

elementos e as interações entre eles, contribuindo 

ativamente para a melhoria do meio ambiente. 

4. 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. 

5. saber utilizar diferentes fontes de informação e 

recursos tecnológicos para adquirir e construir 

conhecimentos. 

 

A soma dos itens corretos é: 

(A) 10 

(B) 12 

(C) 15 

(D) 11 

 

24) São diretrizes gerais para a organização dos 

currículos do ensino fundamental, EXCETO: 

 

(A) Devem abranger, obrigatoriamente, o estudo da 

língua portuguesa e da matemática, o 

conhecimento do mundo físico e natural e da 

realidade social e política, especialmente do Brasil. 

(B) O ensino da arte, especialmente em suas 

expressões regionais, é componente curricular 

facultativo. 

(C) Nos estabelecimentos de ensino fundamental, 

públicos e privados, é obrigatório o estudo da 

história e cultura afro-brasileira e indígena.  

(D) O ensino da História do Brasil levará em conta as 

contribuições das diferentes culturas e etnias para a 

formação do povo brasileiro, especialmente das 

matrizes indígena, africana e europeia. 

 

25) A questão central das preocupações éticas é a 

análise dos diversos valores presentes na 

sociedade, a problematização dos conflitos 

existentes nas relações humanas quando ambas as 

partes não dão conta de responder questões 

complexas que envolvem a moral e a afirmação de 

princípios que organizam as condutas dos sujeitos 

sociais. A respeito disso, analise os itens a seguir. 

 

I. Na escola, o tema ética se encontra nas relações entre 

os agentes que constituem essa instituição, alunos, 

professores e pais, e também nos currículos, uma 

vez que o conhecimento não é neutro nem 

impermeável a valores de todo tipo. 

II. A ética é expressa na construção dos princípios de 

respeito mútuo, injustiça, diálogo e solidariedade. 

III. O tema transversal Ética traz a proposta de que a 

escola realize um trabalho que possibilite o 

desenvolvimento da autonomia moral, o qual 

depende mais de experiências de vida favoráveis 

do que de discursos e repressão. 

 

É correto o que se afirma apenas em: 

(A) II 

(B) I e III 

(C) I 

(D) I, II e III 

 

26) Sobre os aspectos afetivos da aprendizagem, 

assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) Para Vygotsky, só se pode compreender 

adequadamente o pensamento humano quando se 

compreende a sua base afetiva.  

(B) Pelos pressupostos da teoria histórico-cultural, o 

homem é produto do desenvolvimento de 

processos físicos e mentais, cognitivos e afetivos, 

internos e externos. No que se refere às emoções, 

conforme o homem aprimora o controle sobre si 

mesmo, mudanças qualitativas ocorrem no campo 

emocional. 

(C) Cognição e afeto são dissociados no ser humano, 

de forma que não exercem influências sobre o seu 

desenvolvimento. 

(D) Um professor que é afetivo com seus alunos 

estabelece uma relação de segurança, evita 

bloqueios afetivos e cognitivos, favorece o 

trabalho socializado e ajuda o aluno a superar erros 

e a aprender com eles. 
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27) Acerca da afetividade na perspectiva de Piaget, 

marque a alternativa FALSA. 

 

(A) Para Piaget, o desenvolvimento afetivo está ligado 

intrinsecamente e ocorre paralelo ao 

desenvolvimento moral: a criança vai superando a 

fase do egocentrismo, se apercebe da importância 

das interações com as outras pessoas e desenvolve 

a percepção do eu e do outro como referência 

(B) A formação da consciência e dos sentimentos 

morais infantis é resultado da relação afetiva da 

criança com os pais, o que chama à atenção para a 

qualidade das interações afetivas no ambiente 

familiar. Isso porque é na família que a criança 

estabelece os primeiros contatos e experimenta as 

primeiras vivências afetivas e aprendizagens que 

vão lhe servindo de referência para orientar as 

relações com as outras pessoas. 

(C) É pelas interações familiares que a criança forma 

seus primeiros juízos morais e de valor, tanto ao 

ser coagida e repreendida pelos pais, quanto ao 

receber estímulos positivos formadores dos 

primeiros afetos. 

(D) O desenvolvimento cognitivo, afetivo e social 

ocorre de forma independente, não possuindo 

relações entre si. 

