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PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 

 

Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das 

provas e das normas que regem esse Concurso Público.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de ponta grossa, de material 

transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização 

de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata 

exclusão do candidato. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 40 (quarenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição. 

4. Cada questão oferece 4 (quatro) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, e D, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

 

Boa prova! 

 

PSICOPEDAGOGO
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões. 

 

Sucesso no trabalho depende de ter os colegas certos 
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Um estudo publicado mês passado na revista Science Advances revelou um dos segredos 

para se construir um time de sucesso nas empresas: diversidade. Segundo a pesquisa, ter 

funcionários com habilidades complementares e diferentes aumenta o desempenho da equipe. 

Ao longo do tempo, os salários dos funcionários que integram essas equipes também aumentam 

mais do que a média de trabalhadores com habilidades semelhantes. 

“O valor do que uma pessoa sabe depende de com quem ela trabalha”, diz o resumo do 

estudo. “Ter colegas com as mesmas qualificações que as suas pode custar caro”. 

O estudo analisou toda a população de trabalhadores da Suécia – 9 milhões de pessoas 

– por 10 anos. 

Segundo os pesquisadores, isso explica por que pessoas com a mesma formação podem 

receber salários completamente diferentes. O valor não depende só das habilidades de cada um, 

e sim de com quem se trabalha. 

O artigo afirma que o conhecimento técnico e científico da humanidade superou a 

capacidade de um único indivíduo e, portanto, as pessoas precisam se unir para aplicar este 

conhecimento de forma prática. Os pesquisadores fazem uma comparação com um ecossistema 

na natureza: “a capacidade de sobrevivência de um organismo precisa sempre ser vista no 

contexto de suas relações com outros organismos no sistema”. 

“Muito das habilidades altamente especializadas que adquirimos hoje em dia seriam 

inúteis, ou pelo menos desprovidas de valor, se não fossem acompanhadas de outras pessoas 

se especializando em habilidades complementares”, escreveram. 

Como exemplo, os pesquisadores citam o caso de um médico anestesista: é um indivíduo 

extremamente especializado, mas que precisa de uma equipe de cirurgiões para que sua função 

seja útil. Os cirurgiões, por sua vez, também não podem trabalhar sem as habilidades do 

anestesista. 

O próprio estudo, no entanto, admite certas limitações. Na discussão, os pesquisadores 

afirmam que é necessário avaliar se esta relação existe em outros países além da Suécia. Eles 

também dizem que o estudo se limita apenas a habilidades formais comprovadas com diplomas, 

então não leva em conta outras habilidades que os trabalhadores possam ter adquirido de 

maneira informal. 

 
(Disponível em: https://epocanegocios.globo.com/ - texto adaptado especialmente para esta prova.) 

 

QUESTÃO 01 – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir: 

 

I. Os resultados do estudo apresentado são abrangentes e comprovados em mais de uma população. 

II. Segundo o estudo, equipes com habilidades diversificadas e complementares são mais eficientes. 

III. O salário de um indivíduo independe de seu local de trabalho, mas depende integralmente de sua 

qualificação. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://epocanegocios.globo.com/palavrachave/diversidade/
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QUESTÃO 02 – Considerando a construção e o objetivo do texto, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) O estudo levou em conta qualificação profissional e salários de funcionários, bem como seu 

desempenho para chegar às conclusões apresentadas. 

B) A ideia de um ecossistema é empregada como termo de comparação para explicar o funcionamento 

das habilidades de profissionais em uma organização. 

C) O artigo traz trechos do estudo mencionado bem como a opinião pessoal do autor em relação aos 

dados apresentados. 

D) O exemplo de cirurgiões e anestesistas serve como base para o argumento desenvolvido 

anteriormente em relação à importância da complementaridade de uma equipe. 

 

 

QUESTÃO 03 – Assinale a alternativa que NÃO traz um trecho do estudo detalhado no texto 

empregando discurso direto. 

