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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Descanso 
Edital de Concurso Público nº 01/2019 

___________________________________________________________________ 

 

Caderno de Prova para o cargo de  

PSICOPEDAGOGO 
 

TIPO DE PROVA: 01 
 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta 

preta ou azul, feita de material transparente. 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova destacado, correspondente ao mesmo tipo de 

prova constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade 

do candidato a conferencia do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de prova.  

 Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 35 questões, 

numeradas de 1 a 35. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 

 Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 

 Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 

 Para cada questão existe apenas uma resposta certa. 

 A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão de Resposta: 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a 

anulação da questão.  

 É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 

 A prova terá duração de 03h00min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do 

Cartão Resposta. 

 A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

 Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 

 Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

 

BOA PROVA! 

______________________________________________________________________________ 

Rascunho do gabarito: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                                        

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35      
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Questões de Conhecimento Especifico 
 

01. A escrita ilegível e em espelho é mais proximamente contemplada pela:  

A) Disortografia. 

B) Disgrafia. 

C) Discaligrafia. 

D) Dissintaxe. 

 

02. Assinale a alternativa improcedente sobre como lidar com a deficiência visual na escola: 

A) É preciso identificar os degraus com contraste (faixa amarela ou barbante), os obstáculos, 

como pisos com alturas diferentes, e, principalmente, os vãos livres e desníveis. 

B) A sinalização de marcos importantes, como tabuletas indicando cada sala e espaço, é feita 

também em braile. 

C) Uma ideia é trabalhar maquetes da escola para que o espaço seja facilmente identificado.  

D) Na sala de aula, é aconselhável colocar mochilas no chão ou no corredor entre as carteiras, 

como balizas. 

 

03. Leia com atenção: 

(__) O uso da técnica do brincar tinha fins de obter material para a interpretação e elaboração de 

conflitos psíquicos. Com o desenvolvimento da clínica psicanalítica infantil, a terapêutica do brincar 

é vista de forma mais ampla; 

(__) Os jogos e brincadeiras permitem que a criança libere a tensão, frustração, insegurança e até 

mesmo a agressividade, medo e a confusão, tudo isso sem que a criança se dê conta que tem 

todos esses sentimentos guardados; 

(__) A ludoterapia é um método inócuo de expressão; 

(__) Na ludoterapia não é recomendado usar a imaginação para criar histórias de dragões e 

feiticeiras. 

Levando-se em consideração que V significa Verdadeiro e F significa Falso, a sequência das 

proposições acima é: 

A) V – V – F – F. 

B) F – F – V – V. 

C) V – F – V – F. 

D) F – V – F – V. 

 

04. Vygotsky toma como ponto de partida para a sua teoria a existência de relação entre 

determinado nível de: 

A) Estímulo de similitudes subjetivas. 

B) Desenvolvimento e a capacidade potencial de aprendizagem. 

C) Supressão e banimento do potencial máximo do desenvolvimento inercial. 

D) Registros práticos e lúdicos.  
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05. Vygotsky defende a ideia de que, para verificar o nível de desenvolvimento da criança, temos 

que determinar níveis de desenvolvimento: 

I. O primeiro deles seria o nível de desenvolvimento efetivo, que se faz através dos testes que 

estabelecem a idade mental, isto é, aqueles que a criança é capaz de realizar por si mesma; 

II. O segundo deles se constituiria na área de desenvolvimento potencial, que se refere a tudo 

aquilo que a criança é capaz de fazer com a ajuda dos demais, seja por imitação, demonstração, 

entre outros; 

III. O terceiro deles se refere ao plano do inconsciente individual e de suas relações e interfaces 

com o inconsciente coletivo. 

Sobre os itens acima podemos afirmar: 

A) Todos estão corretos. 

B) Todos estão incorretos. 

C) Apenas I está correto. 

D) Apenas III está incorreto.   

 

06. Para Vygotsky, a brincadeira e o jogo são atividades específicas da infância, na quais a criança 

recria a realidade usando: 

A) Redes dimensionais. 

