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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº 005/2019 

 
Caderno de prova para o cargo de PSICOPEDAGOGO 

A prova tem 25 questões. Assinale UMA resposta para cada questão. 
 
 
Português: 
 
1 - Aponte a opção em que as duas palavras são acentuadas devido à mesma regra da nova 
ortografia: 
 
a) Fiéis; Sóis. 
b) Herói; Úteis. 
c) Caracóis; Hifens. 
d) Anéis; Saguões. 
 
2 - "A morfologia é o estudo da estrutura e da formação das palavras. A Análise 
morfológica analisa a .............................................. dos elementos que formam um enunciado 
linguístico individualmente, sem que haja ligação entre eles" (Fonte: Toda Matéria, 2017). 
Assinale a alternativa que completa a frase acima, CORRETAMENTE:  
 
a) Conjunção. 
b) Classe gramatical. 
c) Preposição. 
d) Invariável. 
 
3 - Observe as frases abaixo: 
 
I - Joana foi o motivo da briga. 
II- O bom é que ela sempre foi bem comportada. 
 
Os termos em negrito exercem a função sintática de: 
 
a) Adjunto adverbial. 
b) Predicativo do sujeito. 
c) Predicativo do objeto. 
d) Aposto. 
 
4 - As palavras nas duplas a seguir: 
 
I - Sessão (período de tempo) e seção (departamento). 
II - Verão (verbo) e verão (substantivo). 
III - Gosto (substantivo) e gosto (verbo). 
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São respectivamente: 
 
a) Homônimos perfeitos; homônimas homógrafas; homônimas homófonas. 
b) Homônimas homógrafas; homônimas homófonas; homônimos perfeitos. 
c) Homônimos perfeitos; homônimas homófonas; homônimas homógrafas. 
d) Homônimas homófonas; homônimos perfeitos; homônimas homógrafas. 
 
5 - Já__________ anos, ____________naquele local um bosque. Hoje, só 
_______________prédios. Complete a frase acima com a concordância verbal CORRETA: 
 
a) faz; havia; existem. 
b) faz; haviam; existe. 
c) fazem; havia; existe. 
d) fazem; haviam; existem 
 
Matemática: 
 
6 - O objetivo de uma função inversa é: 
 
a) Desenvolver estratégias de cálculo de porcentagem. 
b) Processo destinado a resolver problemas que envolvam diretamente ou inversamente 
proporcionais. 
c) Criar funções a partir de outras funções. 
d) Desenvolver cálculos de juros. 
 
7 - Joaquim tinha R$ 24.350,00 (vinte e quatro mil trezentos e cinquenta reais) em sua conta 
no banco. Ele gastou 27% (vinte e sete por cento) desse valor, comprando uma televisão 
moderna para a sua casa. Qual o valor em R$ (reais) que Joaquim pagou na televisão? 
 
a) R$ 2.953,80. 
b) R$ 6.574,50. 
c) R$ 3.325,50. 
d) R$ 6.625,80. 
 
8 - Uma empresa responsável pela limpeza de caixas de água, utiliza 50 litros de água sanitária 
para uma caixa de água com capacidade de 6.000 litros. Determine quantos litros de água 
sanitária são necessários para limpar uma caixa com capacidade de 15.000 litros. 
 
a) 75 litros. 
b) 115 litros. 
c) 135 litros. 
d) 125 litros. 
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9 - Quantas moedas oficiais o Brasil já teve: 
 
a) 9 moedas oficiais. 
b) 13 moedas oficiais. 
c) 10 moedas oficiais. 
d) 8 moedas oficiais. 
 
10 - O salário bruto atual de um empregado da empresa Y é de R$ 3.400,00. Esta empresa 
reajusta trimestralmente os salários de todos os seus empregados em 4%, após 2 trimestres 
esse empregado passará a ganhar um salário bruto de: 
 
a) R$ 3.228,98.  
b) R$ 4.163,00. 
c) R$ 3.577,33. 
d) R$ 3.677,44. 
 
Conhecimentos Gerais: 
 
11 - Qual destas doenças que estavam erradicadas retornaram em 2018?  
 
a) Dengue. 
b) Meningite. 
c) Sarampo. 
d) Tuberculose. 
 
12 - Nos últimos anos tivemos o rompimento de barragens que mudou para sempre a vida da 
população, com grandes danos ambientais e centenas de vítimas, qual o nome das barragens 
que ocorreram esta tragédia? 
 
a) Mariana e Brumadinho. 
b) Furnas e Mariana. 
c) Furnas e Forquilhas I. 
d) Barragem Capitão do Mato e Mariana. 
 