 

A) “O valor do que uma pessoa sabe depende de com quem ela trabalha” (l. 06). 

B) “pessoas com a mesma formação podem receber salários completamente diferentes” (l. 10-11). 

C) “a capacidade de sobrevivência de um organismo precisa sempre ser vista no contexto de suas 

relações com outros organismos no sistema” (l. 16-17). 

D) “Muito das habilidades altamente especializadas que adquirimos hoje em dia seriam inúteis”            

(l. 18-19). 

 

 

QUESTÃO 04 – Assinale a alternativa que poderia substituir a palavra “desprovidas” (l. 19) sem 

causar alteração ao sentido original do texto. 

 

A) Caracterizadas. 

B) Abastecidas. 

C) Aparelhadas. 

D) Destituídas. 

 

 

QUESTÃO 05 – Na linha 12, a conjunção “e” está empregada com sentido: 

 

A) Adversativo. 

B) Aditivo. 

C) Alternativo. 

D) Explicativo. 

 

 

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa na qual a palavra “que” NÃO esteja empregada como pronome 

relativo. 

 

A) “que integram essas equipes” (l. 04). 

B) “que a média de trabalhadores” (l. 05). 

C) “que adquirimos hoje em dia” (l. 18). 

D) “que os trabalhadores possam ter adquirido” (l. 28). 

 

 

QUESTÃO 07 – Considerando a formação do período composto, assinale a alternativa que indica o 

número correto de orações desenvolvidas presentes no trecho a seguir: “Muito das habilidades 

altamente especializadas que adquirimos hoje em dia seriam inúteis, ou pelo menos desprovidas de 

valor, se não fossem acompanhadas de outras pessoas se especializando em habilidades 

complementares”, escreveram”. (l. 18-20). 

 

A) 3. 

B) 4. 

C) 5. 

D) 6. 
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QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa que indica o correto desenvolvimento, mantendo-se o mesmo 

sentido, da oração reduzida a seguir: “para se construir um time de sucesso nas empresas” (l. 02). 

 

A) Como se construísse um time de sucesso nas empresas. 

B) Conforme se construísse um time de sucesso nas empresas. 

C) De modo que se construísse um time de sucesso nas empresas. 

D) A fim de que se construísse um time de sucesso nas empresas. 

 

 

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa na qual o emprego da emprega “se” tenha sentido reflexivo. 

 

A) “com quem se trabalha” (l. 12). 

B) “se não fossem acompanhadas” (l. 19). 

C) “outras pessoas se especializando” (l. 19-20). 

D) “estudo se limita apenas” (l. 27). 

 

 

QUESTÃO 10 – Considerando o emprego correto dos sinais de pontuação, analise as assertivas a 

seguir: 

 

I. Na linha 02, o emprego dos dois pontos deve-se à ocorrência de um aposto explicativo que retoma 

a palavra “segredos” (l. 01). 

II. Nas linhas 08-09, o emprego do duplo travessão deve-se à ocorrência de uma expressão 

explicativa e não poderia ser substituído por uma dupla vírgula. 

III. Na linha 22, a ocorrência da vírgula hachurada marca a separação de uma oração coordenada. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 11 – Observe a imagem abaixo: 

 

 
 

O número que deverá estar na parte em branco da última peça, para que a sequência lógica seja 

mantida, é: 

 

A) 1. 

B) 3. 

C) 4. 

D) 5. 
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QUESTÃO 12 – Determine o valor de X no seguimento abaixo, sabendo que as retas “a” e “b” são 

paralelas. 

 

 
 

A) 9. 

B) 15. 

C) 21. 

D) 27. 

 

 

QUESTÃO 13 – Observe a seguinte sequência: 

 

1, 9, 8, 2, 1, 9, 8, 3, 1, 9, 8, (  ) 

 

O número que completa a sequência é: 

 

A) 4. 

B) 5. 

C) 6. 

D) 7. 

