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03. - O CARTÃO-RESPOSTA
azul ou preta.

alternativas,

tem, NECESSARIAMENTE, que ser preenchido

designadas

pelas

com caneta de tinta

04. - É expressamente PROIBIDO o uso de qualquer tipo de corretivo no eART ÃO-RESPOST Á.
05. - Ao receber o CARTÃO-RESPOSTA, confira os seguintes dados: nome, n° de inscrição, prova e
cargo. Caso haja divergência, avise imediatamente ao fiscal.
06. - Observe o modelo no CARTÃO-RESPOSTA
canetas que borrem o papel.
07. - Não serão aceitas para correção RESPOSTAS
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correto do mesmo e não use

RASURADAS NO CARTÃO-RESPOSTA.

08. - Não dobre ou amasse seu CARTÃO-RESPOSTA.
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09. - Durante a prova é vedado intercâmbio, bem como o empréstimo de material de qualquer natureza
entre os candidatos.
10. -4. FRAUDE
OU
TENTATIVA,
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autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que põem fora de classificação o candidato.
11. - Mantenha consigo o Cartão de Informação, apresentando-o quando solicitado.
12. - Não é permitido ao candidato sair da sala com qualquer tipo de cópia de seu gabarito.
13. - O candidato, ao sair da sala, entregará ao fiscal este caderno de prova e o CARTÃO-RESPOSTA.
14. - Os 3 (três) últimos candidatos a entregar a prova só poderão sair da sala juntos.
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO
A seu turno a gramática abria-se como um cofre de confeitos pela Páscoa. Cetim cor de céu e açúcar. Eu
escolhia a bel-prazer os adjetivos, como amêndoas adocicadas pelas circunstâncias adverbiais da mais
agradável variedade; os amáveis substantivos! voavam-me à roda, próprios e apelativos, como criaturinhas
de alfenim alado; a etímologia, a sintaxe, a prosódia, a ortografia, quatro graus de doçura da mesma
qustação. Quando muito, as exceções e os verbos irregulares desgostavam-me a principio; como esses feios
confeitos crespos de chocolate: levados à boca saborosíssímos.
A história pátria deliciou-rne em quanto pôde. Desde os missionários da catequese colonizadora, que
vinham ao meu encontro, com Anchíeta, visões de bondade, recitando escolhidas estrofes do evangelho das
selvas, mandando adiante, coroados de flores, pela estrada larga de areia branca, os columins alegres,
aprendizes da fé e da civilização, acompanhados da turba selvagem do gentio cor de casca de árvores,
empíurnados, sarapintados de mil tintas, em respeitosa contrição de fetichismo domado, avultando do seio, do
fundo da mata escura, como uma marcha fantástica de troncos. Até as eras da Independência, evocação
complicada de sarrafos comemorativos
das alvoradas do Roeio e deanseios
de patriotismo infantil; um
'14- príncipe fundido, cavalgando uma data, mostrando no lenço aos povos a legenda oficial do Ipiranga; mais
15- abaixo, pontuadas pelas salvas do Santo Antônio, as aclamações de um povo mesclado que deixou morrer
16- Tíradentes para se esbofar em vivas ao ramo de café da Domitila.
17Cada página era um encanto, prefaciadas pela explicação complacente do colega. Graças à habilidade
18- dias suas apresentações, apertei a mão aos mais trucufentos figurões do passado, aos mais poderosos.
19- Antônio Salema, o cruel, sorriu-me; o Vidigal foi gentil; D. João VI deixou-me rapé nos dedos. Conheci de
20- vista Mem de Sã, Maurício de NassalJ, vi passar o herói mineiro, calmo, mãos atadas como Cristo, barba
21- abundante de apóstolo das gentes, um toque de sol na fronte lisa e vasta, escavada pelo destino para receber
22- melhor a coroa do martírio.
23A história santa revelou-me este épico, quem o diria? - o cônego Roquettel E eu bebi a embriaguez
24- musical dos capítulos como o canto profundo das catedrais. Ouvi suspirar a crença, o idílio do Éden, o amor
25- primitivo do Gênesis, invejado dos anjos, sob o olhar magnânimo dos leões; ouvi a queixa terna do primeiro
26- par banido para a dor, para o trabalho; Adão vergonhoso, vestindo as parras da primeira pruderie, Eva a
27- envolver a nudez jovem de lírios na túnica de ouro das madeixas, cobrindo com ais mãos o ventre,
28- obscenidade das mães, estigmatizada pela maldição de Deus.
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(POMPEIA, Raui. O ateneu. 7" ed. São Paulo: Atica, 1980, p.36-7).

QUESTÕES
Da leitura do texto acima, responda as questões 01, 02, 03 e 04:

01- Quanto à tipologia e ao gênero, o texto acima é, predominantemente,

um exemplo de:

a.t ) narração/conto.

b.( ) descrição/romance.

c.( ) dissertação/carta.

d.( ) narração/romance.

02- O espaço físico em que a trama se desenvolve
a.( ) da escola.
b.( ) do lar.

é o:
c.( ) da igreja.

d.( ) da biblioteca.

03- Quanto ao estudo da língua, o texto não alude à:
a.( ) sintaxe.
b.( ) morfologia.

c.( ) semântica.

d.( ) etimologia.

04- Sobre os missionários,
a.( ) frades capuchinhos.

c.( ) mercedários.

d.( ) redentorístas.

podemos concluir que eles eram:
b.( ) jesuítas.

05- Temos um exemplo de coesão textual por substituição texicel, à alternativa:
a.( ) Roberto Carlos é um excelente cantor, por isso o rei é muito elogiado.
b.( ) Não g0510 muito de doce. De doce, ainda como pudim.
c.( ) Maria e Paulo namoraram, noivaram e casaram.
d.( ) Pedra estudou muito; por isso, foi aprovado.
06a.(
b.(
c.(
d.(

Estão de acordo com a norma ortográfica vigente, as palavras:
) marca-passo, desumano, arqui-irurníqo e tigela.
) serninterno, auto-escola, co-abitar e berinjela.
) ultra-som, autoescola, semi-interno e microondas.
) ultrassom, extra-escola, tele-educação e água-de-coco.

07- Pelo Novo Acordo Ortográfico, estão acentuadas, corretamente, todas as palavras, à alternativa:
8.( ) éden, hóquei, vênus e ãmbar.
b.( } colméia, coronéis, nerotcc e juizes.
c.( ) sótão, item, raiz e têxtil.
d.( ) caquí, cáqui, bônus e boléia.
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08- A palavra 'muito' não é advérbio, em:
a.( } Paula é muito bonita.
c.( ) Os ricos têm muito dinheiro.

b.( ) Estudei muito para a prova.
d. ( ) Cheguei muito tarde em casa.

