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CARGO: PSICÓLOGO EDUCACIONAL 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta e 

rubricarão no verso os mesmos, cujas irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão 

o lacre dos envelopes em que forem guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com termino às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01 (uma) hora, com tempo máximo de 03 (três) horas. A Prova será 

composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas (a, 

b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 04 (quatro) 

Matemática 03 (três) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 03 (três) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

1 - A alternativa que apresenta correta e respectivamente o plural das palavras: CHÃO – CIDADÃO 

– FÓSSIL - QUALQUER - IRMÃO está em: 

a) chões – cidadões – fósseis – quaisquer - irmões  

b) chãos – cidadões – fósseis – quaisquer - irmãos  

c) chãos – cidadãos – fósseis – quaisquer - irmãos  

d) chãos – cidadãos – fósseis – quaisqueres - irmãos  

e) chãos – cidadãos – fósseis – quaisquer - irmões  

2 - Assinale a alternativa que apresenta um vocábulo INCORRETAMENTE grafado: 

a) espetáculo – vicissitude – estrangeiro – expectativa 

b) salsicha – cóccix – ignorante – sublinhar    

c) experiente – cólera – espetáculo - chuchu 

d) feminino – têxtil – esporádico - esperteza 

e) eletrecidade – fechadura – horrível – armazém  

3 - Observe a palavra em destaque do fragmento do poema de Chico Buarque e em seguida assinale a 

alternativa que possuir um vocábulo que possuir significado equivalente: 

“EU TE AMO 

Ah, se já perdemos a noção da hora 

Se juntos já jogamos tudo fora  

Me conta agora como hei de partir 

 

Se, ao te conhecer, dei pra sonhar, fiz desvarios  

Rompi com o mundo, queimei meus navios  

Me diz pra onde é que inda posso ir (...)” 
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a) desmaios 

b) loucuras 

c) pesquisas 

d) viagens 

e) compras 

4 - As palavras que completam correta e respectivamente as frases encontram na alternativa: 

I - Preciso ________________________ meu automóvel com urgência. 

II - O _____________________ de 2010 indicou maior qualidade de vida. 

III - Paulo Ricardo foi ___________________de ladrão. 

IV - A __________________ foi maravilhosa. 

V - Ninguém sabia explicar o ___________________daquela euforia. 

a) Consertar – Censo – Tachado – Viagem – Porquê 

b) Concertar – Senso – Tachado – Viajem -  Porque 

c) Consertar – Censo – Taxado – Viajem- Por que 

d) Consertar – Censo - Tachado – Viagem - Por que 

e) Concertar - Senso - Tachado – Viajem - Por quê 

MATEMÁTICA 

5 - O conjunto B tem 30 elementos, o conjunto  tem 18 elementos e  tem 54 elementos. 

O número de elementos do conjunto A é: 

a) 48 

b) 46 

c) 42 

d) 30 

e) 160 
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6 - Seja a expressão: , onde ,   e . O valor de A é: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e) 200 

7 - Seja a expressão . O valor de E é: 

a) 9 

b) 7 

c) 5 

d) 3 

e)  

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

8 - A Câmara de Vereadores de Piratuba é formada por nove vereadores eleitos pelo voto direto do 

povo piratubense. Qual é o critério constitucional que estabelece o número máximo de Vereadores 

para cada município brasileiro? 

a) Número de habitantes 

b) PIB percapita 

c) Número de habitantes acima de 16 anos 

d) Número de eleitores 

e) Extensão territorial 

9 - Gentílicos são adjetivos pátrios que designam um indivíduo de acordo com seu local de 

nascimento ou residência. Não seguem um padrão, podendo ter relação com o nome do local 

(etimologia toponímica) ou do nome do local em outra língua, com justificações históricas ou 

etimológicas. Abaixo temos uma relação de gentílicos. Identifique-os e após marque a sequência 

correta. 
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I – Salvador (capital) (    ) Paulista  

