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Língua Portuguesa

5 questões

2. Considere a frase retirada do texto:

Leia o texto.

“Contudo, o homem vive a princípio uma vida exterior”.

O Orgulho e a Vaidade

Assinale a alternativa que apresenta corretamente a
relação que ela estabelece com o período anterior.

O orgulho é a consciência (certa ou errada) do nosso
próprio mérito; a vaidade, a consciência (certa ou
errada) da evidência do nosso próprio mérito para os
outros. Um homem pode ser orgulhoso sem ser vaidoso, pode ser ambas as coisas, vaidoso e orgulhoso,
pode ser — pois tal é a natureza humana — vaidoso
sem ser orgulhoso. É difícil à primeira vista compreender como podemos ter consciência da evidência
do nosso mérito para os outros, sem a consciência
do nosso próprio mérito. Se a natureza humana fosse
racional, não haveria explicação alguma. Contudo,
o homem vive a princípio uma vida exterior, e mais
tarde uma interior; a noção de efeito precede, na
evolução da mente, a noção de causa interior desse
mesmo efeito. O homem prefere ser exaltado por
aquilo que não é, a ser tido em menor conta por
aquilo que é. É a vaidade em ação.

a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

3. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ).
(

(

Fernando Pessoa, in “Da Literatura Europeia”

(
1. Analise as afirmativas abaixo, considerando-se o
texto.
1. A natureza do homem não é racional.
2. O texto se vale da linguagem figurada.
3. Vivemos primeiramente uma vida de
aparências.
4. A consciência da evidência do nosso próprio
mérito para os outros se chama vaidade.
5. Ao homem, não é possível ser orgulhoso e
vaidoso concomitantemente.

Contraste
Finalidade
Concessão
Temporalidade
Proporcionalidade

(

) Na frase “não haveria explicação alguma”, se a
palavra explicação fosse pluralizada, o verbo
também deveria ser, pois este deve concordar
com a palavra que o completa.
) No período sublinhado no texto, a preposição
“a” poderia ser trocada pela expressão “do que”
sem ferir a norma culta.
) Na frase “É a vaidade em ação.”, a palavra sublinhada é substantivo abstrato.
) A palavra “orgulho” é substantivo comum, mas
a palavra “orgulhoso” é adjetivo.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

V•V•V•F
V•V•F•F
V•F•V•F
F•V•F•V
F•F•V•V

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.

4. Assinale a alternativa que está de acordo com a
norma culta.
a. (
b. (
c. (

) Mande-me já a encomenda.
) Entrei para dentro assim que vi o tiroteio.
) Ele não come carne a dois anos e irá no
médico daqui há dois dias.
d. ( X ) Estávamos frente a frente e vi que minha
roupa é semelhante à que compraste.
e. ( ) Quando eu ver meu amigo pedirei a ele que
me ajude.
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5. Analise as afirmativas abaixo:

7. Analise as afirmativas abaixo.

1. Para pluralizar os substantivos no grau diminutivo, terminados em –zinho, coloca-se a palavra
primitiva no plural, retira-se o “s” dessa palavra
e acrescenta-se o sufixo diminutivo seguido de
“s”. As palavras “mulherezinhas” e “coronelzinhos”
são corretos exemplos dessa regra.
2. Estão corretos os seguintes plurais dos substantivos compostos: “guarda-roupas; guardas-civis; sambas-enredo”.
3. Estão corretos os plurais das seguintes expressões: “blusas azul-marinho; lentes côncavo-convexas; meninos surdos-mudos”.
4. Está correta a seguinte frase: “Ente mim e ti
não há qualquer divergência”.
5. Quanto ao emprego dos pronomes de tratamento, pode-se dizer que esta frase está correta, se dirigida a um vereador de sua cidade:
“Vossa Senhoria podeis dar vosso parecer sem
qualquer inconveniente”.