09- A concordância verbal é recomendada pela tradição gramatical, em:
a.( ) Tu e os teus filhos verão um mundo melhor.
b.( ) Sou eu que faço os meus trabalhos.
c.( ) Já bateu onze horas?
d.( ) Ler e escrever não são as mesmas coisas.
10- Foge ao uso das recomendações da gramática normativa, a concordáncia nominal, em:
a.( ) Maria anda meia distraída.
b.( ) Paulo está meio preocupado.
c.( ) As meninas estão meio cansadas.
d.( ) Pedra comeu meio bolo.

LEGISLAÇÃO

ESPECÍFICA

DAEDUCAÇÃOIHISTÓRIA

DA EDUCAÇÃO

DE SOBRAL

11- Os Planos Municipais de Educação-PME são instrumentos importantes na efetivação do direito à educação de
qualidade de um município. Os PME atuam para racionalizar os sistemas educativos, evitar descontinuidade das
políticas de educação e abrangem todo o território, promovendo diálogos entre as diferentes redes atuantes, sejam
elas municipais, estaduais, federais ou privadas. O município de Sobral aprovou o seu plano mediante a Lei:
a.( ) Lei 1774 de 24 de julho de 2014.
b.( ) Lei 1544 de 25 de junho de 2015.
c.( ) Lei 1477 de 24 de junho de 2015.
d.( ) Lei 1424 de 14 de agosto de 2016.
12- O Plano Municipal de Educação de Sobral está organizado na forma de:

a.( ) Metas - Estratégias - Objetivos - Ações.
b.( ) Metas - Estratégias.
c.( ) Metas - Ações - Resultados - Recursos.
d.( ) Metas de curto prazo - Metas de médio prazo - Metas de longo prazo.
13- O município de Sobral estabeleceu um total de 15 metas para o seu Plano Municipal de Educação. Dentre
estas metas destacam-se:
I - Universalizar a matrícula da educação infantil de O (zero) a 5 (cinco) anos de idade no municfpio até o final da
vigência do PME
/I - Universalizar o ensino fundamental para toda a população de 7 (sete) a 15 (quinze) anos de idade até o final da
vigência do PME.
111 - Alfabetizar todas as crianças até o final do segundo ano do ensino fundamental, tendo como referência a
compreensão leitora.
IV - Assegurar, até o segundo ano da vigência deste PME, condições para a efetivação da gestão democrática da
educação municipal, associada a critérios socioemocionais e compromisso político no âmbito das escolas públicas,
prevendo recursos e apoio técnico da União.
A partir da leitura das metas acima, referentes ao Plano Municipal de Educação de Sobral, estão corretas:
a.( ) Todas as opções.
b.( ) Apenas as opções I e IV.
c.( ) Apenas as opções 11 e 111.
d.( ) Apenas as opções I e 111.
14- O Plano Municipal de Educação de Sobral, estabelecido na forma da lei, tem vigência e prioridade
respectivamente:
a.( ) Vigência de 10 anos, tendo como prioridade promover a melhoria da qualidade social da educação no
município em todos os níveis.
b.( ) Vigência de 05 anos, tendo como prioridade promover a melhoria da qualidade social da educação no
município em todos os níveis.
c.( ) Vigência de 20 anos, tendo como prioridade promover a melhoria da qualidade social da educação no
municfpio em todos os níveis.
d.( ) Vigência por tempo indeterminado,
tendo como prioridade
a melhoria da gestão dos processos
educativos na educação infantil e no ensino fundamental i e 11.
15- No último ano da gestão municipal de 1997-2000, a Secretaria de Educaçao de Sobral decidiu obter uma
medida objetiva da capacidade de sua rede de ensino em alfabetizar as crianças na idade esperada. Mediante
apoio de especialistas na área da leitura, foi realizada a primeira avaliação externa, Em relação ao resultado desta
avaliação é correto afirmar:
a.( ) A atividade avaliativa teve como foco alunos da 4a série, revelando que um terço do grupo avaliado era
constituído por crianças incapazes de ler.
b.( ) A atividade avaliativa teve como foco alunos da 2a série, revelando que metade do grupo investigado era
constituído por crianças incapazes de ler.
s
c.( ) A atividade avaliativa teve como foco alunos da 4 serie, revelando que mais da metade do grupo
investigado era constitu ido por crianças leitoras.
d.( ) A pesquisa avaliativa teve como foco as estratégias de ensino de professores do ensino fundamental I e
seus impactos no desenvolvimento das competências de leitura e escrita.
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16- Ao assumir a aprendizagem como um direito do aluno e um dever do Estado, no contexto das mudanças
descritas na experiência de implantação da política municipal de educação de SobrallCE, o município alvo deste
relato definiu estratégias de alfabetização fincadas em dois grandes eixos. Marque a opção correta em relação a
estes dois eixos estratégicos:
a.( ) O primeiro eixo foi direcionado ao fortalecimento da ação pedagógica, tendo como sujeitos os professores
alfabetizadores. O segundo eixo focou o fortalecimento da gestão escorar.
b.( ) O primeiro eixo foi direcionado ao aluno e suas famílias a partir do reconhecimento da centralidade destes
sujeitos. O segundo eixo focou a modernização das estruturas escolares da rede local de ensino.
c.( ) O primeiro eixo foi direcionado para a contratação de consultorias e assessorias externas a fim de aportar
suporte psicopedagógico. O segundo eixo visou a identificação de situações problema que precisavam ser
resolvidas imediatamente.
d.( ) O primeiro eixo foi direcionado à qualificação dos gestores escolares. Já o segundo eixo, a qualificação dos
docentes em técnicas atualizadas e contextualizadas de alfabetização.
17- No relato da experiência de implantação da política municipal de educação de SobrallCE, as atividades
didáticas desenvolvidas com os alunos em um dia de aula, assim como as tarefas diárias de casa, recebiam uma
denominação específica. Marque a opção que indica esta denominação:
a.( } Tarefa Fundamental.
b..( ) Práticas Construtivas.
c.( ) Matrizes Pedagógicas.
d.( ) Elementos de Aprendizagem.
18- Durante a gestão da educação no período de 2001-2004 foram promovidos encontros mensais de formação de
professores alfabetizadores. Os gestores educacionais de Sobral avaliaram que não seria possível mudar a prática
pedagógica das escolas sem investir na formação do professor alfabetizador. As principais estratégias formativas
utilizadas neste período foram:
a.( ) Rodas de conversa sobre aulas - Círculos de cultura centrada nas aulas - Pesquisa participante - Aulas
expositivas - Oficinas de arte educação - Viagens para conhecer outras experiências educativas.
b.( ) Aulas expositivas - Seminários sobre aulas eficazes - Exposições dialogadas - Conferências - Grupos
operativos - Vivências de situações problema - Viagens para conhecer outras experiências educativas.
c.( ) Trabalhos de grupo - Dinâmicas de grupo - Conferências magistrais sobre aulas inspiradoras - Estudos de
casos de experiências bem sucedidas - Construção de materiais pedagógicos - Dramatizações - Atividades de
campo.
d.( ) Vivência das atividades da rotina da sala de aula - Experimentação dos materiais didáticos - Produção de
instrumentos de avaliação e monitoramento dos resultados de aprendizagem - Elaboração de planos de aula Visitas às escolas.
19- De acordo com o Art. 29 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB a educação infantil, primeira etapa
da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus
aspectos:
a.( ) Físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.
b.( ) Físico, psicológico, intelectual, social e cultural, complementando a ação da família, da comunidade e do
Estado.
c.( ) Motor, afetivo, intelectual e comportamental, complementando a ação da família, da sociedade e do Estado.
d.( ) Motor, moral, socioafetivo e cultural, complementando a ação da família e da comunidade.
20- Marque a opção correta que contempla o que está estabelecido no Art. 32 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação - LDB acerca do ensino fundamental. - "O ensino fundamental
, com duração de
____
anos, _
na escola
, iniciando-se aos
anos de idade,
terá por objetivo a formação
do cidadão."
a.( ) Opcional- 8 (oito) - Gratuito - Pública - 7 (sete) -Integral.
b.( ) Obrigatório - 9 (nove) - Pago - Privada - 6 (seis) - Básica.
C.( } Obrigatório - 9 (nove) - Gratuito - Pública - 6 (seis) - Básica.
d.( ) Obrigatório - 8 (oito) - Gratuito - Privada - 7 (sete) - Integral.
21- Sobre expectativas e resultados esperados para o ensino fundamental estabelecido no Art. 32 da LDB:
I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita
e do cálculo.
11 - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema polltico, da tecnologia, das artes e dos valores em que
se fundamenta a sociedade.
111 - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e
habilidades e a formação de atitudes e valores.
IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana. e de tolerância recíproca em que
se assenta a vida social.
Marque a opção correta:
b.( } Estão corretas somente as opções I e IV.
a.( ) Estão corretas as opções I, 11, 111 e IV.
c.( ) Estão corretas somente as opções 11 e III
d.( ) Está correta somente a opção I.
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22- No Art. 58 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação verifica-se a presença de tópico que trata da educação
especial. Esta é entendida na lei indicada como:
a.( ) modalidade de educação escolar oferecida obrigatoriamente
em instituições de educação especial, para
educandos de todas as faixas etárias e gêneros, com limitações de aprendizagens.
b.( ) modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou super dotação.
c.( ) modalidade de educação escolar oferecida tanto em instituições públicas como privadas, para educandos
portadores de deficiências que afetam suas habilidades cognitivas e de relacionamento social.
d.( ) modalidade de educação especial disponibilizada por diferentes instituições de ensino, com foco na redução
dos danos e agravos cognitivos decorrentes das deficiências que o aluno especial apresenta.