 

 

QUESTÃO 14 – Para construir 14 metros de um muro, são necessários três pedreiros. Para construir, 

nas mesmas condições de altura e tempo, 42 metros do mesmo muro, quantos pedreiros são 

necessários? 

 

A) 5. 

B) 6. 

C) 8. 

D) 9. 

 

 

QUESTÃO 15 – Para render juros de R$ 360,00, um capital de R$ 3.000,00 foi aplicado, durante um 

semestre, a qual taxa mensal? 

 

A) 1%. 

B) 2%. 

C) 3%. 

D) 4%. 

 

 

QUESTÃO 16 – Aplicando R$ 500,00 em determinado banco, em um mês, o rendimento é de R$ 2,50 

de juros. Se for aplicado R$ 3.000,00 pelas mesmas condições que a outra aplicação, durante um 

mês, quanto renderia de juros? 

 

A) R$ 15,00. 

B) R$ 12,50. 

C) R$ 10,00. 

D) R$ 7,50. 
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QUESTÃO 17 – Observe o gráfico abaixo: 

 

 
Trata-se de uma função linear constante com: 

 

A) a > 0. 

B) a < 0. 

C) a = 0. 

D) b = 0. 

 

 

QUESTÃO 18 – Assinale a alternativa que apresenta as coordenadas do vértice do gráfico da seguinte 

função f(x) = x² +5x – 6. 

 

A) −
5

2
;
49

4
 

 

B) 
2

5
;
4

49
 

 

C) 
5

6
;
−1

11
 

 

D) 
−6

5
;
1

6
 

 

 

QUESTÃO 19 – Devido à seca em uma região, o reservatório de água está baixando seu nível 

diariamente. O funcionário responsável pelo acompanhamento do nível percebeu que ele baixa 10% 

a cada dia. Sabendo que a capacidade, em milhares de litros, é de 100, quantos litros, 

aproximadamente, há no reservatório após cinco dias de seca? 

 

A) 50. 

B) 60. 

C) 70. 

D) 80. 

 

 

QUESTÃO 20 – Em uma confecção, oito funcionários levam quatro dias para produzir 160 peças de 

determinado modelo de roupa. Se dois funcionários forem dispensados, quantos dias serão 

necessários para confeccionar 300 peças do mesmo modelo? 

 

A) 7. 

B) 9. 

C) 10. 

D) 12. 
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LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 21 – De acordo com o Art. 8º do Plano Geral de Classificação e Carreira dos Cargos Públicos 

do Município de Tramandaí, o agrupamento de cargos públicos da mesma profissão ou atividade com 

a mesma denominação e com igual grau de dificuldades, responsabilidades e retribuição pecuniária, 

denomina-se: 

 

A) Série. 

B) Padrão. 

C) Classe. 

D) Grupo. 

 

 

QUESTÃO 22 – Com base nas disposições do Capítulo I – Do Provimento, do Regime Jurídico Único 

dos Servidores Públicos do Município de Tramandaí, analise as assertivas que seguem, relativas à 

estabilidade, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Adquire estabilidade, após três anos de efetivo exercício, o servidor nomeado para cargo de 

provimento efetivo em virtude de concurso público, uma vez aprovado em estágio probatório. 

(  ) O servidor sujeito ao regime jurídico instituído pelo referido Regime, será submetido à avaliação 

periódica de desempenho por comissão especial de avaliação, onde serão observados os seguintes 

requisitos, entre outros: aptidão para o desempenho do cargo, boa conduta, dedicação ao serviço. 

(  ) O servidor em estágio probatório será submetido a duas avaliações anuais, uma a cada semestre 

no efetivo exercício do cargo para o qual foi nomeado, mediante a verificação dos quesitos 

estabelecidos, devendo ser considerado aprovado o servidor que obtiver, no mínimo, 250 

(duzentos e cinquenta) pontos, em cada avaliação. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – V – F. 

B) F – F – V.  

C) V – F – F.  

D) F – V – V. 