1. Nas últimas décadas houve grande progressos
na produção de alimentos, principalmente
pelos avanços tecnológicos, mas a fome ainda
é uma realidade.
2. O emprego de equipamentos e insumos de
alto custo na produção agrícola expulsou do
campo, para a periferia das grandes cidades,
milhares de pequenos agricultores que não
conseguiram concorrer com os grandes proprietários e empresas.
3. A África Subsaariana é a região com maior
prevalência da desnutrição do mundo. Nessa
região, quase uma em cada quatro pessoas é
desnutrida.
4. A baixa oferta de alimentos e o crescimento
econômico desigual quase dobrou, nos
últimos cinco anos, a percentagem de pessoas que passam fome na América do Norte,
América Latina e no Caribe.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

Conhecimentos Gerais

5 questões

6. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
(IDHM) é uma medida composta de indicadores de
três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. O índice varia de 0 a 1.
Assinale a alternativa que indica o IDHM do Município
de Videira, segundo o Ranking IDHM Municípios 2010
(PNUD).
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

0,298
0,467
0,764
0,862
0,979
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( )
(X)
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

8. Energia renovável é aquela proveniente de recursos naturais que se regeneram ou que se mantêm
ativos permanentemente.
Assinale a alternativa em que todas as fontes de energia listadas são renováveis.
a. ( X ) Hidroeletricidade • eólica • solar •
biomassa • oceânica
b. ( ) Termoeletricidade • eólica • solar • biomassa
c. ( ) Combustíveis fósseis • hidroeletricidade •
eólica • solar • biomassa • oceânica
d. ( ) Fissão nuclear • carvão • solar • biomassa •
oceânica
e. ( ) Combustíveis fósseis • energia nuclear • hidroelétrica • carvão vegetal • etanol
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9. Em março de 2018, o Supremo Tribunal Federal era
presidido pelo(a):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Ministra Laurita Vaz.
Ministro Celso de Melo.
Ministro José Antonio Dias Toffoli.
Ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha.
Desembargador Rodrigo Tolentino de
Carvalho Collaço.

12. Qual o conjunto de teclas de atalho do navegador
Google Chrome que permite adicionar uma página
web aos favoritos do Chrome?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Alt + A
Alt + D
Ctrl + A
Ctrl + D
Ctrl + F

10. A população de Videira em 2017, segundo estimativa do IBGE, era de:

13. Qual alternativa possibilita criptografar um documento do MS Word 2007 com uma senha?

a.
b.
c.
d.
e.

a. (

( )
( )
(X)
( )
( )

Menos de 30 mil habitantes.
Cerca de 35 mil pessoas.
Um pouco mais de 52 mil pessoas.
Um pouco mais de 70 mil pessoas.
Aproximadamente 159 mil pessoas.

b.
c.
d.

Informática

5 questões

11. A partir de uma instalação padrão do Windows 7
em português, com todas as configurações e customizações no modo de inicialização padrão da instalação
do Windows, assinale a alternativa que indica o caminho correto para abrir o Windows Explorer.
a. ( ) Selecionar o item Painel de controle 
Windows Explorer ou explorador de arquivos.
b. ( ) Selecionar o item Painel de controle 
Programas do Windows  Windows Explorer
ou explorador de arquivos.
c. ( X ) Clicar com o botão direito do mouse sobre
o símbolo do Windows (menu iniciar) e selecionar o Windows Explorer ou explorador de
arquivos.
d. ( ) Clicar com o botão direito do mouse sobre um
espaço livre da área de trabalho e selecionar o
Windows Explorer ou explorador de arquivos.
e. ( ) Clicar no menu iniciar  Programas padrão do
Windows  Windows Explorer.

e.

) Clique no símbolo do Office no topo esquerdo
da página  Opções  Proteger documento.
( ) Clique na Guia Revisão  Opções do documento  segurança e privacidade.
( ) Clique na Guia Revisão  segurança e privacidade  Criptografar documento.
( ) Clique no símbolo do Office no topo esquerdo
da página  Opções do documento 
Segurança e privacidade.
( X ) Clique no símbolo do Office no topo
esquerdo da página  Preparar  Criptografar
documento.