23- De acordo com a narrativa presente no livro, A Política de alfabetização como estratégia de elevação do
desempenho escolar nas séries iniciais do ensino fundamental (INEP, 2006),0 sucesso da alfabetização na cidade
de Sobral deveu-se em grande parte às avaliações externas. Acerca deste procedimento é correto afirmar, a partir
do que é indicado no livro aqui citado:
a.( ) A avaliação tem sido um procedimento de examinação da eficácia dos processos de ensino no município de
Sobral que eram aplicados amplamente desde os primeiros anos da década de 80.
b.( ) As verificações sistemáticas da aprendizagem se integrava a um grande projeto de reforma do currículo
escolar no município de Sobral. tendo como foco o desenvolvimento das competências socioemocionais.
c.( ) As verificações periódicas da aprendizagem, somadas à análise posterior dos dados pela secretaria da
educação e as escolas municipais, forneceu os subsídios vitais para planejar ações corretivas e ainda aumentar a
abrangência e eficácia dos procedimentos metodológicos.
d.( ) As verificações realizadas através da estratégia de avaliações mediadoras e dialógicas da aprendizagem
foram fundamentais para produzir uma nova interpretação das práticas docentes no contexto educativo no
município de Sobral,

24- Entre os resultados obtidos pela "Política de Alfabetização" desenvolvida no município de Sobral e relatada no
livro, A Política de alfabetização como estratégia de elevação do desempenho escolar nas séries iniciais do ensino
fundamental (INEP, 2006),está o fato de que, em 2004, a rede municipal de educação registrou uma melhora
significativa no percentual de crianças alfabetizadas ao final da 1a série regular (7 anos). Marque a opção correta
em relação a este fato:
a.( ) 100% foi o percentual de crianças alfabetizadas ao final da 13 série regular (7 anos). Esse percentual era
composto pelo número de crianças que soube ler, em voz alta, o texto apresentado pelo avaliador em uma

aplicação individual.
b.( ) 92% foi o percentual de crianças alfabetizadas ao final da 13 série regular (7 anos). Esse percentual era
composto pelo número de crianças que soube ler, em voz alta, o texto apresentado pelo avaliador em uma
aplicação individual.
c.( ) 90 % foi o percentual de crianças alfabetizadas ao final da 1a série regular (7 anos). Esse percentual era
composto pelo número de crianças que soube ler e interpretar com precisão o texto apresentado pelo avaliador em
uma aplicação individual.
d.( ) Pouco mais de 50% das crianças alfabetizadas ao final da 13 série regular (7 anos) foi capaz de ler e em
seguida escrever pelo menos 10 palavras que constavam no texto apresentado pelo aplicador numa avaliação
individual.