 

28) A educação básica no nível fundamental será 

organizada de acordo com as seguintes regras 

comuns: 

 

I. o controle de frequência fica a cargo da escola, 

conforme o disposto no seu regimento e nas 

normas do respectivo sistema de ensino, exigida a 

frequência mínima de setenta e cinco por cento do 

total de horas letivas para aprovação. 

II. poderão organizar-se classes, ou turmas, com alunos 

de séries distintas, com níveis equivalentes de 

adiantamento na matéria, para o ensino de línguas 

estrangeiras, artes, ou outros componentes 

curriculares. 

III. nos estabelecimentos que adotam a progressão 

regular por série, o regimento escolar pode admitir 

formas de progressão parcial, desde que preservada 

a sequência do currículo, observadas as normas do 

respectivo sistema de ensino. 

 

IV. a carga horária mínima anual será de oitocentas 

horas para o ensino fundamental, distribuídas por 

um mínimo de duzentos e cinquenta dias de efetivo 

trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos 

exames finais, quando houver.    

 

É correto o que se afirma somente em: 

(A) I e IV 

(B) I, II e III 

(C) I, II, III e IV 

(D) II, III e IV 

 

29) No currículo do ensino fundamental, a partir do 

_______________, será ofertada a língua inglesa. 

 

Assinale a alternativa que preenche de forma correta a 

lacuna acima. 

(A) nono ano 

(B) sexto ano 

(C) quinto ano 

(D) quarto ano 

 

30) O processo de elaboração e de desenvolvimento do 

projeto educativo de cada escola pressupõe alguns 

aspectos, dentre os quais se destacam: 

 

I. repensar sobre o papel e sobre a função da educação 

escolar, seu foco, sua finalidade, seus valores é 

uma necessidade essencial; isso significa 

considerar características, anseios, necessidades e 

motivações dos alunos, da comunidade local e da 

sociedade em que ela se insere. 

II. a elaboração e o desenvolvimento do projeto 

educativo requer tempo para sua análise, discussão 

e reelaboração contínua, um clima institucional 

favorável, além de condições objetivas de 

realização. Deve-se ressaltar que uma prática de 

reflexão coletiva não é algo que se atinge de uma 

hora para a outra e que a escola é uma realidade 

complexa, não sendo possível tratar as questões 

como se fossem simples de serem resolvidas. 

III. o projeto educativo precisa ter a dimensão de futuro, 

inerente ao ato de projetar, fazendo antecipações 

sobre as formas de inserção dos alunos no mundo 

das relações sociais, das culturas e do trabalho. 
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É verdadeiro o que se afirma apenas em: 

(A) II 

(B) I e III 

(C) I 

(D) I, II e III 

 

31) Sobre o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional acerca do Ensino Fundamental, 

marque a alternativa ERRADA. 

 

(A) O ensino fundamental será ministrado 

progressivamente em tempo integral, a critério dos 

sistemas de ensino. 

(B) A jornada escolar no ensino fundamental incluirá 

pelo menos três horas de trabalho efetivo em sala 

de aula, sendo progressivamente ampliado o 

período de permanência na escola. 

(C) O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído 

como tema transversal nos currículos do ensino 

fundamental.  

(D) O ensino fundamental será presencial, sendo o 

ensino a distância utilizado como complementação 

da aprendizagem ou em situações emergenciais. 

 

32) O ensino fundamental obrigatório, com duração de 

9 (nove) anos, gratuito na escola pública, 

iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por 

objetivo a formação básica do cidadão, mediante: 

 

I. o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, 

tendo em vista a aquisição de conhecimentos e 

habilidades e a formação de atitudes e valores 

II. a compreensão do ambiente natural e social, do 

sistema político, da tecnologia, das artes e dos 

valores em que se fundamenta a sociedade. 

III. o desenvolvimento da capacidade de aprender, 

tendo como meios básicos o pleno domínio da 

leitura, da escrita e do cálculo. 

IV. o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços 

de solidariedade humana e de tolerância recíproca 

em que se assenta a vida social. 