13 - Assinale a alternativa CORRETA dos municípios que não fazem divisa com o município de 
Benedito Novo: 
 
a) Rio dos Cedros.  
b) José Boiteux. 
c) Indaial. 
d) Ibirama. 
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14 - Colonização de imigrantes de Benedito Novo: 
 
a) Alemães, Italianos e Portugueses. 
b) Italianos e Alemães. 
c) Poloneses e Alemães. 
d) Italianos, Alemães e Poloneses. 
 
15 - A obesidade vem crescendo de forma acelerada no Brasil. Segundo um estudo da 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) está se aproximando 
das taxas dos países ricos. Quanto a obesidade assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) No brasil o crescimento da obesidade está mais acelerado que a média, dos países da 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
b) Pessoas de baixa renda tem maior probabilidade de consumir uma alimentação menos 
saudável com quantidade insuficiente de frutas e legumes e se tornarem obesas. 
c) No brasil atualmente mais de um quinto da população brasileira é obesa. 
d) O Índice de Massa corporal (IMC) é uma equação que leva em conta o peso e altura da 
pessoa, um IMC acima de 30 não aponta obesidade. 
 
Conhecimentos Específicos: 
 
16 - Segundo Bock (2008) o desenvolvimento é um processo contínuo e ininterrupto em que 
os aspectos biológicos, físicos, sociais e culturais se interconectam, se influenciando de maneira 
recíproca e produzindo indivíduos com um modo de pensar, sentir e estar no mundo 
absolutamente únicos. São diversos fatores que influenciam o nosso desenvolvimento, mas 
quatro fatores, em especial, possuem uma influência mais significativa. Assinale a alternativa 
CORRETA que corresponde aos referidos fatores: 
 
a) Hereditariedade; crescimento orgânico; maturação neurofisiológica; meio. 
b) Capacidades inatas; crescimento intelectual; maturação física; educação formal. 
c) Crenças; crescimento espiritual; maturação emocional; habilidades sociais. 
d) Conhecimentos do senso comum; alimentação; maturação sexual; contexto cultural. 
 
17 - Sobre a interdisciplinaridade no processo de ensino e aprendizagem, assinale V para 
verdadeiro e F para falso: 
 
(   ) O trabalho interdisciplinar garante menor interação entre os alunos, entre os professores, 
sem falar na experiência e no convívio grupal. 
(   ) A interdisciplinaridade caracteriza-se por ser uma atitude de busca, de inclusão, de acordo 
e de sintonia diante do conhecimento. 
(   ) Essa temática e compreendida como uma forma de trabalhar em sala de aula, no qual se 
propõe um tema com abordagens em diferentes disciplinas. 
(    ) No desenvolvimento de atividades interdisciplinares o aluno constrói sozinho o 
conhecimento. 
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Assinale a sequência CORRETA: 
 
a) V, F, F, V. 
b) F, V, V, F. 
c) V, V, V, V. 
d) F, F, F, F. 
 
18 - Em seu artigo “Repensando os distúrbios de aprendizagem a partir da psicologia histórico-
cultural”, Tuleski e Eidt fazem uma série de considerações acerca dos problemas e distúrbios 
de aprendizagem. As autoras apontam alguns fatores que podem contribuir para os elevados 
índices de dificuldades e distúrbios de aprendizagem existentes na realidade brasileira. 
Identifique abaixo qual das alternativas NÃO corresponde a um dos fatores apontados pelas 
autoras: 
 
a) Ausência de práticas educacionais e avaliativas que levem em consideração a política 
educacional do país. 
b) Ausência de um referencial para analisar o fenômeno que dê conta de articular os diversos 
níveis do problema: subjetividade, realidade social, os processos de escolarização e a 
complexidade neles envolvidos. 
c) A prática recorrente de avaliações psicoeducacionais que terminam por transferir um 
problema social de ensinagem para o âmbito individual de aprendizagem, contribuindo para a 
culpabilização e rotulação da criança pelo não aprender. 
d) Ausência nas escolas de profissionais dotados de arsenal teórico e prático sobre as 
dificuldades de aprendizagem que os capacite a diagnosticar o problema de forma precoce, 
possibilitando o melhor desenvolvimento da criança, seja na aprendizagem ou no 
desenvolvimento pleno. 
 
19 - Muitos teóricos dedicaram-se ao estudo do desenvolvimento humano, estudo este que 
nos ajuda a entender o porquê de nossos comportamentos em cada fase da vida. Um autor, 
em especial, desenvolveu uma teoria amplamente aceita e utilizada até hoje, a qual divide o 
desenvolvimento humano em estágios. Assinale quem é o referido autor: 
 
a) Freud. 
b) Vygotsky. 
c) Wallon. 
d) Piaget. 
 