25- A Secretaria da Educação de Sobral iniciou, em 2005, o uso da mesma metodologia adotada na 2 a série e, a
partir de 2006, estendeu o procedimento às 3 a e 4 a séries. As motivações que justificaram essa decisão foram:
a.( ) Era preciso garantir a divulgação desta experiência bem sucedida e a melhor maneira de fazê-Ia seria
aumentando o número de alunos envolvidos neste projeto. Apenas com os que estavam matriculados na 13 série,
isso seria insuficiente.
b.( ) A equipe da Secretaria de Educação de Sobral verificou que os ganhos com o projeto de alfabetização
estavam correndo o risco de se perderem com a promoção dos alunos das 1a séries básica e regular para as
séries seguintes do ensino fundamental, já que estas continuavam seguindo o modelo tradicional.
c.( ) Os professores das outras séries se mostraram desejosos de participar desta iniciativa, uma vez que a
mesma implicava, na medida em que as metas fossem alcançadas, o ganho de um bônus extra no contra cheque
ao final do mês.
d.( ) Além do bônus financeiro previsto para os professores, as escolas que conseguissem bons resultados em
termos de alfabetização na 1 a série e que mantivessem o desempenho dos estudantes das 2a, 3a e 4a series,
receberiam uma premiação em dinheiro e ampla divulgação na mídia local.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26- As Referências Técnicas para Atuação de Psicólogas(os) na Educação Básica, do Conselho Federal de
Psicologia (2013) afirmam que a finalidade da atuação do psicólogo na Educação deve se pautar no compromisso
com a luta por uma escola democrática, de qualidade, que garanta os direitos de cidadania a crianças, jovens e
profissionais da Educação.
De acordo com essas Referências, identifique as afirmações corretas:
1- Conhecer a forma como as políticas são implantadas, as questões postas pelos educadores com relação às
concepções e perspectivas, as condições e circunstâncias em que se realiza o trabalho é fundamental para que
educadores e psicólogos atuem na Educação Básica.
2- A luta dato) psicóloga(o) é a de sustentar um campo de indagações
que dê tempo para que os
educadores possam se deslocar também dos seus lugares marcados na dicotomia ensinar X aprender, na
sensação de impotência frente às condições, na desistência de transformações do cotidiano.
3- O que possibilita o psicólogo estar na escola para trabalhar com os educadores não é a quantidade de
respostas bem sucedidas que ele tem para resolver problemas, mas sim o que pode contribuir para manter em
exercício redes de atenção à vida, redes que toquem as potencialidades dos indivJduos.
4- Os fundamentos teóricos elaborados na Psicologia, ferramenta de trabalho do profissional, juntamente com o
conhecimento da rotina da escola, da prática exercida, entre outros fatores, servirão de base para pensar formas
de elaborar determinismos sociais que levam a escola na busca de sua função: a de levar os alunos a se
apropriarem dos conhecimentos produzidos pela cultura.
Marque a alternativa correta:
a.( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
b.{ ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
c.( ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
d.{ ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

27- Na perspectiva das ideias de Piaget, a psicologia genética promove uma descrição do desenvolvimento
cognitivo humano que se apoia em três grandes eixos ou princípios.
1- De acordo com o primeiro princípio, a inteligência humana representa uma determinada forma de adaptação
biológica. O mesmo tipo de intercâmbio adaptativo entre organismo e meio produzido no terreno biológico produzse também no terreno psicológico no processo de conhecimento dos objetos.
2- De acordo com o segundo princípio, o conhecimento manifesta-se como fruto de um autêntico processo
de construção. Frente às posições inatistas e performistas, Piaget sustenta que a herança traz, ao processo de
desenvolvimento
intelectual, os reflexos iniciais do bebê e determinadas
invariantes funcionais, que são
responsáveis pela direGionalidade e pela organização do processo.
3- De acordo com o terceiro princípio de Piaget, o conhecimento é elaborado e nasce nos Intercâmbios entre
sujeito e objeto. Piaget distancia-se, com essa proposição, das posições empiristas e das teses idealistas quanto
à origem do conhecimento.
Marque a alternativa correta:
a.( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b.( ) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
c.{ ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d.( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

28- Segundo consta no Art. 7° do Código de Ética do Psicólogo, o psicólogo poderá intervir na prestação
serviços psicológicos que estejam sendo efetuados por outro profissional, nas seguintes situações:
1- Por solicitação do profissional responsável pelo serviço.
2- Em caso de emergência ou risco ao beneficiário ou usuário do serviço, quando dará imediata ciência
profissional.
3- Por solicitação do beneficiário Quando este afirmar ter realizado interrupção voluntária do serviço.
4- Quando se tratar de trabalho multiprofissional e a intervenção fizer parte da metodologia adotada.
Marque a alternativa correta:
a.( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b.( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c.( ) São corretas apenas as afirmativas 2,3 e 4.
d.( ) São corretas as afirmativas

1,2, 3 e 4.

de

ao
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29- Tendo como base os princípios apresentados no Código de Ética do Psicólogo, analise as afirmativas abaixo:
1- Nas situações em que SE! configure conflito entre as exigências decorrentes do disposto no Art. 9° ( respeitar o
sigilo profissional a fim de proteger, por meio da confidencialidade,
a intimidade das pessoas, grupos ou
organizações), e as afirmações dos princípios fundamentais deste Código, excetuando-se os casos previstos em
lei, o psicólogo poderá decidir pela quebra de sigilo, baseando sua decisão na busca do menor prejuízo.
2- Nos documentos que embasam as atividades em equipe multiprofissional, o psicólogo registrará apenas as
informações necessárias para o cumprimento dos objetivos do trabalho. (Art. 12)
3- No atendimento
criança, ao adolescente ou ao interdito, devem ser comunicadas aos responsáveis, sem
restrições, as informações advindas dos procedimentos para se promoverem medidas em seu benefício. (Art. 13)
4- Em caso de interrupção do trabalho do psicólogo, por demissão ou exoneração por quaisquer motivos, ele
deverá informá-Ia ao Conselho Regional de Psicologia. (Art.15)
à

Marque a alternativa correta:
a.( } São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
c.( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.

b.( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d.( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.

30- A representação
social das funções do psícóloço
na instituição
escolar foi marcada pelo viés
significativamente clínico que dominou a Psicologia por muitos anos.
Neste sentido, assinale a opção que
apresenta somente formas de atuação "tradicionais" desse profissional na escola.
a.( ) Avaliação, diagnóstico, atendimento clínico e encaminhamento
de alunos com dificuldades
escolares;
orientação sexual; Realização de pesquisas com o objetivo de aprimorar o processo educativo.
b.( ) Avaliação, diaqnóstico e encaminhamento de alunos com dificuldades escolares; Orientação a alunos e pais;
Orientação profissional; Orientação sexual.
c.( ) Avaliação, diagnóstico e encaminhamento de alunos com dificuldades escolares; Atendimento psícoterápico,
trabalho em equipes multidisciplinares, de forma coíaboratíva.
d.( ) Avaliação, diagnóstico e encaminhamento de alunos com dificuldades escolares; elaboração e apllcação de
testes escolares; Orientação a alunos e pais; Orientação profissional.