 

A quantidade itens corretos é: 

(A) 1 

(B) 2 

(C) 4 

(D) 3 

33) “É uma perturbação pouco frequente que se 

caracteriza pelo fato de a pessoa poder ver e sentir 

os objetos, mas não os pode associar ao papel que 

habitualmente desempenham nem à sua função. “ 

 

O trecho acima se refere à/ao: 

(A) afasia 

(B) agrafia 

(C) agnosia 

(D) anamnese 
 

34) É INCORRETO afirmar sobre a psicopedagogia. 
 

(A) A Psicopedagogia nasceu da necessidade de uma 

melhor compreensão do processo de 

aprendizagem, ou seja, contribuir na busca de 

soluções para a difícil questão do problema de 

aprendizagem. 

(B) O objeto central de estudo da psicopedagogia está 

se estruturando em torno do processo de 

aprendizagem humana: seus padrões evolutivos 

normais e patológicos e a influência do meio 

(família, escola, sociedade) em seu 

desenvolvimento. 

(C) A Psicopedagogia é um campo de conhecimento e 

atuação exclusivamente em Educação. 

(D) Kiguel ressalta que a Psicopedagogia se encontra 

em fase de organização de um corpo teórico 

específico, visando à integração das ciências 

pedagógicas, psicológica, fonoaudiológica, 

neuropsicológica e psicolinguística para uma 

compreensão mais integradora do fenômeno da 

aprendizagem humana. 
 

35) Sobre os diversos conceitos de Psicopedagogia, 

analise os itens a seguir. 
 

I. Para SISTO, psicopedagogia é uma área de estudos 

que trata da aprendizagem escolar, quer seja no 

curso normal ou nas dificuldades. 

II. Segundo BOSSA, a Psicopedagogia nasce com o 

objetivo de atender a demanda – dificuldades de 

aprendizagem. 

III. O Código de Ética da Psicopedagogia, no Capítulo 

I, Artigo 1º, afirma que “A Psicopedagogia é 

campo de atuação em saúde e educação o qual lida 

com o conhecimento, sua ampliação, sua 

aquisição, distorções, diferenças e 

desenvolvimento por meio de múltiplos 

processos”. 
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É verdadeiro o que se afirma somente em: 

(A) I e III 

(B) I, II e III 

(C) II 

(D) I 

 

36) A atividade psicopedagógica tem como objetivos, 

EXCETO: 

 

(A) compreender e propor ações frente às dificuldades 

de aprendizagem. 

(B) mediar conflitos relacionados aos processos de 

aprendizagem. 

(C) promover a aprendizagem, prejudicando o 

processo de inclusão escolar e social. 

(D) realizar pesquisas científicas no campo da 

Psicopedagogia. 

 

37) É vedado ao psicopedagogo: 

 

(A) manter-se atualizado quanto aos conhecimentos 

científicos e técnicos que tratem da aprendizagem 

humana. 

(B) colaborar com o progresso da Psicopedagogia. 

(C) desenvolver e manter relações profissionais 

pautadas pelo respeito, pela atitude crítica e pela 

cooperação com outros profissionais. 

(D) desrespeitar o sigilo profissional. 

 

38) As crianças que apresentam dificuldades escolares 

por mau rendimento crônico, perda de conteúdo e 

dificuldades qualitativas e quantitativas de 

aprendizado devem ser sempre analisadas como 

resultado dos seguintes fatores: 

 

I. Problemas socioculturais  

II. Problemas Psicoemocionais 

III. Problemas Neurobiológicos 

 

É correto o que se afirma em: 

(A) I, II e III 

(B) I 

(C) II 

(D) I e III 

 

 

 

39) São atividades desempenhadas pelo 

psicopedagogo: 

 

(A) Desenvolve pesquisas e estudos científicos 

relacionados ao processo de aprendizagem e seus 

problemas;  

(B) Realiza o diagnóstico e intervenção 

psicopedagógica, utilizando métodos, instrumentos 

e técnicas próprias da Psicopedagogia. 

(C) Atua na prevenção dos problemas de 

aprendizagem. 

(D) As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas. 

 

40) Devido à complexidade do seu objeto de estudo, 

são importantes à psicopedagogia, conhecimentos 

específicos de diversas outras teorias, como: 

 

1. Linguística 

2. Psicanálise 

3. Psicologia Social  

4. Epistemologia  

 

A soma dos itens corretos é igual a 

(A) 5 

(B) 8 

(C) 7 

(D) 10 

 

 
 
 