14. A calculadora do Windows 7 em português permite realizar operações com datas. Quais operações de
data são suportadas pela calculadora do Windows 7?
1. Calcular a diferença entre duas datas.
2. Adicionar ou subtrair dias de uma data
específica.
3. Adicionar ou subtrair anos de uma data
específica.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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15. Que tipos de arquivos podem ser abertos normalmente com o bloco de notas do Windows 7?
1. Arquivos TXT
2. Arquivos DOCX
3. Arquivos EXE
Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

É correto apenas o item 1.
São corretos apenas os itens 1 e 2.
São corretos apenas os itens 1 e 3.
São corretos apenas os itens 2 e 3.
São corretos os itens 1, 2 e 3.

17. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma Lei
que dispõe sobre:
a.
b.
c.
d.

( )
( )
(X)
( )

e. (

Os deveres das crianças e dos adolescentes.
A proteção parcial à criança e ao adolescente.
A proteção integral à criança e ao adolescente.
Os cuidados com as crianças e as obrigações
dos adolescentes.
) A proteção integral à criança e parcial ao
adolescente.

18. De acordo com o artigo 15 do Estatuto da Criança
e do Adolescente:
a. (

Temas de Educação

10 questões

16. A respeito da avaliação da aprendizagem, consta
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(1996) que a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios:
1. Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos
qualitativos sobre os quantitativos e dos
resultados ao longo do período sobre os de
eventuais provas finais.
2. Impossibilidade de aceleração de estudos
para alunos com atraso escolar.
3. Possibilidade de avanço nos cursos e nas
séries mediante verificação do aprendizado
feita por uma equipe multidisciplinar.
4. Aproveitamento de estudos concluídos com
êxito.
5. Obrigatoriedade de estudos de recuperação,
sempre paralelos ao período letivo, para os
casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelo Conselho Nacional de Educação.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
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b.

c.

d.

e.

) Cabe exclusivamente às famílias o dever de
tutela às crianças menores de 6 anos.
( ) O adolescente tem a obrigação de cumprir as
normas disciplinares determinadas pelas instituições educacionais.
( ) A criança tem direito à liberdade de expressão
e o adolescente tem o dever de cumprir as
regras impostas pela sociedade.
( X ) A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas
humanas em processo de desenvolvimento
e como sujeitos de direitos civis, humanos e
sociais garantidos na Constituição e nas leis.
( ) A criança tem direito ao respeito e à dignidade como pessoa humana em processo de
desenvolvimento e como sujeito de direito
civil, garantidos exclusivamente no seio
familiar.

19. Assinale a alternativa que indica corretamente a
corrente da psicologia que define o comportamento
humano como resultado das influências dos estímulos
do meio. Sendo assim, o comportamento pode ser
moldado de acordo com estímulos e respostas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Behaviorismo
Existencialismo
Fundamentalismo
Essencialismo
Inatismo
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20. Consta no artigo 1o da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (1996) que a educação abrange
os processos formativos que se desenvolvem na vida
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas
instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos
sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.

23. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ).
(

Esta Lei disciplina a educação escolar, que se
desenvolve:
(

a. ( ) Predominantemente no seio familiar.
b. ( ) Por meio do tripé: ensino, pesquisa e extensão.
c. ( X ) Predominantemente, por meio do ensino, em
instituições próprias.
d. ( ) Exclusivamente, por meio do ensino, em instituições públicas.
e. ( ) Exclusivamente, por meio do ensino e da pesquisa, em instituições públicas.

(

21. De acordo com a redação dada pela Lei no 13.415,
de 2017, consta na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (1996):

(

O ensino            , especialmente em
suas expressões regionais, constituirá componente
curricular obrigatório da educação básica.