31- Reconhece-se que nas últimas décadas a atuação do psicólogo na escola vai além das atuações
"tradicionais", ganhou outras formas.
Assinale a opção que apresenta apenas formas de atuações "emergentes":
a.( ) Diagnóstico, análise e intervenção em nível institucional, especialmente no que diz respeito à subjetividade
social da escola; Atendimento
psicoterápico
individual e em grupo. Participação
na construção,
no
acompanhamento e na avaliação da proposta pedagógica da escola.
b.( ) Contribuir para a caracterização da população estudantil com o objetivo de subsidiar o ensino personalizado;
atendimento psicoterápico individual. Facilitar de forma crttica, reflexiva e criativa a implementação das políticas
públicas.
c.( ) Contribuir para a coesão da equipe de direção pedagógica e para sua formação técnica; Participação no
processo de seleção dos membros da equipe pedagógica ê no processo de avaliação dos resultados do trabalho;
Coordenação de disciplinas e de oficinas direcíonadas ao desenvolvimento integral dos alunos.
d.{ ) Avaliação, diagnóstico, e encaminhamento de alunos com dificuldades escolares; Orientação a alunos e pais;
Orientação profissional; Orientação sexual.
32- A prática do psicólogo na instituição escolar de encaminhar as crianças para outros profissionais, sem uma
situação excepcional que a justifique, tem sido evidenciada, em muitos casos, como:
a.( ) Extremamente necessária, para que o aluno e a famflia tenham acesso a acompanhamento
especializado,
desta forma, consequentemente
sua aprendizagem escolar será garantida.
b.( ) Extremamente nociva, já que o próprio aluno e a família incorporam a crença da existência de sérias
dificuldades na criança, o que contribui para gerar sentidos subjetivos que "reforçam" a dificuldade inicial e que
podem, inclusive, criar dificuldades adicionais.
c.( ) Extremamente de ajuda ao trabalho docente no acompanhamento
da criança, visto que o professor se
sentirá mais seguro com relação a ela.
d.( ) Extremamente responsável e compromissada, tendo em vista o desenvolvimento integral do aluno.

33- Sobre a relação escola ..família é correto afirmar:
a.( ) A escola e a 1amllia compartilham funções sociais, políticas e educacionais, e ambas são responsáveis pela
transmissão e construção do conhecimento

culturalmente

organizado.

b.( ) A LOB de 1996 dá ênfase às relações da escola com seu meio e no papel solidário da escola, do professor e
da família. Define como incumbência dos estabelecimentos
de ensino articular-se com as famílias e a
comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola.
c.( ) A família emerge corno instituição única e fundamental para desencadear os processos evolutivos
pessoas, atuando como propulsora ou inibidora do seu crescimento físico, intelectual, emocional e social.

das

d.( ) A instituição escolar hodierna, dssautoriza o discurso da escola ter a necessídade de observar a famflia para
bem Sé compreender
educacionais.

a criança, assim como para obter uma contínuidade

entre as ações desses dois agentes
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34- Os membros de famílias contemporâneas têm se deparado e adaptado às novas formas de coexistência
oriundas das mudanças nas sociedades. Os laços de consanguinidade, as formas legais de união, o grau de
intimidade nas relações, as formas de moradia, o compartilhamento de renda são algumas dessas variáveis que,
combinadas, permitiram a identificação de 196 tipos de famílias, produto de cinco subsístemas resultantes da
concepção ecológica de micro, meso, exo, macro e cronossistema (Petzold, 1996).
Relacione as colunas ·1 e 2 abaixo:
Coluna 1 - Tipos de sistemas:
1- Nlicrossistema
2- Nlesossistema
3- Exossistema
4- Cronossistema
Coluna 2 - Conceitos:
{ } Compreendem as relações com os filhos, ou seja, a sua presença ou ausência, se eles são biológicos ou
adotivos e se moram com os país ou não.
( ) Tem como base as relações diádicas, isto é como os genitores interagem. Se o estilo de vida é compartilhado
ou separado, se esta relação é considerada heterossexual ou homossexual, se há alteridade no poder ou não.
( ) Diz respeito às transformações da família na sociedade, incluindo as suas diferentes configurações ao longo
do tempo, dentre as quais a família extensa e a monoparental.
( ) Engloba os contextos e as redes sociais que asseguram o sentimento de pertencer a um grupo especial,
social ou cultural, tais como as relações mantidas por laços de consanguinidade ou casamento, vínculos de
dependência ou autonomia financeira ou emocional.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo:
a.( )"1, 2, 3, 4.
b.( ) 2, 1, 4, 3.
c.( ) 3, 4, 1, 2.
d.( ) 4, 3, 2, 1.
35- Para compreender os processos de desenvolvimento e seus impactos na pessoa, é preciso focalizar tanto o
contexto familiar quanto o escolar e suas inter-relações. Nesse sentido, a afirmativa correta abaixo é:
a.( ) Sistema escolar é sempre transformador, e consequentemente
reverte aspectos negativos que são
obstáculos para o desenvolvimento
do sujeito, apesar de não ter a colaboração de outros contextos
da
experiência do aluno, incluindo a família.
b.{ ) A família e a escola são ambientes de desenvolvimento
e aprendizagem
humana que funcionam
inexoravelmente como propulsores desses processos.
c.( ) A mudança do paradigma que impede maior aproximação escola- família depende de uma transformação
na cultura vIgente da escola ê ~Uê O projeto político-pedagógico poderia ser um doe meios p~ra promover esta
inserção.
d.( } A relação família-escola está permeada por um movimento de culpabilização e não de responsabilização
compartilhada,
além de estar marcada pela existência
de uma forte atenção da escola dirigida à
instrumentalização dos pais para a ação educacional, por se acreditar que a participação da famllia é condição
necessária para o sucesso escolar.