II – Espírito Santo (Estado) (    ) Fluminense 

III – São Paulo (capital) (    ) Soteropolitano  

IV – São Paulo (estado) (    ) Paulistano 

V – Rio de Janeiro (capital) (    ) Potiguar 

VI – Rio de Janeiro (Estado) (    ) Capixaba 

VII - Rio Grande do Norte (Estado) (    ) Carioca 

 

a) IV, V, I, III, VII, II, VI 

b) IV, VI, I, III, II, VII, V 

c) III, VI, I, IV, VII, II, V 

d) IV, VI, I, III, VII, II, V 

e) IV, VI, VII, III, I, II, V 

10 - “Prefeitura de Piratuba confirma participação no projeto Integrar.” www.piratuba.sc.gov.br 

24/2/2017 

A manchete acima anuncia a adesão do Município de Piratuba ao Projeto Integrar, em reunião 

realizada no dia 23 de fevereiro deste ano, aliando-se aos municípios de Ipira, Peritiba e Alto Bela 

Vista. Nas opções abaixo, somente uma não se refere aos objetivos deste projeto. Assinale-a: 

a) Fortalecer o turismo da região 

b) Economia de recursos 

c) Fortalecer a cultura da região 

d) Captação de verbas para investimentos 

e) Fortalecer a infraestrutura de segurança pública 

http://www.piratuba.sc.gov.br/
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

PSICÓLOGO EDUCACIONAL 

11 - Jean Piaget foi um estudioso, que contribuiu muito para a Educação. Assinale a alternativa 

incorreta, no que se refere a sua teoria. 

a) Piaget se propôs a estudar o processo de desenvolvimento do pensamento e não 

especificamente a aprendizagem em si; 

b) O modelo teórico proposto por Piaget pode ser qualificado como interacionista, pois 

acreditava que o conhecimento não é imanente nem ao sujeito, nem ao objetivo, mas, 

construído na interação entre estes dois polos.  

c) O processo de construção do conhecimento obedece, uma linha evolutiva que parte da ação 

consciente e conduz ao pensamento formal, ou seja, ao conhecimento lógico-matemático. 

d) Por meio de seus estudos, Piaget, elaborou as etapas de desenvolvimento infantil, que são: 

Período Sensório-Motor; Período Pré-Operatório; Período das Operações Concretas; Período 

das Operações Formais. 

e) Em sua teoria, Piaget propôs que a aprendizagem antecede o processo de desenvolvimento, 

pois é somente por meio da aprendizagem familiar é que o sujeito poderá ter um 

desenvolvimento adequado. 

 

12 - A atuação do psicólogo no contexto escolar, é considerada uma área tradicional da profissão de 

psicólogo no Brasil, entretanto, sofre críticas referentes ao modo como são conduzidas determinadas 

práticas, e por esse motivo, necessita ser constantemente repensada e discutida. A partir disso, 

assinale a alternativa que não é condizente com a  atuação do psicólogo escolar: 

a) A atuação do psicólogo na escola, deve pautar-se por meio de um modelo clinico, o qual 

buscará, por meio de testagem psicológica, avaliar os alunos com problemas de aprendizagem. 

b) O psicólogo escolar desenvolve atividades direcionadas aos alunos, professores e demais 

colaboradores, atuando em parceria com a direção da escola, familiares e profissionais que 

acompanham os alunos.  

c) A psicologia escolar, pode propor ações em duas frentes, sendo uma preventiva e outra que 

requer ajustes ou mudanças, desta forma, contribuindo para o desenvolvimento cognitivo, 

humano e social de toda a comunidade escolar. 
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d) A atuação na psicologia escolar, ocorre por meio encontro entre o sujeito e a educação, não 

focando os aspectos psicológicos, nem o contexto educacional isoladamente, mas buscando 

compreender as relações que se estabelecem entre estes processos.  

e) A função do psicólogo escolar é de auxiliar a escola, a minimizar os obstáculos que se 

colocam entre os sujeitos e o conhecimento. 