(

Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

da arte
de braile
de Libras
da capoeira
tecnológico

22. Com relação ao processo de aprendizagem e
desenvolvimento humano, qual dos autores, listados
abaixo, defende a importância da atividade mediadora
no processo de formação do pensamento teórico?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

) Os Parâmetros Curriculares Nacionais, referenciais para a renovação e reelaboração da proposta curricular, reforçam a importância de que
cada escola formule seu projeto educacional,
compartilhado por toda a equipe, para que a
melhoria da qualidade da educação resulte da
corresponsabilidade entre todos os educadores.
) Os Parâmetros Curriculares Nacionais, ao reconhecerem a complexidade da prática educativa, buscam auxiliar o professor na sua tarefa
de assumir, como profissional, o lugar que lhe
cabe pela responsabilidade e importância no
processo de formação do povo brasileiro.
) Dada a abrangência dos assuntos abordados e a forma como estão organizados, os
Parâmetros Curriculares Nacionais podem ser
utilizados com objetivos diferentes, de acordo
com a necessidade de cada realidade e de
cada momento.
) Os Parâmetros Curriculares Nacionais auxiliam o professor na tarefa de reflexão e
discussão de aspectos do cotidiano da prática
pedagógica, a serem transformados continuamente pelo professor.
) A forma mais eficaz para implementar os
Parâmetros Curriculares Nacionais é organizar
um plano linear e meritocrático, pautado no
desenvolvimeno faseológico dos estudantes.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V•V•V•V•V
V•V•V•V•F
V•F•F•V•V
F•V•V•V•V
F•V•F•V•F

Freinet
Skinner
Montessori
Durkheim
Vigotski
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24. Analise o texto abaixo:
O            é uma abordagem
psicológica desenvolvida a partir da teoria
               , elaborada
por            .
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

cognitivismo • marxista • Vigotski
apriorismo • ambientalista • Skinner
ambientalismo • comportamental • Wallon
estruturalismo • histórico-cultural • Leontiev
construtivismo • da epistemologia genética •
Jean Piaget

Conhecimentos Específicos

26. Jean Piaget postula que o desenvolvimento
humano ocorre com a evolução do pensamento, em
etapas não rígidas em relação à idade, mas que variam
de sujeito para sujeito, a partir das características biológicas, do meio, afetivos e sociais.
Sobre o tema, pode-se afirmar:
1. Os períodos são denominados estádios que
definem o nível operacional do pensamento.
2. No período Pré-operatório desenvolve-se a
função simbólica ou semiótica, com o fortalecimento da linguagem e comunicação, proporcionando a evolução de estruturas cognitivas que se manifestam em raciocínio dentro
de um plano concerto.
3. No período Pré-operatório a coordenação
motora fina aparece e começa a se desenvolver, o que significa que as estruturas neurológicas estão se ampliando.
4. O período Sensório-motor reduz-se aos exercícios reflexos, predominando o egocentrismo.
5. Os períodos Operatório Concreto e Operações
Formais caracterizam-se pela ampliação da
capacidade de socialização e de lidar com
conceitos.

25. Consta na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (1996), na redação dada pela Lei no 13.415,
de 2017:
No currículo do ensino fundamental, a partir
do     ano, será ofertada a língua inglesa.
Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

1o
3o
4o
6o
9o
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15 questões

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
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27. Uma das formas de abordar o problema da aprendizagem encontra respaldo na Psicanálise. Pensá-lo a
partir desses pressupostos implica levar em conta o
caráter desejante do sujeito, isto é, admitir a interferência do desejo, que é inconsciente. O não aprender,
enquanto impossibilidade de incorporar os objetos de
conhecimento, integrando-os a experiências de vida,
cumpre as mais diversas funções, atendendo sempre a
esse desconhecido, o desejo.
Assinale a alternativa correta em relação ao assunto.
a. ( X ) Um modo de intervenção que resulta eficaz
a um determinado sujeito pode não produzir
nenhum efeito em outro, ainda que os dois
tenham sido levados ao tratamento pela
mesma queixa.
b. ( ) O sintoma evidenciado na queixa não é
objeto de intervenção do psicopedagogo à
medida que as formas e possibilidades de tratamento se debruçam apenas sobre o vínculo
familiar.
c. ( ) O enquadre, que se refere ao momento fundante da ação terapêutica, diz respeito ao
plano de ação coletiva elaborado pelo psicopedagogo para todos os alunos que manifestarem sintomas e desejos semelhantes.
d. ( ) Tanto o tratamento psicanalítico quanto o
psicopedagógico objetivam a eliminação do
sintoma, sendo, portanto, dispensável qualquer encaminhamento por parte do psicopedagogo, independentemente da sua área de
formação.
e. ( ) As relações parentais não interferem na
modalidade de relação do sujeito atendido
com o psicopedagogo ou com o contexto de
aprendizagem.