 

 

QUESTÃO 23 – Com base nas disposições do Capítulo IV – Das Licenças, do Regime Jurídico Único 

dos Servidores Públicos do Município de Tramandaí, analise as seguintes assertivas, assinalando C, se 

corretas, ou I, se incorretas. 

 

(  ) A critério da administração, poderá ser concedida ao servidor estável licença para tratar de 

interesses particulares, pelo prazo de até dois anos consecutivos sem remuneração.  

(  ) A licença por motivo de doença em pessoas da família é a licença que poderá ser concedida ao 

servidor, por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, do pai ou da mãe, de filho ou enteado, 

mediante comprovação médica oficial do Município, sem prejuízo da remuneração até 06 (seis) 

meses. 

(  ) É assegurado ao servidor o direito à licença para o desempenho de mandato em confederação, 

federação ou sindicato representativo da categoria, com remuneração, que terá duração igual à 

do mandato, podendo ser prorrogado no caso de reeleição por uma única vez. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) C – I – I. 

B) I – C – C. 

C) C – I – C.   

D) I – C – I.   
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QUESTÃO 24 – Segundo o Art. 119 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município 

de Tramandaí, sem qualquer prejuízo, o servidor poderá ausentar-se do serviço, por motivo de: 
 

I. Casamento, até oito dias consecutivos. 

II. Para doação de sangue, em cada doze meses de trabalho, por dois dias. 

III. Falecimento de avô ou avó, até dois dias consecutivos. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas I e III. 

C) Apenas II e III. 

D) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 25 – Segundo as disposições do Art. 7º da Lei Orgânica do Município de Tramandaí, é de 

competência do Município, no exercício de sua autonomia, entre outras atribuições, as seguintes, 

EXCETO: 
 

A) Administrar seus bens, adquiri-los e aliená-los, aceitar doações, legados e heranças e dispor de sua 

aplicação. 

B) Legislar sobre o serviço funerário e cemitérios, fiscalizando os que pertencerem a entidades 

particulares. 

C) Licenciar estabelecimentos industriais e comerciais de prestação de serviços e outros. 

D) Legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para a 

administração pública municipal direta e indireta, empresas públicas municipais e sociedades de 

economia mista municipais. 
 

 

QUESTÃO 26 – O Art. 44 da Lei Orgânica do Município de Tramandaí define que o Município terá os 

livros que forem necessários aos seus serviços e, obrigatoriamente, determinados livros. Sendo assim, 

analise as seguintes assertivas, relativas aos livros obrigatórios, que poderão ser substituídos, 

conforme o caso, por outro sistema, inclusive por fichas e arquivos de cópias, devidamente numeradas 

e autenticadas, assinalando C, se corretas, ou I, se incorretas. 
 

(  ) Permissões e autorizações de serviços e uso de bens imóveis municipais por terceiros. 

(  ) Registro de leis, decretos, decretos legislativos, resoluções, regulamentos, instruções, portarias e 

ordens de serviços.  

(  ) Licitações e contratos para obras, serviços e aquisição de bens.  
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) I – I – C. 

B) C – C – C. 

C) C – I – I.   

D) I – C – I.  
 

 

QUESTÃO 27 – O Art. 48 do Código de Posturas do Município de Tramandaí estabelece que é proibido 

perturbar o sossego público com ruídos ou sons excessivos evitáveis. Excetuam-se das proibições do 

referido artigo: 
 

I. Os tímpanos, sinetas e sirenes de ambulâncias, corpo de bombeiros, carros oficiais e polícia, 

quando em serviço de justificativa emergência. 

II. As manifestações, nos divertimentos públicos, nas reuniões ou prédios desportivos, com horários 

previamente licenciados. 

III. As máquinas ou aparelhos utilizados em construção ou obras em geral, licenciados previamente 

pela Prefeitura, no horário de 6 (seis) a 19 (dezenove) horas. 
 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas I e III. 

C) Apenas II e III. 

D) I, II e III. 
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QUESTÃO 28 – Segundo as disposições do Art. 2º da Lei de Improbidade Administrativa, todo aquele 

que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, 

contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função 

na administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios, para os efeitos da referida lei, é considerado Agente: 

 

A) De controle. 

B) Público. 

C) Fiscal. 

D) Fiduciário. 

 

 

QUESTÃO 29 – Com base na Constituição Federal, em relação aos direitos políticos, assinale a 

alternativa correta. 

 

A) O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de dezesseis anos. 

B) A nacionalidade brasileira é uma das condições de elegibilidade, na forma da lei. 

C) A idade mínima de vinte e um anos é condição de elegibilidade para o cargo de Vereador. 

D) A idade mínima de trinta anos é condição de elegibilidade para os cargos de Presidente e Vice-

Presidente da República. 

 

 

QUESTÃO 30 – Segundo as disposições do Art. 60 da Constituição Federal, não será objeto de 

deliberação a proposta de emenda à referida Constituição com o propósito de abolir: 

 

I. A forma federativa de Estado. 

II. O voto direto, secreto, universal e periódico. 

III. A separação dos Poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas I e III. 

C) Apenas II e III. 

D) I, II e III. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 31 – Analise as assertivas abaixo em relação à função e ao contexto de atuação da 

Psicopedagogia e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) A Psicopedagogia surgiu com o intuito de auxiliar as pessoas com problemas de aprendizagem. 

(  ) Os ramos de atuação psicopedagógica situam-se nas ações preventivas em instituições e em 

clínicas de atendimentos individualizados. 

(  ) O seu objetivo está direcionado à construção de matrizes teóricas para aquisição de habilidades 

de leitura. 

(  ) O seu enfoque é interdisciplinar, abrangendo, entre outras áreas de conhecimento, a Pedagogia, 

a Psicanálise, a Psicologia, a Epistemologia, a Linguística e a Neuropsicologia. 

(  ) A sua função é tratar de distúrbios psíquicos, a partir da investigação do inconsciente. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) F – F – V – V – V. 

B) F – V – V – F – V. 

C) V – F – F – F – F. 

D) V – V – F – V – F. 
 

 

QUESTÃO 32 – Tendo em vista que a Psicopedagogia é uma área que estuda o processo de 

aprendizagem humana com base na cultura, na história e no contexto social das escolas e famílias, 

assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) A Psicopedagogia, ao longo da sua trajetória histórica, busca a compreensão do ser que aprende, 

do processo de ensino/aprendizagem e das dificuldades e transtornos que podem emergir desse 

processo.  

B) O Psicopedagogo, ao possibilitar o surgimento de novas necessidades, provoca no aluno o desejo 

de aprender e não apenas o alcance da melhora no rendimento escolar. 

C) O Psicopedagogo apropria-se do conhecimento com a finalidade de identificar os alunos que 

apresentam distúrbios de aprendizagem, para que sejam seus clientes no atendimento clínico. 

D) A ação psicopedagógica na instituição escolar é caracterizada como diagnóstica ou de intervenção 

corretora ou preventiva.  
 

 

QUESTÃO 33 – O trabalho na instituição escolar apresenta duas naturezas: O primeiro diz respeito 

a uma psicopedagogia voltada para o grupo de alunos que apresentam _______________ na escola. 

O seu objetivo é reintegrar e _____________ o aluno à situação de sala de aula, possibilitando o 

respeito às necessidades e ritmos, tendo como meta desenvolver as funções cognitivas integradas ao 

afetivo, desbloqueando e canalizando o aluno gradualmente para a aprendizagem dos conceitos 

conforme os objetivos da aprendizagem formal. O segundo tipo de trabalho refere-se à assessoria 

junto a pedagogos, orientadores e ____________. Tem como objetivo trabalhar as questões 

pertinentes às relações vinculares professor-aluno e redefinir os procedimentos ______________, 

integrando o afetivo e o cognitivo, através da aprendizagem dos conceitos e as/os diferentes 

____________ do conhecimento. (SANTOS, 2016).  
 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 
 

A) problemas – manter – alunos – pedagógicos – tipos 

B) dificuldades – readaptar – professores – pedagógicos – áreas 

C) inquietações – vincular – familiares – educativos – tipos 

D) problemas – readaptar – alunos – comportamentais – áreas 
 

 

QUESTÃO 34 – Em reunião realizada com Psicopedagogos que atuam em uma determinada região 

escolar, esses profissionais relataram o desenvolvimento do seu trabalho nas escolas. Dos diversos 

depoimentos, qual deles revela a implementação de ações psicopedagógicas capazes de contextualizar 

e abranger o campo de trabalho desse profissional?  
 

A) “Mantenho contato com a equipe de professores e faço observações em sala de aula”.  

B) “Realizo levantamento dos alunos com dificuldades, oriento os professores e as famílias dos alunos, 

faço avaliações e intervenções psicopedagógicas e encaminho alunos a outros profissionais, se 

necessário”. 

C) “Atuo com base em observações, acompanhamentos e avaliações dos alunos que apresentam 

dificuldades de aprendizagem”.  

D) “Realizo orientações em conjunto com os alunos e suas respectivas famílias”. 
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QUESTÃO 35 – Associe a Coluna 1 à Coluna 2, identificando alguns dos sintomas de transtornos de 

aprendizagem de crianças, relacionados à dislexia, dislalia, discalculia e hiperatividade. 
 

Coluna 1  

1. Dislexia.  

2. Dislalia.  

3. Ecolalia. 

4. Hiperatividade. 
 

Coluna 2 

(  ) Repetição, como um eco, da fala do interlocutor tanto nas palavras que lhes são dirigidas quanto 

partes de uma frase que escuta ao acaso. 

(  ) Caracteriza-se pela desatenção extrema, desorganização, comportamento impulsivo e inquietude.  

(  ) Distúrbio ou transtorno de aprendizagem na área da leitura, escrita e soletração, com problemas 

para memorizar palavras, regras ortográficas e conceitos.  

(  ) Consiste na má pronúncia das palavras, seja omitindo ou acrescentando fonemas, trocando um 

fonema por outro ou ainda os distorcendo. Costuma pronunciar algumas palavras de forma errada. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:  
 

A) 1 – 2 – 3 – 4.  

B) 2 – 1 – 4 – 3.  

C) 3 – 4 – 1 – 2.  

D) 4 – 3 – 2 – 1. 
 

 

QUESTÃO 36 – Considerando que as dificuldades de aprendizagem podem surgir de diferentes 

maneiras e de múltiplas causas, associe a Coluna 1 à Coluna 2 e identifique as diferenças entre a 

Avaliação e a intervenção Psicopedagógica. 
 

Coluna 1  

1. Avaliação psicopedagógica.  

2. Intervenção psicopedagógica. 
 

Coluna 2  

(  ) Investiga as relações do indivíduo com o conhecimento, os seus vínculos com a aprendizagem e 

todas as significações implícitas no ato de aprender.  

(  ) Desenvolve sessões com uma sequência de tempo pré-estabelecido, além de utilizar instrumentos 

formais, como os testes. 

(  ) Trabalha a dificuldade específica do sujeito a fim de melhorar seu desenvolvimento frente à 

dificuldade de aprendizagem apresentada. 

(  ) Utiliza estratégias focadas na recuperação dos conteúdos escolares considerados deficitários, bem 

como na organização de hábitos de estudo, por meio de atividades lúdicas que visem à expressão 

dos sentimentos do aluno em relação à escola e à aprendizagem. 

(  ) Trabalha em longo prazo, com maior flexibilidade e criatividade para atuar não apenas nos 

aspectos pedagógicos, mas também nos comportamentais e emocionais. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:  
 

A) 1 – 1 – 2 – 2 – 2. 

B) 1 – 2 – 1 – 1 – 2. 

C) 2 – 1 – 2 – 2 – 1. 

D) 2 – 2 – 1 – 1 – 1. 
 

 

QUESTÃO 37 – Segundo Bastos (2015), a função da ___________ é resgatar a história de vida da 

criança ou do adolescente, desde a sua concepção e evolução até o momento atual em que se encontra 

o sujeito. 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 
 

A) escola 

B) anamnese 

C) pesquisa 

D) resenha 



578_CE_26_NS_2/12/202017:12:28 

Execução: Fundatec 
PSICOPEDAGOGO 

QUESTÃO 38 – Considerando que a Intervenção Psicopedagógica é um procedimento realizado pelo 

Psicopedagogo com o propósito de melhorar o processo de aprendizagem e promover a autonomia 

dos educandos, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) Quando se trabalha com ser humano, não é possível fazer um prognóstico exato sobre o que vai 

acontecer ao longo da intervenção.  

(  ) O Psicopedagogo é o profissional responsável por solucionar todos os problemas relacionados às 

seguintes questões: evasão, indisciplina, desestímulo docente e brigas familiares. 

(  ) O Psicopedagogo precisa ter respostas prontas, rápidas e urgentes em relação aos problemas 

ocasionados pelo fracasso escolar.  

(  ) O trabalho do Psicopedagogo deve ser realizado em conjunto com a escola e com a família para 

que seja possível alcançar os resultados esperados. 

(  ) Muito mais do que dominar técnicas de Psicologia e/ou Pedagogia, o Psicopedagogo precisa 

atualizar-se, constantemente, para compreender as manifestações psíquicas, motoras, sociais e 

biológicas do aluno. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:  
 

A) V – F – F – V – V.  

B) V – V – V – F – V.  

C) F – V – F – F – F. 

D) F – F – V – V – F. 
 

 

QUESTÃO 39 – A parceria entre a família e a escola é de suma importância para o sucesso intelectual 

e moral do indivíduo. Até hoje não houve uma efetiva integração entre essas duas instituições devido, 

principalmente, aos seguintes fatores: 
 

I. O papel exercido pela escola ultrapassa o ensino pedagógico presencial da sala de aula, e o da 

família vai além do simples sustento de seus filhos. 

II. A família responsabiliza a escola pela educação de seus filhos e espera que os professores 

transmitam valores morais, princípios éticos e padrões de comportamento, desde boas maneiras 

até hábitos de higiene pessoal.  

III. A escola reclama da ausência da família no acompanhamento escolar dos filhos, da falta de pulso 

dos pais em dar limites aos filhos e da dificuldade que muitos deles têm em transmitir valores 

éticos e morais, importantes para a convivência em sociedade.  

IV. Os pais alegam que trabalham cada vez mais, não dispõem de tempo para cuidar dos filhos e 

acreditam que educar, em sentido amplo, é função estrita da escola. 
 

Quais estão corretas?  
 

A) Apenas I.  

B) Apenas I e II.  

C) Apenas III e IV.  

D) I, II, III e IV.  
 

 

QUESTÃO 40 – Assinale V, se verdadeiro, ou F, se falso, em relação aos objetivos da atividade 

psicopedagógica, segundo o Código de Ética da Psicopedagogia (2019).  
 

(  ) Propor ações frente aos processos de aprendizagem e suas dificuldades.  

(  ) Contribuir para os processos de inclusão escolar e social. 

(  ) Realizar pesquisas científicas no campo da Psicopedagogia.  

(  ) Manter-se atualizado quanto aos conhecimentos científicos e técnicos que tratem da 

aprendizagem humana.  

(  ) Mediar as relações interpessoais nos processos de aprendizagem com vistas à prevenção de 

dificuldades e/ou à resolução de conflitos. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:  
 

A) V – V – V – F – V.  

B) V – F – F – V – V.  

C) F – F – V – V – F.  

D) F – V – F – F – F.  