 

13 - Avalie as afirmações abaixo, relacionadas à teoria de Vygotsky: 

I - Vygotsty defende a tese de que desenvolvimento antecede a aprendizagem. 

II - Para Vygotsky, as potencialidades do indivíduo devem ser levadas em conta durante o 

processo de ensino-aprendizagem, isto porque, a partir do contato com uma pessoa mais 

experiente e com o quadro histórico-cultural, as potencialidades do aprendiz são transformadas em 

situações que lhe ativam esquemas processuais cognitivos ou comportamentais, de tal forma, que 

este convívio produza no indivíduo novas potencialidades, num processo dialético contínuo.  

III - A relação do homem com o mundo é sempre uma relacao direta. 

IV - A linguagem é um sistema simbólico dos grupos humanos. 

V - A questão do desenvolvimento da linguagem e suas relações com o pensamento ocupam lugar 

de destaque na obra de Vygotsky. 

É correto o que se afirma em: 

a) I, V 

b) I, II, III 

c) II, IV e V 

d) I, II, III, IV e V 

e) III e V 

 

14 - Assinale a alternativa incorreta, no que se refere a relação família/escola: 

a) O envolvimento da família na educação dos filhos é um fator crucial para o sucesso 

acadêmico e, sobretudo, para seu desenvolvimento emocional e social. 

 b) Para não expor o aluno que apresenta problemas de comportamento, a direção da escola não 

deverá solicitar a presença da família na escola, a não ser que ocorra agressão física a algum 

colega ou professor. 

 c) Reuniões bem planejadas no contexto escolar, podem contribuir para o vínculo família e 

escola. 
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 d) Uma condição indispensável para que a escola traga os pais para seu interior é o respeito 

que tanto a escola quanto os pais devem ter um pelo outro, entendendo suas dificuldades, suas 

limitações e buscando sempre atender suas expectativas e necessidades. 

e) O envolvimento ativo dos pais na tomada de decisão dentro da escola, ainda tem causado 

debates, porém, o que se percebe é que essa prática tem apresentado resultados positivos nas 

escolas. 

 

15 - A psicologia escolar é uma área reconhecida como uma especialidade pelo Conselho Federal de 

Psicologia (CFP) conforme Resolução n.º 013/07. Nesse sentido, avalie as questões abaixo que estão 

de acordo com essa Resolução. 

I – O psicólogo que se ocupa dos processos educacionais pode atuar junto a organizações não 

governamentais (ONGs). 

II – Em conjunto com a equipe, colabora com o corpo docente e técnico na elaboração, 

implantação, avaliação e reformulação de currículos, de projetos pedagógicos, de políticas 

educacionais e no desenvolvimento de novos procedimentos educacionais. 

III – No âmbito administrativo, contribui na análise e intervenção no clima educacional, buscando 

melhor funcionamento do sistema que resultará na realização dos objetivos educacionais. 

IV – O psicólogo escolar/educacional trabalha os processos educacionais que acontecem tanto 

com crianças e adolescentes como com pessoas adultas. 

  É correto o que se afirma em: 

a) II, III, IV 

b) I, II, III, IV 

c) I, II, IV 

d) II, IV 

e) I, III 

 

16 - A atuação do psicólogo escolar, que inicialmente tinha somente um cunho clinico, vem 

ganhando espaço em intervenções em promoção e prevenção em saúde mental. É incorreto afirmar: 

a) Os fatores protetores são fatores que fortalecem aspectos saudáveis do indivíduo, podendo 

ser ambientais, como o bom convívio social, desempenho escolar, ou competências pessoais, 

como autoestima. 
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b) Em 2005, a Organização Mundial da Saúde definiu o sono, os exercícios físicos e a 

adaptação ao estresse como a tríade básica da promoção da saúde mental. 

c) A prevenção de problemas de saúde mental, são pensados da mesma forma que a prevenção 

de doenças físicas, e, nesse contexto as escolas tem um papel fundamental. 

d) O sistema escolar brasileiro, anteriormente a LDB (Lei de Diretrizes e Bases) apresentava 

obrigatoriamente programas para a implementação de políticas de saúde pública para crianças e 

jovens. 

e) No Brasil (1996), por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e da 

construção dos Parâmetros Curriculares Nacionais, o tema saúde tem ganho mais consistência 

nas escolas. 