20 - Relacione as colunas: 
 
I - Dislexia. 
II - Disgrafia. 
III - Discalculia. 
IV - Disartia. 
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(      ) É a dificuldade que o aluno tem para aprender tudo o que esteja diretamente ou 
indiretamente ligado a questões que envolvam números. 
(      ) É dificuldade de articulação da fala causada por motivos neurológicos. 
(       ) Acontece quando o aluno demonstra dificuldade na elaboração da linguagem escrita. 
(       ) É caracterizada pela dificuldade no reconhecimento fluente das palavras. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA: 
 
a) I, II, III, IV. 
b) III, IV, II, I. 
c) III, II, I, IV. 
d) IV, I, III, II. 
 
21 - Emilia Beatriz María Ferreiro Schavi foi doutoranda de Jean Piaget. Ela deu continuidade 
ao trabalho de Piaget sobre epistemologia genética – uma teoria do conhecimento centrada 
no desenvolvimento natural da criança – estudando um campo que ele não havia explorado: a 
escrita. Emília afirma que a construção do conhecimento da leitura e da escrita tem uma lógica 
individual, embora aberta à interação social, na escola ou fora dela. Neste processo, a criança 
passa por etapas, com avanços e recuos, até se apossar do código linguístico e dominá-lo. De 
acordo com a teoria exposta em Psicogênese da Língua Escrita, toda criança passa por quatro 
fases até que esteja alfabetizada, sendo estas: 
 
a) Fase oral, fase anal, fase fálica e fase genital. 
b) Fase pré-operatória, fase operatória concreta, fase operatória formal e fase operatória 
abstrata. 
c) Fase pré-silábica, fase silábica, fase silábica-alfabética e fase alfabética. 
d) Fase de distinção de imagens de letras, fase de construção de formas, fase de fonetização 
da escrita e fase do desenvolvimento da escrita. 
 
22 - Sobre a avaliação no ensino fundamental assinale V para verdadeiro e F para falso: 
 
(   ) Durante muito tempo a avaliação foi usada como instrumento para classificar e rotular os 
alunos entre os bons, os que dão trabalho e os que não tem jeito. 
(    ) Com o passar do tempo a avaliação passou a ser vista como uma das mais importantes 
ferramentas para os professores alcançar o objetivo de ver os alunos avançarem na 
aprendizagem. 
(    ) É preciso levar em consideração dois protagonistas: o professor e o aluno. O primeiro tende 
a identificar exatamente o que quer e o segundo se colocar como parceiro. 
(    )  A marca negativa  da avaliação vem sendo modificada a medida que melhora a formação 
docente e o professor passa a ver mais sentido em novos modelos. 
 
Assinale a alternativa que corresponde a sequência CORRETA: 
 
a) F, F, F, F. 
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b) V, F, V, F. 
c) V, V, V, V. 
d) F, V, F, V. 
 
23 - Escreva V para verdadeiro e F para falso, de acordo com a Constituição Federal - Dos 
Direitos e Garantias Fundamentais, em seu Art. 5º "Todos são iguais perante a lei, sem distinção 
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 
termos seguintes": 
 
(       ) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão por vontade própria. 
(      ) São violáveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 
direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. 
(       ) O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 
insuficiência de recursos. 
(       ) A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 
 
Assinale a sequência CORRETA: 
 
a) F; F; V; V. 
b) F; V; F; F. 
c) V; F; V; V. 
d) V; V; F; V. 
 
24 - Relacione corretamente os conceitos de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Infantil, sobre os princípios que as propostas pedagógicas de Educação Infantil 
devem respeitar: 
 
I - Princípios Éticos. 
II - Princípios Políticos. 
III - Princípios Estéticos. 
 
(  ) Dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. 
(   ) Da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes 
manifestações artísticas e culturais. 
(    ) Da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao 
meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades. 
 
Assinale a sequência CORRETA: 
 
a) III; I; II. 
b) II; III; I. 
c) I; II; III. 
d) II; I; III. 
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25 - Vygotsky foi um importante pesquisador da área de desenvolvimento humano. Sua teoria 
foi amplamente aceita e trouxe o enfoque interacionista ao estudo do desenvolvimento 
humano. O autor analisou o desenvolvimento infantil a partir de três aspectos, sendo estes: 
 
a) Aspecto comportamental; aspecto ambiental; aspecto científico. 
b) Aspecto instrumental; aspecto cultural; aspecto histórico. 
c) Aspecto hereditário; aspecto étnico; aspecto geracional. 
d) Aspecto familiar; aspecto desenvolvimental; aspecto criativo. 
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