28. O jogo constitui-se numa importante ferramenta de intervenção psicopedagógica, já que ele
proporciona muitos elementos de investigação e
interpretação.
Assinale a alternativa correta em relação ao assunto.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Em razão das regras claras e explícitas do jogo,
não há possibilidade de criatividade, mas, tão
somente, do desenvolvimento de disciplina.
( ) Devido ao seu papel primordialmente terapêutico, o jogo em ambiente psicopedagógico não prevê a participação ativa do profissional durante a execução.
( ) Em todas as sessões o jogo deve estar presente, sempre enfocando o objetivo educacional e o elemento de não aprendizagem da
criança, isto é, o sintoma.
( X ) Os jogos representam um recurso na integração da criança com o meio, abrindo caminhos
para a construção do real, tendo como bases
estruturas anteriormente assimiladas. Além
de suas características lúdicas, proporcionam
o desenvolvimento de estruturas cognitivas,
de afetividade e capacidade de solidariedade.
( ) No contexto psicopedagógico clínico o
jogo deve resgatar questões afetivas para
trabalhá-las junto à família. Jogos de cognição,
porém, não estão entre os instrumentos de
intervenção.

Página 9

Município de Videira • Concurso Público • Edital 002/2018
E5 Psicopedagogo Clínico Institucional

29. Henri Wallon assinala a grande importância do
meio social e das interações sociais, ressaltando que
as relações do homem com o meio são de transformações e as circunstâncias sociais de sua existência
influenciam a evolução humana. Para ele, as interações são fundamentais tanto para a construção do
sujeito como do conhecimento, de acordo com as
condições orgânicas, motoras, afetivas, intelectuais e
socioculturais.

30. Os grupos podem ser descritos como um espaço
de escuta em que o coordenador indaga, pontua e
problematiza as falas, permitindo que os seus integrantes possam, assim, pensar, falar de si e elaborar
melhor as suas próprias questões. Assim sendo, a técnica de grupos operativos permite que profissional e
integrantes reúnam-se para a execução de tarefas.
Sobre essa técnica, é correto afirmar:
1. A técnica de grupo operativo prevê a presença e intervenção de um coordenador e um
observador como responsáveis por indagar e
problematizar, além de registrar o que ocorre
nas reuniões.
2. Os papéis que emergem no grupo no decorrer
do processo articulam-se com as necessidades e expectativas individuais e do grupo. São
exemplos desses papéis: o porta-voz, o bode-expiatório e o líder de mudança.
3. Os encontros têm necessariamente um direcionamento para um fim específico, assim
como as falas são controladas para que se
execute apenas a tarefa planejada inicialmente pelo coordenador.
4. Os grupos operativos não são espaços de
escuta e de observação de vínculos, por isso o
seu caráter não terapêutico.
5. Considerando que as instituições tendem a
produzir repetições para preservar o igual,
a técnica de grupo operativo surge como
alternativa para emergir falas dos sujeitos,
através de brechas naquilo que encontra-se
cristalizado.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ) em relação ao assunto.
( ) A palavra interação pressupõe a existência
de duas ou mais pessoas, remetendo a uma
ação recíproca que possibilita a partilha de
significados, de conhecimentos e de valores
configurando-se assim no contexto social e
cultural dos diferentes grupos.
( ) Podemos considerar que há uma rede de
interações entre os indivíduos. A partir dessas
interações o sujeito pode referenciar-se no
outro, mas não transformar o outro.
( ) A criança aos poucos passa a questionar o seu
eu em relação ao outro, construindo-se como
pessoa, a partir das relações que estabelece
com a sua família, na qual tem um papel e
um lugar específico. Na constelação familiar
aprende a se situar em relação aos demais
membros, conquistando a consciência da
estrutura familiar. Outros grupos também são
fundamentais, como a escola.
( ) Wallon não se preocupou com a influência
dos grupos na evolução do sujeito, apenas
com o desenvolvimento da função motora
infantil.
( ) A vivência coletiva, na perspectiva de Wallon,
contribui decisivamente para que a diferenciação do eu-outro seja estabelecida e para a
construção da personalidade.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V•V•V•V•V
V•F•V•F•V
F•V•V•V•F
F•F•V•F•F
F•F•F•V•V
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
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31. A respeito do Estatuto da Criança e do
Adolescente, Lei 8069 de 13 de julho de 1990, é correto afirmar:
a. ( ) Os direitos fundamentais restringem-se à vida,
à saúde e à educação.
b. ( ) O Conselho Tutelar é o órgão permanente
encarregado pela sociedade de zelar pelo
cumprimento dos direitos da criança e do
adolescente, tendo atuação extensa a todo o
território do Estado e não municipal.
c. ( X ) O Estatuto dispõe sobre a proteção integral da
criança e do adolescente, assegurando-lhes
oportunidades e facilidades para o desenvolvimento físico, moral, mental, espiritual e social
em condições de liberdade e de dignidade,
prevendo direitos desde a gestação materna e,
após nascido, até os 18 anos de idade.
d. ( ) Os membros do Conselho Tutelar são servidores públicos estaduais de cargo efetivo,
concursados, com idade superior a 21 anos e
reconhecida idoneidade.
e. ( ) Os Estados e o Distrito Federal deverão criar
varas especializadas e exclusivas para a infância e a juventude em todos os municípios,
independentemente do número de habitantes. Tais varas deverão atuar em horário de
expediente comercial.

32. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente,
em seu artigo 53, a criança e o adolescente têm direito
à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua
pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho.
Sobre o citado artigo, é correto afirmar que prevê:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Igualdade de condições para acesso e permanência na escola, em unidades próximas ou
distantes das residências dos alunos.
( ) Obrigatoriedade da família em arcar financeiramente com as despesas escolares, material
didático transporte e alimentação.
( ) A faculdade de os pais matricularem ou não
os filhos na rede regular de ensino, exceto se
demandados pelo Conselho Tutelar ou Centro
de Referência Psicossocial.
( X ) Atendimento educacional especializado aos
portadores de deficiência, preferencialmente
na rede regular de ensino, em creche e pré-escola, ensino fundamental obrigatório e
gratuito, oferta de ensino noturno regular,
adequado às condições do adolescente
trabalhador.
( ) O dever de o professor comunicar diretamente ao Centro de Referência Psicossocial as
reiteradas faltas quando não justificadas, ou
a evasão escolar e os mau tratos envolvendo
seus alunos.
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33. Em relação ao atual modelo de gestão de saúde
mental do país, é correto afirmar:
a. ( X ) A atenção hospitalar deixa de ser o centro,
tornando-se complementar. O cuidade se dá
mais próximo da rede familiar, social e cultural
do paciente. O modelo é aberto e de base
comunitária, fundamentado em serviços e
equipamentos variados, como os Centros de
Atenção Psicossocial, Serviços Residenciais
terapêuticos e leitos de atenção integral.
b. ( ) O modelo atual prioriza a hospitalização,
buscando ampliar a quantidade de leitos em
hospitais psiquiátricos e a intervenção médica.
c. ( ) Na atenção primária, os postos de saúde atenderão com programas de intervenção medicamentosa, oferecendo gratuitamente o que
for receitado pela equipe médica. O objetivo é
somente atuar sobre o problema de saúde já
instalado.
d. ( ) Os núcleos de apoio à saúde da família, NASF,
criados em 2008 pelo Ministério da Saúde,
propõem a atenção em termos de aumento
gradual da institucionalização dos usuários,
buscando monitorar junto à comunidade
somente os casos que demandem internação
psiquiátrica.
e. ( ) Desconsidera-se a integração entre sofrimento subjetivo e doença; portanto, a promoção da saúde encontra espaço para a atenção
apenas em termos biológicos, relegando as
campanhas comunitárias de prevenção à rede
de assistência social.