B) Sistemas simbólicos. 

C) Elementos distópicos. 

D) Cadeias de comando.  

 

07. Aprendizagem se inicia com um problema a ser resolvido. Aprendizado baseado em tecnologia. 

As atividades de aprendizado e ensino devem ser criadas em torno de uma "âncora", que deve ser 

algum tipo de estudo de um caso ou uma situação envolvendo um problema. 

A descrição acima corresponde mais adequadamente a qual das teorias abaixo: 

A) Teoria Construtivista de Bruner. 

B) Aprendizagem baseada em Problemas/ Instrução ancorada. 

C) Gestaltismo. 

D) Tradicionalismo.  

 

08. Assinale a alternativa incorreta com relação à Teoria da Flexibilidade Cognitiva (R. Spiro, P. 

Feltovitch & R. Coulson): 

A) Trata da transferência do conhecimento e das habilidades. 

B) É especialmente formulada para dar suporte ao uso da tecnologia interativa. 

C) As atividades de aprendizado precisam fornecer diferentes representações de conteúdo. 

D) Trabalha com a exacerbação do tecnicismo. 
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09. Leia com atenção: 

(__) Aprendizado Situado (J. Lave): Aprendizagem ocorre em função da atividade, contexto e 

cultura e ambiente social na qual está inserida. O aprendizado é fortemente relacionado com a 

prática e não pode ser dissociado dela; 

(__) Aprendizado Experimental (C. Rogers): Enfatiza a percepção ao invés da resposta. A resposta 

é considerada como o sinal de que a aprendizagem ocorreu e não como parte integral do processo. 

Não enfatiza a sequência estímulo-resposta, mas o contexto ou campo no qual o estímulo ocorre 

e o insight tem origem, quando a relação entre estímulo e o campo é percebida pelo aprendiz; 

(__) Teoria da Inclusão (D. Ausubel): O fator mais importante de aprendizagem é o que o aluno já 

sabe. Para ocorrer a aprendizagem, conceitos relevantes e inclusivos devem estar claros e 

disponíveis na estrutura cognitiva do indivíduo. A aprendizagem ocorre quando uma nova 

informação ancora-se em conceitos ou proposições relevantes preexistentes; 

(__) Gestaltismo: Deve-se buscar sempre o aprendizado experimental, pois as pessoas aprendem 

melhor aquilo que é necessário. O interesse e a motivação são essenciais para o aprendizado bem 

sucedido. Enfatiza a importância do aspecto interacional do aprendizado. O professor e o aluno 

aparecem como os corresponsáveis pela aprendizagem.  

Levando-se em consideração que V significa Verdadeiro e F significa Falso, a sequência das 

proposições acima é: 

A) V – F – V – F. 

B) F – V – F – V. 

C) F – F – V – V. 

D) V – V – F – F. 

 
10. Não é uma das inteligências da teoria de Gardner:  

A) Interpessoal. 

B) Telecinésico. 

C) Interpessoal. 

D) Musical. 

 
11. “Operatório _____ (a partir de _____ anos): o cognitivo avança para a vida adulta, pensamento 

lógico e dedutivo, raciocina sobre _____.” 

Preenchem adequadamente as lacunas, da teoria de Piaget, acima, as respectivas palavras:  

A) Formal - 12 – Hipóteses. 

B) Real – 10 – Concretudes. 

C) Relacional – 11 – Fatos. 

D) Real - 9 – Fatos. 

 
12. Na teoria de Piaget: 

I. Operatório venal: presença da irreversibilidade das ações mentais, adquire a lógica nos 

processos mentais e discrimina objetos por diferenças e similaridades, uso de abstração empírica 

para a construção da abstração reflexiva;  

II. Pré-operatório: presença da reversibilidade das ações mentais, adquire a lógica nos 

processos mentais e discrimina objetos por diferenças e similaridades, uso de abstração empírica 

para a construção da abstração reflexiva;  

III. Operatório concreto: o cognitivo avança para a vida adulta, pensamento lógico e dedutivo, 

raciocina sobre hipóteses. 
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Sobre as descrições acima podemos afirmar: 

A) Apenas I está incorreto. 

B) Todos estão incorretos. 

C) Apenas II está correto. 

D) Todos estão corretos. 

 

13. “Quando brinca, a criança prepara-se a vida, pois é através de sua atividade _____ que ela vai 

tendo contato com o mundo físico e social, bem como vai compreendendo como são e como 

funcionam as coisas. Assim, destacamos que quando a criança brinca, parece _____ madura, pois 

entra, mesmo que de forma _____, no mundo adulto que cada vez se abre para que ela lide com 

as diversas situações.” 

Preenchem adequadamente as lacunas acima as respectivas palavras: 

A) Onírica – Menos – Real. 

B) Sistêmica – Menos – Concreta. 

C) Lúdica – Mais – Simbólica. 

D) Técnica – Mais – Concreta. 

 

14. Sobre currículo é incorreto afirmar: 

A) Abrange as experiências de aprendizagens implementadas pelas instituições escolares e 

que deverão ser vivenciadas pelos estudantes. 

B) Nele estão contidos os conteúdos que deverão ser abordados no processo de ensino-

aprendizagem e a metodologia utilizada para os diferentes níveis de ensino. 

C) Deve contribuir para construção da identidade dos alunos na medida em que ressalta a 

individualidade e o contexto social que estão inseridos. 

D) Além de ensinar um determinado assunto, deve aguçar as potencialidades e inibir a 

criticidade dos alunos. 

 

15. Assinale a alternativa que apresenta vertentes das teorias de currículo escolar: 

A) Teorias internas e teorias externas. 

B) Teorias avaliativas e teorias diagnósticas. 

C) Teorias tradicionais e teorias críticas. 

D) Teorias formativas e teorias informativas. 

 

16. É incorreto afirmar sobre as Teorias pós-críticas: 

A) Nessa perspectiva o currículo é tido como algo que produz uma relação de gêneros, pois 

predomina a cultura patriarcal. 

B) Essa teoria critica a desvalorização do desenvolvimento cultural e histórico de alguns grupos 

étnicos e os conceitos da modernidade, como razão e ciência. 

C) Uma perspectiva desse currículo é a fundamentação no pós-estruturalismo que acredita que 

o conhecimento é algo incerto e indeterminado. 

D) Não questiona o conceito de verdade, já que não leva em consideração o processo pelo qual 

algo se tornou verdade. 
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17. Leia com atenção: 

I. Normalmente, as crianças são encaminhadas pelos adultos para fazer a ludoterapia. 

Geralmente os pais têm alguma queixa das crianças, já que elas apresentam algum problema ou 

distúrbio psicológico;  

II. Entre os sintomas que fazem com que os pais busquem a ludoterapia há dificuldades de 

aprendizagem, insônia seguida por pesadelos, gagueira, agressividade, insegurança, timidez em 

excesso e até mesmo desvios alimentares; 

III. Sintomas são o alerta de que algo não vai bem na vida da criança, e como nem todas 

conseguem se expressar direito ou tem medo de fazê-lo, os pais os encaminharão ao profissional 

que indicará a ludoterapia e assim o especialista, através de brincadeiras e jogos pode descobrir o 

que há de errado na vida da criança. 

Sobre as descrições acima podemos afirmar: 

A) Apenas I está incorreto. 

B) Todos estão incorretos. 

C) Apenas II está correto. 

D) Todos estão corretos. 

 

18. É improcedente afirmar sobre a escola inclusiva: 

A) Promove encontros que incitem reflexões e discussões e que apontem alternativas 

metodológicas, contribuindo para minimizar as dificuldades encontradas pelos alunos em 

suas peculiaridades. 

B) Embora muitos conheçam o conceito de Inclusão, o processo pode ser muito difícil. 

C) No Brasil, a escola inclusiva atingiu o patamar de reinclusão. 

D) Entender as políticas públicas e as leis que sobre ela envolve esforço e habilidades, pois 

perpassa pela modernização e reestruturação de muitas.  

 

19. É uma característica mais da alfabetização que do letramento:  

A) É o processo de aprendizado da leitura e da escrita. 

B) É o desenvolvimento do uso competente da leitura e escrita nas práticas sociais. 

C) Há o uso social da leitura. 

D) Há o uso social da escrita. 

 

20. É uma característica da avaliação qualitativa: 

A) Encarar o planejamento como mera exigência burocrática. 

B) Atentar para o que se faz com o resultado da avaliação que se faz. 

C) Dispensa os instrumentos de avaliação. 

D) Adoção da avaliação por competências e subjetividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 
 

Questões de Língua Portuguesa 
 
INSTRUÇÕES: As questões de nº 21 a nº 30 dizem respeito ao Texto. Leia-o atentamente 
antes de respondê-las. 

(TEXTO) 

 
 
21. Sobre o Texto e seu contexto, analise: 

I. Ser preguiçosa é um orgulho para Lucy; 

II. Ser preguiço não é tão ruim quanto parece, segundo Lucy; 

III. Tornar as pessoas melhores em escolher prioridades é um dos pontos positivos da preguiça. 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

22. “Lucy Gransbury se autointitula preguiçosa e disse ter orgulho disso.” (linhas 1 e 2). Analisando-

se o período acima retirado do Texto, é correto afirmar que: 

A) A palavra “autointitula” (linha 1) possui o significado contrário ao ato de atribuir a si próprio 

um nome ou título. 

B) A partícula "se" exerce função morfológica de elemento expletivo. 

C) É um período composto exatamente por uma oração coordenada e uma oração subordinada 

adjetiva. 

D) A palavra "disso" é uma contração da preposição "de" com o pronome demonstrativo "isso". 
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23. Assinale a alternativa que apresenta uma oração retirada do Texto classificada como 

subordinada que restringe, particulariza e limita o sentido da oração principal: 

A) “[...] que se sinta culpado por seu comportamento.” (linhas 6 e 7) 

B) “[...] que conhece.” (linha 5) 

C) “[...] que ser preguiçoso não é tão ruim quanto parece - [...]” (linhas 9 e 10) 

D) “[...] que a preguiça é vista como um comportamento negativo, [...]” (linhas 16 e 17) 

 

24. A partícula "que" presente na linha 16 exerce a seguinte função morfológica: 

A) Pronome relativo. 

B) Pronome apassivador. 

C) Conjunção integrante. 

D) Índice de indeterminação do sujeito. 

 

25. Assinale a alternativa que apresenta o termo retirado do trecho abaixo responsável por exigir a 

preposição sublinhada, devido à sua regência: 

“[...], mais eficientes na gestão da própria energia e com maior facilidade de encontrar o caminho 

mais rápido para terminar uma tarefa.” (linhas 20 a 22) 

A) “eficientes” 

B) “energia” 

C) “facilidade” 

D) “encontrar” 

 

26. "Se você é mais propenso à preguiça..." (linhas 5 e 6). É correto afirmar que a crase foi 

empregada no trecho pela seguinte razão: 

A) Há contração entre preposição e artigo definido feminino. 

B) É obrigatório o uso da crase em algumas locuções prepositivas formadas por palavras 

femininas. 

C) É obrigatório o uso da crase em algumas locuções conjuntivas formadas por palavras 

femininas. 

D) É obrigatório o uso da crase em algumas locuções adverbiais formadas por palavras 

femininas. 

 

27. Com base na conversão para a voz passiva do trecho abaixo adaptado do Texto, assinale a 

alternativa correta: 

“Lucy diz...” 

A) “É dito por Lucy.” 

B) “Foi dito por Lucy.” 

C) A oração já se encontra na voz passiva. 

D) Não é possível a conversão para a voz passiva, pois o verbo “diz” é transitivo direto. 
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28. Do(s) termo(s) destacado(s) a seguir, assinale a alternativa que representa corretamente o 

sujeito da oração a que pertence: 

"Lucy Gransbury se autointitula preguiçosa e disse ter orgulho disso." (linhas 1 e 2) 

A) "Lucy Gransbury" 

B) "se autointitula" 

C) "preguiçosa" 

D) "ter orgulho disso" 

 

29. Assinale a alternativa que representa corretamente a regra pela qual a vírgula foi empregada 

no trecho a seguir retirado do Texto: 

“Mas Lucy, uma atriz de Melbourne, [...]" (linhas 7 e 8) 

A) Emprega-se a vírgula para separar os elementos mencionados numa relação. 

B) Emprega-se a vírgula para isolar o vocativo. 

C) Emprega-se a vírgula para isolar o aposto explicativo. 

D) Emprega-se a vírgula para isolar palavras e expressões explicativas. 

 

30. Com base nos encontros vocálicos e consonantais, analise: 

I. Lucy (linha 1); 

II. Disse (linha 1); 

III. Gosta (linha 2). 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I configura um encontro consonantal. 

B) Apenas o item II configura um encontro consonantal. 

C) Apenas os itens I e II configuram um encontro consonantal. 

D) Apenas o item II configura um encontro vocálico. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

31. Em outubro deste ano no encerramento do Seminário Internacional “Democracia em Colapso?” 

foi realizada a conferência “A liberdade é uma luta constante”, promovido pela editora e pelo Sesc 

São Paulo, neste evento, o Brasil recebeu a visita da escritora estadunidense: 

A) Angela Davis.  

B) J.K. Rowling. 

C) Chimamanda Ngozi Adichie 

D) Rebecca Solnit. 

 

32. Foi descoberta recentemente a autoria do derramamento de óleo que atingiu a costa brasileira, 

e deixou centenas de praias na região nordeste contaminadas. Este óleo foi derramado por: 

A) O navio Madre de Dios, de propriedade da empresa Iberdrola, Espanha. 

B) O navio Comandantes, de propriedade da empresa estatal Petróleos de Venezuela. 

C) O Navio Bouboulina, de propriedade da empresa Delta Tankers LTD, Grécia. 

D) O Navio Vasco da Gama, de propriedade da empresa APETRO, de Portugal. 

 



10 
 
 

33. Até o final de outubro seguiam os protestos no território autônomo de Hong Kong, e mesmo 

duramente reprimidos pela polícia os manifestantes mantém o ritmo de protestos. A reivindicação 

dos movimentos organizados pode ser afirmada pela alternativa: 

A) A derrubada do ditador Kim Jong Um. 

B) O fim do domínio chinês e pela democracia. 

C) Por reformas populares de cunho socialista/comunista. 

D) Pelo fim do comunismo no território de Hong Kong. 

 

34. Em junho de 2019, os ministros do Supremo Tribunal Federal, equiparando a lei de racismo, 

reconheceram haver uma demora inconstitucional do Legislativo em tratar do tema, determinou 

assim: 

A) Estabeleceu a limitação para o financiamento de filmes brasileiros por parte dos 

investimentos financeiros do Estado. 

B) Criminalização da discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. 

C) Decretou o fim da Lei Rouanet, permitindo que os financiamentos privados promovam a 

produção cinematográfica brasileira. 

D) Criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, feminicídio, 

ampliando a lei Maria da Penha. 

 

35. O presidente do Irã, Hassan Rouhani, anunciou recentemente que o país vai começar a injetar 

gás de urânio em 1.044 centrifugas que antes estavam vazias, em referência ao procedimento 

utilizado para produzir urânio enriquecido. Com esta atitude o país rompe com o pacto: 

A) O acordo nuclear de 2015, assinado entre o governo da República Islâmica e um grupo de 

potências internacionais, liderado pelos EUA. 

B) O acordo nuclear firmado entre potências europeias, países islâmicos e Coreia do Norte, em 

2018. 

C) O desmantelamento mundial de armas atômicas, assinado pelas principais potências 

nucleares do mundo. 

D) O acordo de Washington, liderado pela Alemanha e França que promovia a redução do 

armamento nuclear nos EUA e Irã. 

  

 

 

 