36- De acordo com as concepções sobre aprendizagem

e desenvolvimento

de Vygotsky:

1- Um conceito fundamental para a compreensão do progresso cognitivo humano é a zona de desenvolvimento
proximal.
2- A zona de desenvolvimento proximaí se refere ao percurso que faz um indivíduo para desenvolver funções que
se encontram em processo de amadurecimento
e que mais adiante se tornarão funções consolidadas,
estabelecendo assim o nlvel de desenvolvimento real do lndivlduo.
3- () aprendizado é capaz de gerar zonas de desenvolvimento proximal, que potencializam os níveis de estágios
evolutivos do desenvolvimento da criança.
4- Ao interagir com as pessoas em seu ambiente elou quando atuam em cooperação com seus pares, os
processos internos de desenvolvimento
são capazes de operar, uma vez que foram deflagrados pela
aprendizagem.
Assinale a opção correta.
a.( } São corretas somente as afirmativas
b.( } São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e
c.( ) São corretas somente as afirmativas
d.{ ) São corretas somente as afirmativas

1,2 e 4.
4.
2,3 e 4.
1 e 4.
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37- Uma das grandes áreas de interesse da Psicologia é o estudo de como o pensamento se modifica ao longo da
vida dos indivíduos. Nesse sentido, para se compreender o desenvolvimento cognitivo busca-se compreender
como as habilidades mentais surgem e modificam-se em face da materação biológica e da experiência ou
aprendizagem (STERNBERG, 2000).
Marque a afirmativa que está correta em relação a teoria de Vygotsky:
8.( ) Não é a aprendizagem que precede e torna possfvel o desenvolvimento,
mas é o desenvolvimento
que antecede, possibilita e impulsiona a aprendizagem.
b.( ) O caminho do desenvolvimento
humano é tanto definido pelos processos de maturação do organismo
individual, concernente às contingências filogenéticas dos humanos, quanto pela aprendizagem que desperta os
processos internos do desenvolvimento. Aprendizagem essa que, não fosse a interação com os demais, bem
como o contato com o ambiente cultural, não poderia ocorrer.
c.( ) O interesse investigativo de Vygotsky era com a psicogênese, ou seja, com os mecanismos responsáveis
por fazer com que o indivíduo evolua de um estado de menor conhecimento para um de maior conhecimento.
d.( ) A existência de quatro períodos principais, que cobrem sequencialmente o desenvolvimento cognitivo, indica
que os indivíduos evoluiriam obedecendo a uma sequência invariante que compreende um maior grau de
sofisticação na medida em que se avança na direção do último estágio.
38- Dentre os novos desafios para educação e para escola podemos incluir o questionamento acerca do lugar da
afetividade e suas relações com a cognição no campo educacional. Sobre as contribuições de Henri WaUon, é
correto afirmar que:
1- Sua concepção psicogenética dialética do desenvolvimento,
essencialmente sociocultural, com forte lastro
orgânico, apresenta a compreensão do humano como pessoa integral, ajudando na superação da clássica divisão
mente/corpo da cultura ocidental.
2- Sua teoria admite a existência de três leis que regulam o processo de desenvolvimento da criança em direção
ao adulto: a lei da alternância funcional, a da preponderância funcional e a da integração funcional.
3- O desenvolvimento da pessoa como um ser completo não ocorre de forma linear e contínua, mas apresenta
movimentos que implicam integração, conflitos e alternâncias na predominância dos conjuntos funcionais.
4- Além do expressivo papel do ato motor na afetividade, mostra seu papel importante em outros campos, como
no movimento propriamente dito! para dar equillbrio e estabilidade ao corpo e aos gestos, e na cognição, ao servir
de apoio à percepção e à reflexão mental.
Assinale a opção correta.
a.( ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
b.( ) São corretas somente as afirmativas 3 e 4.
c.( ) São corretas somente as afirmativas 1, 3 e 4.
d.{ } São corretas somente as afirmativas 1, 2 e 3.
39- Para Wallon, o potencial mobilizador das emoções resulta de um traço que Ihes é essencial: sua extrema
contagiosidade de indivíduo a indivíduo. A partir dessa ideia, podemos dizer que na perspectiva walloniana, todas
as afirmativas abaixo estão corretas, exceto:
a.( ) Para Wallon, esse traço estaria na base das interações mãe/bebê, no diálogo tônico que estabelecem e
também das relações entre os membros de grupos adultos.
b.( ) O papel unificador das emoções está na base da solidariedade e união, e dessa dinâmica podem resultar
também ações de manipulação, graças a seus efeitos instantâneos e totalitários que desorientam a reflexão.
c.( ) A emoção estabelece uma relação relativamente imediata dos indivíduos entre si, pois é mediada, e
totalmente dependente de uma relação intelectual.
d, ( ) Dada a relação estável que as manifestações rítmicas e posturais mantêm com os estados afetivos, os
rituais provocam um estado de participação mútua que seria a forma mais arcaica de trocas psíquicas.
40- Com base na teoria de Erik Erikson, das afirmações a seguir, assinale a incorreta:
a.( ) A teoria psicossocial de Erikson centraliza sua atenção em aspectos sociais que o indivlduo desempenha,
atribuindo sentimentos e comportamentos em antagonismo a outro. Os estágios do desenvolvimento psicossocial
são: 1. Confiança Básica x Desconfiança
Básica; 2. Autonomia x Vergonha e Dúvida; 3. Iniciativa x Culpa;
4. Diligência){ Inferioridade; 5. Identidade x Confusão de Identidade; 6. Intimidade x Isolamento; 7. Generatividade
x Estagnação; 8. Inteqridade x Desespero.
b.( ) Durante o ciclo vital construirfamos o que Erikson denomina plano de vida, um curso, um roteiro segundo o
qual as crises do ego vão se desenrolar de certa maneira, que parecem ter sido determinadas pela infância, pelas
primeiras crises do sujeito.
c.( ) Na fase da adolescência, ocorre uma crise de identidade, há a preocupação (mórbida) com o que os outros
estão pensando. Essa fase é crucial, chamada de moratória psicossocial, pois é a última das fases, e é nela que
são revividos todos os conflitos das fases anteriores, pelas chamadas crises do ego.
d.( ) Erikson fala da importância de se considerar o contexto histórico e cultural, utilizando estas informações
como instrumento de análise. pois, são elas que vão nos dar indicativos da formação de uma identidade, que é
construída e mantida pela sociedade, pelo que ele denomina de "ego grupal".
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41- Um dos clássicos teóricos sobre o desenvolvimento humano é Erik Erikson. Pautando-se nas considerações
do autor, em sua Teoria do Desenvolvimento Psicossocial, é correto afirmar:
a.( ) A perspectiva de Erikson é desenvolvimentista, e em sua teoria apresenta a descrição de oito fases pelas
quais passa a criança e o adolescente para a formação da identidade.
b.( } As fases do desenvolvimento psicossocial de Erikson são uma mera sucessão biologicamente determinada
de processos neurofisiológicos, descritas corno passos cruciais de maturação do ego.
c.( ) Assim como Freud, Erikson procura reconhecer em aspectos transculturais a universalidade das suas
reflexões. Nesse caso, as oito fases que considera partes indiscutiveis do ciclo vital humano. Se bem que
reconheça que cada pessoa possa passar de forma diferente, conforme a cultura envolvente, as circunstâncias
concretas e a personalidade.
d.( ) Na linha dos neo-freudianos, veio a conferir ao pensamento uma vertente menos cultural, ressaltando os