Página 12

34. A atual Política Nacional de Atenção Básica, através da Portaria no 2488 de 2011, considera a Estratégia
de Saúde da Família como forma prioritária para a
reorganização da Atenção Básica no Brasil.
São características dessa estratégia:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Compete exclusivamente à União organizar os
serviços, cedendo equipes e destinando verbas à Saúde da Família.
( ) As equipes de Saúde da Família planejam as
suas ações tendo como base todo o território
nacional, daí o caráter universalista , e não
territorialista, da estratégia.
( X ) Descentralização e capilaridade, sendo a principal porta de entrada e centro de comunicação
da Rede de Atenção à Saúde, orientada por
princípios como acessibilidade, vínculo, continuidade do cuidado e integralidade da atenção.
( ) O espaço de atuação das equipes se restringe
às unidades municipais de saúde, em salas e
horários destinados exclusivamente para fins
de atendimentos coletivos.
( ) Um dos problemas da estratégia é que ainda
não há pesquisas que comprovem a sua eficácia, razão pela qual atualmente analisa-se a
volta ao modelo de atenção básica tradicional
pelo Sistema Único de Saúde.

Município de Videira • Concurso Público • Edital 002/2018
E5 Psicopedagogo Clínico Institucional

35. São dispositivos encontrados no Sistema Único
de Saúde (SUS), de acordo com a Lei no 8080 de 19 de
setembro de 1990:
1. O conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração
direta ou indireta e das fundações mantidas
pelo poder público.
2. A iniciativa privada não participa do SUS,
mesmo em caráter complementar.
3. Tem como objetivos a identificação e a divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde, a assistência às pessoas por
meio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, além da vigilância sanitária
e a atuação sobre a saúde do trabalhador.
4. Entende-se como saúde do trabalhador um
conjunto de atividades que se destina, através
de ações de vigilância, à promoção e proteção
da saúde, assim como à recuperação e reabilitação em caso de submissão a riscos e agravos
advindos das condições de trabalho.
5. Em relação à organização, as ações e os serviços de saúde executados pelo SUS serão sempre organizados de forma não regionalista e
não hierarquizada.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

36. A Lei 10 216 de 06 de abril de 2001 dispõe sobre
a proteção e os direitos das pessoas portadoras de
transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.
É correto afirmar com base nas prerrogativas dessa Lei:
a. ( X ) O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em
seu meio e a internação, em qualquer das
suas modalidades, só será indicada quando
os recursos extra-hospitalares se mostrarem
insuficientes, de forma a oferecer assistência
integral à pessoa, incluindo assistência social,
serviços psicológicos, ocupacionais e de lazer.
b. ( ) A internação psiquiátrica se dará mediante
laudo psiquiátrico que exponha os motivos e
somente neste caso admite-se recorrer a instituições com características asilares mesmo
àquelas desprovidas de assistência, objetivando assegurar a integridade física do usuário.
c. ( ) Não se admite a internação voluntária, isto
é, aquela que se dá com o consentimento do
usuário, apenas compulsória, ou determinada
pela justiça, e involuntária, sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro.
d. ( ) É autorizada a realização de pesquisas científicas para fins terapêuticos ou diagnósticos,
desde que realizadas por instituição de ensino
federal. Neste caso, não há a necessidade
de autorização expressa do paciente ou seu
representante legal.
e. ( ) O familiar ou o responsável legal pelo paciente
poderá a qualquer tempo determinar o
término da internação, em quaisquer das
modalidades previstas, assessorado, obrigatoriamente, por um assistente técnico especializado na área de saúde mental.
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37. O aparecimento da escola nos moldes que conhecemos hoje encontra-se ligado ao desenvolvimento
do sistema capitalista, sendo considerado peça fundamental para o fortalecimento deste regime econômico,
segundo muitos autores.
A esse respeito, é correto afirmar:
a. ( ) Competição, submissão à ordem estabelecida,
respeito à hierarquia e disciplina não são valores implícitos que permeiam as relações entre
os alunos e os educadores na escola.
b. ( X ) A escola é considerada como um Aparelho
Ideológico do Estado, difundindo uma visão
de mundo e de vida específica. Aliados a esse
Aparelho, há outros que o complementam
como a família e os meios de comunicação.
c. ( ) A escola é neutra, isto é, não sofre a influência
do Estado e, nesse sentido, do regime econômico vigente ou classe social dominante, já
que as informações cientificas difundidas por
ela são desprovidas de ideologias.
d. ( ) A escola, bem como os seus professores,
neutros e livres de influências econômicas
ou classistas, oferece oportunidades iguais a
todos, tratando da mesma forma aqueles que
a ela têm acesso.
e. ( ) A escola sempre existiu e sempre foi a responsável pela transmissão de valores e cultura,
compreendendo como natural a necessidade
humana de educação.
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38. A deficiência intelectual, segundo os critérios da
Organização Mundial de Saude, OMS, classifica-se em
profunda, severa, moderada, leve ou limítrofe, quando
observada em termos de quociente intelectual.
A deficiência intelectual classificada como leve ou
limítrofe, em relação ao nível de desenvolvimento e
eficiência social, apresenta:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Impossível escolarização e leitura desenvolvida no máximo ao nível de decifração
rudimentar.
( ) Típicas perturbações como isolamento social,
retração afetiva, além de esteriótipos sob
forma de balanços no corpo. Nível intelectual
que não ultrapassa os 2 ou 3 anos de idade.
( X ) O fracasso escolar como característico dessas
crianças que, até o ingresso na escola, tiveram
mais frequentemente um desenvolvimento
psicomotor normal. A inserção social extraescolar, com família e outras crianças, quase
sempre satisfatória, porém a incapacidade de
aceder a uma estrutura de pensamento formal representa um limite à progressão desde
as primeiras classes da escolaridade primária.
( ) Nível mental que não ultrapassa dois ou três
anos de idade e com notório atraso massivo
de todas as aquisições esperadas já para
a 1a infância notado já na primeira infância
um atraso massivo de todas as aquisições
esperadas.
( ) atraso do desenvolvimento psicomotor frequente e autonomia na vida cotidiana nula.
Pensamento que se mantém no estágio pré-operatório, independentemente da idade
cronológica.
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39. Como distúrbios relacionados ao raciocínio
encontram-se a discalculia e acalculia, em relação aos
quais é correto afirmar:
1. Caracterizam-se por dificuldades em cálculo.
Enquanto a primeira apresenta-se como uma
dificuldade, a segunda aparece como uma
incapacidade, cuja origem pode ser orgânica,
cognitiva ou emocional.
2. A intervenção psicopedagógica relcionada à
discalculia pode propor atividades de cálculos
permitindo e reconstruindo o nível de operatoriedade, isto é, as estruturas do pensamento.
3. Os jogos mostram-se como instrumentos
adequados, podendo uma abordagem psicopedagógica voltada a esse distúrbio, iniciar dos
jogos mais simples indo até os mais complexos.
4. Conforme ocorra a evolução do quadro, é
possível introduzir algumas atividades com
números, através de exercícios que envolvam
adição, subtração, multiplicação e por último
a divisão, mesmo nos casos de acalculia.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

40. Analise o texto abaixo:
              se relaciona a uma
concepção de movimento organizado e integrado,
cuja ação é resultado de experiências vividas pelo
sujeito e produto de sua socialização.
              apresenta aspectos
relacionais, como agressividade e afetividade, e também funcionais, como coordenação motora global e
específica, lateralidade, esquema corporal e orientação espacial e temporal, que podem ser trabalhadas
na escola, a partir de uma abordagem de desenvolvimento integral da criança.
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

A Emotividade • A Disfasia
A Alteridade • A Lateralidade
A Psicopatologia • A Patologia Motora
A Psicomotricidade • A Psicomotricidade
O Transtorno Global do Desenvolvimento •
A Deficiência Intelectual

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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