 

17 - Quanto as origens da Psicologia Escolar, assinale a alternativa correta: 

a) As origens históricas da Psicologia Escolar remontam ao século XX. 

b) Os testes psicológicos foram instrumentos que auxiliaram positivamente a permanecia de 

pessoas com dificuldades de aprendizagem na escola. 

c) Os primórdios da psicologia escolar no Brasil, datam de 1960, especialmente ligadas as 

escolas normais. 

d) A introdução da Psicologia Escolar no currículo de graduação em Psicologia ocorreu a partir 

de 2000. 

e) Na falta de psicólogos formados, pedagogos assumiam as disciplinas de Psicologia Escolar e 

Problemas de Aprendizagem, na Universidade, bem como os estágios nesta área. 

 

18 - Assinale a alternativa incorreta, quanto a teoria de Piaget:  

a) O estágio sensório motor inicia no nascimento e segue até aproximadamente dois anos; e 

este está dividido em seis sub estágios.  

b) Os estágios de desenvolvimento em ordem crescente são: Sensório-motor, Pré-operacional, 

Operacional concreta, Operações formais. 

c) É no estágio Pré-operacional que a criança consegue pensar, e por exemplo fazer cálculos 

matemáticos de forma abstrata 

d) O estágio de Operações formais inicia por volta dos 12 anos de idade. 

e) A criança Pré-operacional é capaz de compreender os números, uso de símbolos, entre 

outros. 
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19 - Vygotsky desenvolveu vários trabalhos voltados a aprendizagem e desenvolvimento. No que 

tange ao brincar infantil, analise as questões abaixo: 

I - Vygostky acredita que o brinquedo não tem clara relação com o desenvolvimento da criança;  

II – De acordo com Vygotsky, por meio do brinquedo, a criança aprende a atuar numa espera 

cognitiva que depende de motivações internas. 

III - Mesmo sendo uma situação imaginária o brinquedo é também uma atividade regida por 

regras, até para brincar de “faz-de-conta” existem regras que devem ser seguidas; 

IV - Brincadeiras que promovem o envolvimento da criança como aquelas onde elas criam 

situações imaginárias, não tem uma nítida função pedagógica; 

V – Por meio do brincar a criança passa a criar uma situação ilusória e imaginária, como forma de 

satisfazer seus desejos não realizáveis.  

  É correto o que se afirma em: 

a) II, III, IV, V 

b) I, II, III, IV, V 

c) I, II, III, V 

d) II, IV 

e) I, III 

 

20 - Assinale a alternativa incorreta: 

a) Para Wallon, o desenvolvimento das funções psicológicas superiores ocorre posterior ao 

desenvolvimento das dimensões motora e afetiva.  

b) Para Wallon, o meio e a cultura condicionam os valores morais e sociais que a criança 

incorporará, e que devem ser cultivados os valores de solidariedade e justiça. 

c) Para Wallon, a passagem dos estágios de desenvolvimento não ocorrem linearmente, por 

ampliação, mas por reformulação, instalando-se no momento da passagem de uma etapa a 

outra, crises que afetam a conduta da criança. 

d) É a comunicação emocional que dá acesso ao mundo adulto, ao universo das representações 

coletivas. 

e) Para Wallon, o professor deve conhecer as condições de existência de seu aluno, para saber 

quais os valores que nela estão sendo cultivados, nos outros meios em que está imersa, e saber 

como cultivar aqueles que são seu objetivo. 