condícíonantes
intrapsíquicos de base biológica. Desta forma, suas reflexões deram lugar à teoria do
desenvolvimento psicossocial - individuação - em oito fases.
42- Considerando a complexidade das relações que se estabelecem entre o sujeito e os meios nos quais se
insere, é certo afirmar que:
1- No mínimo, é essencial que se tenha prudência nos julgamentos tão categóricos e automáticos que a
escola costuma fazer de seus alunos, o que se agrava, nos julgamentos negativos, quando facilmente se elegem
determinantes como responsáveis por distúrbios de comportamento e de aprendizagem.
2- Para Vygotsky, as reações emocionais exercem a influência mais substancial sobre todas as formas do
nosso comportamento e os momentos do processo educalivo. Desta forma, os educadores devem aprender a
confrontar os afetos elementares, que envolvem egofsmo e agressividade, a fim de fundamentar a estrutura
emocional de seus alunos.
3- Para Vygotsky, a afetividade emerge como o organizador interno da atividade humana e, por este motivo,
implica em uma vivência ativa do organismo: toda emoção é um chamamento à ação ou uma renúncia a ela.
4- A educação socioemocional toma a forma de prevenção primária para uma conduta anti-social, tentando
minimizar a vulnerabilidade às disfunções.
Marque a alternativa correta:
a.( ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
b.( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
c.( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
d.( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
43- A instituição Escola tem tido a seu cargo a tarefa de desenvolver nas crianças mais novas competências de
leitura, da escrita e da matemática. Mas é também missão da escola preparar as crianças para desempenharem
com sucesso os múltiplos papéis que as esperam no futuro. Daí se reconhece a importância da competência
sacia! e dos comportamentos interrelacionais como requisito para a socialização do aluno.
Neste contexto, todas as afirmativas abaixo são verdadeiras, exceto:
8.( ) Faz-se urgente o preparo para o desempenno de múltiplos papéis sociais e a realização de prevenção de
problemas na escola pode ser vista como um conjunto de estratégias de desenvolvimento de competências
socioemocionais que se implementam de maneira pontual, com modelos estandardizados e que, no final,
contribuem para que todos os fatores de risco se diluam.
b.( ) Uma verdadeira prevenção deve ser transversal e ecológica e deve começar na escola, através de
atividades pedagógicas visando o desenvolvimento de competências socioemocionais, a partir da educação
infantil, senão em vez de formação do aluno, de forma integral, corremos o risco de só buscar soluções quando os
problemas aparecerem mais adiante.
c.( ) Para desenvolver as habilidades socioemocionais na escola é preciso investir no professor, para que ele
construa em si as condições para realizar a mediação da aprendizagem, reconhecendo e atuando nas múltiplas
inteligências e nos diferentes estilos cognítivo-afetivos dos seus alunos, utilizando ferramentas, como por exemplo
os jogos.
d.( ) Com base na concepção de inteligências múltiplas de Gardner, o desenvolvimento de habilidades
socioemocionais pode ser traduzido como o fortalecimento das inteligências interpessoal e intrapessoal.
44- Piaget, para configurar a sua abordagem sobre as relações entre afetividade e inteligência, parte dos
seguintes pressupostos:
1- Inteligência e afetividade são diferentes em natureza, mas indissociáveis na conduta concreta da criança.
2- A afetividade interfere constantemente no funcionamento da inteligência, estimulando-a ou perturbando-a,
aceierando-a ou retardando-a.
3- A afetividade não modifica as estruturas>da inteligência, sendo somente o elemento energético das condutas.
Assinale a opção correta:
a.( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
b.( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c.( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d.( ) São corretas as afirmativas 1,2 e 3.
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45- A partir dos estudos sobre afetividade, identifique as afirmativas corretas:
1- Em relação à afetividade, Vygotsky denuncia a divisão histórica entre os afetos e a cognição, apontando-a
como um dos grandes problemas da Psicologia da sua época.
2- O conhecimento das funções, das características e da dinâmica das emoções pode ser muito útil para que o
educador entenda melhor situações comuns ao cotidiano escolar, tanto no sentido de conseguir um melhor
envolvimento dos alunos, como no de evitar cair em circuitos perversos em que pode perder o controle da
dinâmica do grupo e da sua própria atuação.
3- O educador é não raras vezes envolvido pelas intensas manifestações que partem dos alunos. Dada a
associação positiva entre emoção e imperícia, a maior suscetibilidade do educador ao contágio emocional
corresponderia ao momento em que lhe faltam recursos, em situações de dificuldade ou confusão, quando ele não
sabe como agir.
4- Uma das contribuições de Wallon sobre afetividade para a prática pedagógica é poder afirmar-se que o
bom desempenho intelectual depende de um estado afetivo saudável, assim como poder compreender que todas
as dificuldade de aprendizagem dos alunos podem ser atribuídas a um distúrbio afetivo, como, por exemplo, a
dificuldade na vida familiar.
Assinale a opção correta:
a.( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b.( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c.( ) São corretas as afirmativas i, 2, 3 e 4.
d.( ) São corretas apenas as afirmativas 2,3 e 4.
46- Na década de 1960, David Ausubel propôs a sua Teoria da Aprendizagem Significativa. Uma de suas
contribuições é marcar claramente a distinção entre aprendizagem significativa e aprendizagem mecânica.
Partindo da teoria da aprendizagem significativa, relacione as colunas 1 e 2 abaixo:
Coluna 1 - Tipos de Aprendizagem:
1- Aprendizagem significativa.
2- Aprendizagem mecânica ou memorística.
Coluna 2 - Conceitos:
( ) É aquela em que o objeto do conhecimento pode, muitas vezes, estar no campo da abstração pura e não
ter relação com os elementos reais que pertencem ao mundo cotidiano do estudante ou, ainda, estar presente na
realidade do aluno, mas não conseguir estabelecer urna relação de utilidade com ele.
( ) Existem três requisitos essenciais: a oferta de um novo conhecimento estruturado de maneira lógica; a
existência dê conhecimentos na estrutura cognitivá que possibilitem a sua consxào com o novo conhecimento: a
atitude explícita de apreender e conectar o seu conhecimento
com aquele que pretende absorver. Os
conhecimentos prévios são também chamados de conceitos subsunçores ou conceitos âncora.
( ) A aprendizagem se dá à medida que o conteúdo lógico do material pedagógico se insere de modo peculiar na
estrutura cognitiva, e cada pessoa tem um modo específico de fazer essa inserção, o que torna essa atitude um
processo idiossincrático.
( ) Ocorre com a absorção literal e não substantiva do novo material. O esforço necessário para esse tipo de
aprendizagem é muito menor, daí ele ser tão utilizado quando os alunos se preparam para exames escolares.
Principalmente aqueles exames que exigem respostas literais às suas perguntas. A aprendizagem é volátil, com
um grau de retenção baixíssimo na aprendizagem de médio e longo prazo.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
8o( ) 1, 1, 2, 2.
c.( )2.1,1,1.

de cima para baixo.
b.( } 1, 2, 1, 2.
d.( )2,1,1,2.

47- Tendo em foco os pressupostos de Ausubel sobre a aprendizagem significativa, identifique as afirmativas
corretas.
1- Podemos ter uma aprendizagem significativa em uma sala de aula convencional, onde se usam recursos
tradicionais tais como giz e quadro-negro, quando existirem condições de o aprendente transformar determinado
conteúdo lógico potencialmente significativo em conhecimento construido e estruturado idiossincraticamente.
2- Ausubel sugere o uso da aprendizagem
mecânica quando não existirem
na estrutura cognitiva do
aprendente ideias-âncora (subsunçor) que facilitem a conexão entre esta e a nova informação, quando não
existirem ideias prévias que possibilitem essa ancoragem.
3- Aprendizagem mecânica ou memorística é entendida como uma aprendizagem em que o elemento estudado
ou apreendido tem relação direta com alguma realidade presente na memória cognitiva do estudante, isto é,
quando o objeto do conhecimento estudado lhe é familiar e reconhecível no mundo concreto.
Assinale a opção correta:
a.( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b.( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
c.( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d.( ) São corretas as afirmativas 1,2 e 3_
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48- No enfrentamento dos desafios da educação atual observa-se uma crescente busca por metodologias
inovadoras que possibilitem uma práxis pedagógica capaz de ultrapassar os limites do treinamento puramente
técnico e tradicional.
Nesse sentido, sobre a metodologia
ativa de aprendizagem,
que trabalha com
problematização, assinale a afirmativa incorreta:
a.( ) As novas estratégias de ensino-aprendizagem, como as metodologias ativas, exigem mudanças curriculares
que pressupõem a passagem da disciplinaridade para a interdisciplinaridade.
b.( ) A metodologia da problematização se apoia nas teorias de Paulo Freire, Libâneo, Saviani, entre outros, que
se fundamentam nas concepções histórico-sociais da Educação, visando a uma educação transformadora da
sociedade.
c.( ) A aprendizagem baseada em problemas requer um esforço dos professores para propiciar aprendizagem
em niveis adequados de complexidade e relevância, e mudança no papel do aluno, que deixa de ser subestimado
para se tornar um aluno ativo e participativo no processo de aprendizagem.
d.( ) A metodologia ativa de ensino-aprendizagem
implica currículos estrulurados
por disciplinas e relações
verticalizadas e hierarquizadas entre alunos e professores, fundamentando-se
em uma filosofia educacional
superadora da pedagogia da transmissão.

49- Tomando como base os pressupostos
assinale abaixo a afirmativa correta:

de Vygotsky

para o entendimento

do desenvolvimento

humano,

a.( ) Para Vygotsky, o caminho do desenvolvimento
humano é definido pelos processos de maturação do
organismo individual, concernente às contingências fitogenéticas dos humanos.
b.( ) Para Vygotsky, o aprendizado está profundamente relacionado com o desenvolvimento.
O processo
de maturação do qual depende o organismo para se desenvolver é o que possibilita o despertar de processos de
aprendizagem. Daí a importância dos educadores levar em conta a história de vida dos alunos.
c.( ) Em resumo, poderia se afirmar que, de maneira geral, Vygotsky considera o desenvolvimento
cognitivo
"de dentro para fora". Dito de outra forma, implicaria dizer que focaliza as funções do ambiente ao advogar que a
aprendizagem interage com o desenvolvimento, gerando seu avanço nas zonas de desenvolvimento proximal.
d.( ) Vygotsky não formulou uma concepção estruturada do desenvolvimento
humano, por meio da qual se
pudesse interpretar ou mesmo situar o desenvolvimento cognitivo ao longo das etapas da vida. Vygotsky toma
como um de seus pressupostos básicos a ideia de que a cultura ao longo do desenvolvimento filogenético e
ontogenético molda o funcionamento psicológico humano.

50- De acordo com estudos sobre as competências

socioemocionais,

relacione as colunas 1 e 2:

Coluna 1- Competências socioemocionais:
1- Auto-consciência emocional:
2- Gestão das emoções.
3~ Controlar produtivamente as emoções.
4~ Empatia.
5- Gerir relacionamentos.
Coluna 2 - Conceitos:
( ) desenvolver a capacidade de aceitar a perspectiva do outro, desenvolver sentimentos de sensibítidade com
os outros, e desenvolver a capacidade de escuta.
( ) desenvolver habilidades para controlar as próprias emoções, prevenir os efeitos prejudiciais das emoções
negativas (por exemplo, melhorar a capacidade para expressar verbalmente a ira sem lutar), desenvolver
habilidades de resistência à frustração, desenvolver habilidades para gerar emoções positivas.
( ) adquirir um melhor conhecimento das suas emoções, reconhecer as diferenças entre sentimentos e ações
e compreender as causas dos sentimentos.
( ) desenvolver habilidades de automotivação, maior capacidade
de concentração
nas tarefas e maiores
responsabilidades, desenvolver a capacidade de saber esperar por recompensas a longo prazo em detrimento de
recompensas imediatas.
( ) desenvolver competências para resolver conflitos e negociar acordos, desenvolver
a capacidade
de
cooperação, de partilha e de ajuda.
Assinale a alternativa com a sequência
a.(
b.(
c.(
d.(

) 4 -·2) 1- 2 )4- 3) 5 - 1-

1 - 3 - 5.
4 - 3 - 5.
5 - 1 - 2.
2 - 3 - 4.

correta,

de cima para babto:

