CONHECIMENTOS GERAIS
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O Texto I norteará a resolução das questões de 01 a 06. Por isso,
leia-o e releia-o com bastante atenção.
TEXTO I
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A FÉ CURA
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Pesquisas sugerem novíssimas evidências de que a
religiosidade tem o poder de auxiliar na cura de vários
problemas de saúde — de tumores a depressão.
por RAQUEL DE MEDEIROS
design GUILHERME COLUGNATTI
fotos DERCÍLIO
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A recuperação de pacientes com câncer está diretamente
ligada à sua religiosidade. Taxativo assim é o resumo dos
resultados de um estudo realizado na Universidade de São
Paulo, que foi divulgado há pouco. “Para começar, os
pacientes que têm uma crença religiosa se mostram mais
confiantes para lutar contra a doença”, explica a psicóloga
Joelma Ana Espíndula, que liderou a pesquisa. O trabalho
ouviu 12 voluntários em tratamento e 11 especialistas em
oncologia do Hospital Beneficência Portuguesa, em Ribeirão
Preto, no interior paulista. O surpreendente é que até mesmo
os profissionais de saúde entrevistados ressaltaram a
importância da religião para a melhora do quadro dos doentes.
“A maioria deles acredita que a fé ajuda a superar um problema
grave. Os médicos dizem que o sistema imunológico desses
indivíduos aparenta ser mais resistente, e talvez por isso eles
apresentem uma recuperação mais satisfatória”, conclui
Joelma.
Outro estudo, que leva a assinatura da Universidade de
Toronto, no Canadá, revela que a fé é um santo remédio contra
a ansiedade e a depressão. Ele prova que pessoas religiosas
ou que apenas acreditam na existência de Deus são menos
angustiadas e sentem menor culpa em relação aos próprios
erros. Os especialistas avaliaram a mente de 51 universitários
por meio de testes e da eletroencefalografia, método que se
vale de eletrodos dispostos na cabeça para medir as correntes
elétricas do cérebro. A maioria dos participantes era cristã,
mas no grupo também havia muçulmanos, hindus, budistas e
ateus.

50

55

60

65

70

75

80

“Nossa principal descoberta foi perceber que há um elo entre
as crenças religiosas e a atividade de uma parte da massa
cinzenta chamada de córtex cingulado anterior”, conta a
SAÚDE! o psicólogo Michael Inzlicht, que coordenou a
pesquisa. “Quanto mais as pessoas acreditam em Deus,
menos atuante é essa região.” Só para ter uma ideia, o córtex
cingulado anterior costuma trabalhar em dobro em
indivíduos pra lá de ansiosos.
O sentido que a religião dá para a vida dos pacientes pode
ser a chave para explicar esse fenômeno. “Suspeitamos que
se trata de uma proteção contra a ansiedade e a depressão
porque ela dá um significado para a vida”, afirma Inzlicht. A
oncologista Nise Yamaguchi, de São Paulo, compartilha da
mesma opinião. “A performance física de um indivíduo
depende de aspectos emocionais, mentais e espirituais. Quem
acredita que a vida continua após a morte tem uma postura
diferente da pessoa que não crê na continuidade”, diz Nise,
uma das mais conceituadas especialistas em câncer do país.
“Entre meus pacientes, percebo nitidamente o seguinte:
aqueles que querem educar filhos ou deixar um legado lutam
em dobro para recobrar suas forças.” Para dom João
Evangelista Kovas, prior do Mosteiro de São Bento, em São
Paulo, as benesses da fé são amplas, mas não livram
totalmente os homens de uma enfermidade. “Entre seus
inúmeros benefícios, está inclusive a aquisição de mais saúde.
Isso não quer dizer, porém, que aquele que tem fé não fique
doente nem passe por dificuldades na vida. A condição
humana presente é em muitos aspectos limitada.”
A aposentada Maria Dolores Cantero Montejano, 69 anos,
de Mombuca, no interior de São Paulo, teve dois grandes
sustos há cerca de dois meses. Tudo começou com uma
falta de ar, e o que era para ser uma simples consulta acabou
na UTI. Ela foi diagnosticada com um aneurisma e uma
infiltração pulmonar. Devota de São Frei Galvão e de Madre
Paulina, Maria Dolores levou a imagem da santa para o
hospital. “Rezei muito. Os médicos falaram que não sabiam
como eu estava viva”, recorda-se. Depois de uma radiografia,
a dona de casa teve outra surpresa desagradável: descobriu
que estava com duas vértebras fraturadas. “Devo ter
quebrado em julho do ano passado, quando levei um tombo
e caí da escada”, diz Maria. “Agora não posso varrer o chão
nem arrumar a cama. Preciso ficar de repouso para melhorar,
mas consigo andar. Continuo com muita fé nos meus santos”,
finaliza.
“Inúmeras pesquisas científicas mostram que pessoas
espiritualizadas são fisicamente mais saudáveis, requerem
menos assistência médica e, mesmo quando adoecem, têm
recuperação mais rápida e menor taxa de mortalidade”, diz
Marcelo Saad, fisiatra e coordenador do Comitê sobre
Religiosidade-Espiritualidade em Saúde do Hospital Israelita
Albert Einstein, na capital paulista. Estudioso do assunto,
ele também revela que os indivíduos mais religiosos têm
maior adaptação ao estresse, menor pendor ao abuso de
drogas e álcool, além de apresentarem risco reduzido de
desenvolver depressão ou cometer suicídio.
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As orações da religião católica, assim como a meditação
budista, podem baixar a pressão e fortalecer as nossas
defesas à medida que acalmam a mente. A explicação pode
estar em substâncias produzidas pelo corpo nos momentos
em que rezamos, ocasiões que não deixam de ser agradáveis.
“Nessas horas, o organismo secreta a serotonina, que é
conhecida como o hormônio da felicidade”, explica Nise
Yamaguchi.

E a serotonina é antagonista de outros hormônios, que entram
em cena em situações de muita tensão, como o cortisol e a
adrenalina. O problema é quando essa dupla vive em alta.
95 Daí, potencializa baques na imunidade e faz a pressão subir
que nem foguete. “Essas substâncias estão envolvidas na
origem ou no agravamento de vários males. O câncer, por
exemplo, é como um defeito que escapou à vigilância
imunitária”, teoriza Saad. Em quem tem fé, entre outras coisas
100 por causa da compensação da serotonina, os níveis do duo
por trás de tanto nervosismo ficam mais baixos.
Apesar do entendimento crescente sobre o impacto da
religião sobre as funções orgânicas, a ciência ainda engatinha
nesse campo. “Estamos numa fase de questionamentos, e
105 qualquer explicação mais específica de mecanismos é
prematura. Ninguém, no entanto, pode duvidar de que a fé
auxilia na recuperação de pacientes”, afirma o psicobiologista
José Roberto Leite, da Universidade Federal de São Paulo.
Além disso, muitas vezes a religiosidade pressupõe que a
110 pessoa está dentro de um grupo de relacionamento, ou seja,
aberta à interação social e à troca de afeto, o que é bastante
significativo. “Um dos grandes poderes da fé pode estar nessa
força de um indivíduo apoiando o outro”, completa Leite.

religiosos têm maior adaptação ao estresse” (linhas 80 e
81).
B) “Os médicos dizem que o sistema imunológico desses
indivíduos aparenta ser mais resistente” (linha 14 e 15); O
trabalho ouviu 12 voluntários em tratamento e 11
especialistas em oncologia do Hospital Beneficência
Portuguesa (linhas 07 a 09); “[...] os indivíduos mais
religiosos têm maior adaptação ao estresse” (linhas 80 e
81).
C) “A performance física de um indivíduo depende de aspectos
emocionais, mentais e espirituais” (linhas 42 e 43); “A
maioria dos participantes era cristã, mas no grupo também
havia muçulmanos, hindus, budistas e ateus” (linhas 26 a
28); “Ninguém, no entanto, pode duvidar de que a fé auxilia
na recuperação de pacientes” (linhas 106 e 107).
D) “Taxativo assim é o resumo dos resultados de um estudo
realizado na Universidade de São Paulo” (linhas 02 a 04);
“O surpreendente é que até mesmo os profissionais de saúde
entrevistados ressaltaram a importância da religião para a
melhora do quadro dos doentes” (linhas 10 a 12); “Apesar
do entendimento crescente sobre o impacto da religião sobre
as funções orgânicas, a ciência ainda engatinha nesse
campo” (linhas 102 a 104).
E) “O trabalho ouviu 12 voluntários em tratamento e 11
especialistas em oncologia do Hospital Beneficência
Portuguesa” (linhas 07 a 09); “Ninguém, no entanto, pode
duvidar de que a fé auxilia na recuperação de pacientes”
(linhas 106 e 107); “Apesar do entendimento crescente
sobre o impacto da religião sobre as funções orgânicas, a
ciência ainda engatinha nesse campo” (linhas 102 a 104).
03 – Todas as frases destacadas abaixo evidenciam os
benefícios produzidos pela fé como sendo certos, exceto:

http://saude.abril.com.br/edicoes/0320/bem_estar/conteudo_533899.shtml?pag=1
http://saude.abril.com.br/edicoes/0320/bem_estar/conteudo_533899.shtml?pag=2

01 – Com base na leitura do Texto I, podemos afirmar que o
objetivo de Raquel Medeiros, em A fé cura, é:
A) Defender o poder curativo da fé em todos os tipos de doença,
inclusive as graves, tais como: depressão e tumores.
B) Criticar as pessoas que não possuem fé, mostrando que estas
sofrem mais quando adoecem.
C) Apresentar pesquisas científicas, de âmbito nacional e
internacional, que investigaram os efeitos positivos da fé no
tratamento de doenças, inclusive as graves.
D) Mostrar que quem tem religião não adoece com facilidade e
que, quando adoecem, ficam curadas.
E) Comparar explicações religiosas e científicas sobre a cura de
doenças, principalmente as doenças graves.
02 – Dentre os conjuntos de frases abaixo, qual explicita o
posicionamento da autora do texto, Raquel Medeiros?
A) “A recuperação de pacientes com câncer está diretamente
ligada à sua religiosidade” (linhas 01 e 02); “O surpreendente
é que até mesmo os profissionais de saúde entrevistados
ressaltaram a importância da religião para a melhora do quadro
dos doentes” (linhas 10 a 12); “[...] os indivíduos mais

A) “A recuperação de pacientes com câncer está diretamente
ligada à sua religiosidade” (linhas 01 e 02).
B) “Inúmeras pesquisas científicas mostram que pessoas
espiritualizadas são fisicamente mais saudáveis, requerem
menos assistência médica e, mesmo quando adoecem, têm
recuperação mais rápida e menor taxa de mortalidade” (linhas
73 a 76).
C) “As orações da religião católica, assim como a meditação
budista, podem baixar a pressão e fortalecer as nossas
defesas à medida que acalmam a mente” (linhas 84 a 86).
D) “Ninguém, no entanto, pode duvidar de que a fé auxilia na
recuperação de pacientes” (linhas 106 e 107).
E) “Um dos grandes poderes da fé pode estar nessa força de
um indivíduo apoiando o outro” (linhas 112 e 113).
04 – Qual o referente retomado pelas formas remissivas
destacadas nas frases a seguir?
I. “[...] que foi divulgado há pouco” (linha 04);
II. “Os médicos dizem que o sistema imunológico desses
indivíduos aparenta ser mais resistente [...] (linhas 14 e
15);
III. “A maioria dos participantes era cristã, mas no grupo
também havia muçulmanos, hindus, budistas e ateus (linhas
26 a 28);
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IV. “O problema é quando essa dupla vive em alta (linha 94);
V. “ [...] que escapou à vigilância imunitária” (linhas 98 e 99).
A) resumo de um estudo realizado na Universidade de São Paulo;
12 voluntários; os especialistas; serotonina e hormônios;
câncer.
B) um estudo realizado na Universidade de São Paulo; 12
voluntários; 51 universitários; imunidade e pressão;
serotonina e hormônios; defeito.
C) resumo de um estudo realizado na Universidade de São Paulo;
os pacientes que têm uma crença religiosa; 51 universitários;
o cortisol e a adrenalina; câncer.
D) um estudo realizado na Universidade de São Paulo; os
pacientes que têm uma crença religiosa; 51 universitários; o
cortisol e a adrenalina; defeito.
E) um estudo realizado na Universidade de São Paulo; eles; os
especialistas; o cortisol e a adrenalina; defeito.
05 – Considerando a função sintática dos termos destacados
nos trechos abaixo, numere a segunda coluna de acordo com a
primeira:
01. “[...] os profissionais de saúde entrevistados ressaltaram a
importância da religião para a melhora do quadro dos
doentes” (linhas 11 e 12);
02. “Ele prova que pessoas religiosas ou que apenas acreditam
na existência de Deus são menos angustiadas [...]” (linhas
20 a 22);
03. “A aposentada Maria Dolores Cantero Montejano, 69 anos,
de Mombuca, no interior de São Paulo, teve dois grandes
sustos há cerca de dois meses” (linhas 57 a 59);
04. “Nessas horas, o organismo secreta a serotonina, que é
conhecida como o hormônio da felicidade” (linhas 89 e 90);
05. “Ele prova que pessoas religiosas ou que apenas acreditam
na existência de Deus são menos angustiadas” (linhas 20
a 22).
(
(
(
(
(

) objeto indireto
) sujeito
) complemento nominal
) adjunto adnominal
) objeto direto

A) 05; 04; 01; 02; e 03.
B) 04; 05; 02; 01; e 03.
C) 04; 03; 01; 02; e 05.
D) 05; 03; 02; 01; e 04.
E) 05; 03; 01; 02; e 04.

07 – Em uma escola que tem 415 alunos, 221 estudam inglês,
163 estudam francês e 52 estudam ambas as línguas. Quantos
alunos não estudam nenhuma das duas línguas?
A) 52
B) 31
C) 83
D) 93
E) 111
08 – O conjunto solução da equação

x +1
5
−
= 2 é:
x
x−2

A) {-2}
B) {8}
C) ∅
D) {3,2}
E) {1}
09 – Uma pessoa gasta 1/3 do dinheiro que tem; em seguida
gasta 3/4 do que lhe sobra. Sabendo-se que ainda ficou com
R$12,00, podemos então afirmar que o valor que ele tinha
inicialmente era de:
A) R$50,00
B) R$80,00
C) R$82,00
D) R$90,00
E) R$72,00
10 – O salário de Antônio é 90% do de Pedro. A diferença entre
os salários é de R$ 500,00. O salário de Antônio é:
A) R$ 5500,00
B) R$ 4500,00
C) R$ 4000,00
D) R$ 5000,00
E) R$ 3500,00

11 – Se a fração irredutível

a
é a geratriz da dízima 3,012012...,
b

então o valor de a − b :
A) 670
B) 1809
C) 2010
D) 590
E) 540

06 – Para dar consistência a seu texto Raquel Medeiros, utilizase de estratégias argumentativas. Dentre as estratégias listadas
abaixo, qual a autora emprega com mais freqüência?

12 – Um comerciante paga R$ 7,00 por 3 unidades de uma
mercadoria, e revende por R$ 18,00 cada 5 unidades. Na
comercialização dessa mercadoria, ele obtém um lucro de R$
342,00 quando vende um total de unidades igual a:

A) relação de causa e consequência;
B) apelo emocional;
C) comparação/contraste;
D) dados estatísticos;
E) argumentos de autoridade.

A) 210
B) 240
C) 300
D) 270
E) 330
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13 – Duas empresas A e B dispõem de ônibus com 60 lugares.
Para uma excursão para Guarabira-PB, a empresa A cobra uma
taxa fixa de R$ 400,00 mais R$ 25,00 por passageiro, enquanto a
empresa B cobra uma taxa fixa de R$ 250,00 mais R$ 29,00 por
passageiro. O número mínimo de excursionistas para que o
contrato com a empresa A fique mais barato do que o contrato
da empresa B é:
A) 37
B) 41
C) 38
D) 39
E) 40
14 – Aponte a única alternativa em que aparece uma
característica de educação que não é do período primitivo.
A) Não existia educação formal;
B) A educação dessa época era privilégio de quem tinha o poder
nas mãos;
C) O objetivo da educação dessa época era ajustar a criança ao
seu ambiente físico e social, através da aquisição das
experiências;
D) Os chefes de família eram os primeiros professores das
crianças;
E) Os sacerdotes também tinham como papel serem professores.
15 – Alguns conceitos sobre a educação faz-se necessária para
compreender melhor como e o que se deve trabalhar em sala de
aula. Assinale a alternativa que aparece o conceito de Método
segundo PILETTI.
A) Método é a descrição dos meios disponíveis pelo professor
para atingir os objetivos específicos;
B) Método é o processo de operacionalização, isto é, utiliza-se
nas atividades para chegar aos objetivos previstos;
C) Método é o caminho a seguir para alcançar um fim;
D) Método é a maneira de efetuar alguma coisa ou atividade
desenvolvida pelo professor;
E) Métodos são as mudanças que o professor precisa fazer em
sala de aula quando acontece algo que não estava no
planejamento.
16 – Todas as alternativas abaixo são técnicas que um professor
precisa para dar uma aula de forma expositiva, EXCETO:
A) estabelecer com clareza os objetivos de exposição;
B) dar certo colorido emocional à exposição;
C) explorar as vivências dos alunos para enriquecer ou
comprovar a exposição;
D) efetuar recapitulações das noções apresentadas para facilitar
a compreensão de outras que virão a seguir;
E) os alunos estudam individualmente ou em grupo, enquanto
o professor organiza um roteiro de questões com base nos
textos indicados.
17 – A violência está em todos os lugares em que lançamos
nossos olhos, e na escola não é diferente. A figura abaixo é um
tipo de violência que está classificada como:

http://comoeducarosfilhos.zip.net/images/voutelargaraqui.jpg

A) física
B) teórica
C) pedagógica
D) simbólica
E) escolar
18 – A Tendência Libertária pretende ser uma forma de
resistência contra a burocracia como instrumento da ação
dominadora. Ela também é conhecida como pedagogia:
A) institucional
B) libertadora
C) autoritária
D) popular
E) determinista
19 – Sobre a frase abaixo pode-se concluir que:

“Não se pode falar de educação sem amor”.
(Paulo Freire)

A) os professores têm que trabalhar por amor;
B) a educação não precisa de técnicas de administração;
C) o professor tem que ser sensível ao processo de educação
do discente;
D) a educação é algo que está intrínseco ao ser humano e,
portanto não precisa de mais nada para a aprendizagem
acontecer;
E) o amor está dentro da educação como a caderneta ou diário
do professor está em suas mãos diariamente.
20 – O artigo 16 do Estatuto da Criança e do Adolescente afirma
que “O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos,
EXCETO:
A) ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços
comunitários, ressalvadas as restrições legais;
B) opinião e expressão;
C) crença obrigatória à cultos religiosos impostos por outrem;
D) brincar, praticar esportes e divertir-se;
E) participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21 – Marque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas abaixo
sobre a área de atuação do psicopedagogo:
( ) A psicopedadogia estuda o processo de aprendizagem e
suas dificuldades;
( ) A psicopedagogia tem um caráter preventivo e terapêutico;
( ) O psicopedagogo tanto pode atuar dentro da escola como
também com a família e com a comunidade;
( ) A área de trabalho do psicopedagogo é a de diagnosticar
as causas dos problemas de aprendizagem do aluno, porém,
não poderá intervir a não ser que um psicológo autorize
tratamento.

B) concentra-se em tudo que o sujeito diz, verificando o aspecto
manifesto e o latente, se possível, da relação do sujeito com
a aprendizagem;
C) trata do que o sujeito realizou, o que deixa impresso no papel
ou na sua construção;
D) trata de observar como o sujeito trata as pessoas ao seu
redor;
E) concentra-se nas observações de atitudes do sujeito com a
construção do seu interior.
25 – É por meio da brincadeira que a criança pode reviver,
imaginar, explorar, desenvolver a sociabilidade, trabalhar os
conflitos interiores, etc. Assinale a alternativa que aparece um
jogo que NÃO faz parte da área de brincadeiras de orientação
temporal e ritmo.

A ordem correta dos itens é:
A) V V F F;
B) V F V F;
C) F V F V;
D) V V V F;
E) F F F V.
22 – Segundo o projeto de lei 3512/08 todos os itens abaixo são
requisitos para um indivíduo exercer a profissão de
psicopedagogo, EXCETO:

A) Cantigas de rodas;
B) Andar;
C) Passar a mão em diferentes superfícies;
D) Cavalinhos de pau;
E) Estátuas que dançam.
26 – A imagem que aparece abaixo é um jogo de percurso que a
criança ao brincar pode se situar espacialmente no papel, onde
ela pode deslocar-se a partir de um ponto de referência para um
lugar distinto. Este tipo de atividade está inserido no grupo de:

A) aquele que tiver a graduação em Psicopedagogia;
B) aquele que tiver o diploma em Psicologia que tiver concluído
curso de especialização em Psicopedagogia;
C) aquele que tiver o diploma em Pedagogia que tiver concluído
curso de especialização em Psicopedagogia;
D) aquele que tiver o de diploma de graduação em
Psicopedagogia e que tiver concluído curso de especialização
em Psicopedagogia;
E) aquele que tiver concluído o curso de Pedagogia.
http://www.casadaeducacao.com.br/media/catalog/product/cache/1/image/

23 – Sobre a Anamnese é INCORRETO afirmar:
A) que ela não pode ser aplicada em diferentes momentos e
independe da escolha dos instrumentos iniciais do
diagnóstico;
B) que ela investiga o comportamento dos parentes de 3° grau
para entender o comportamento do filho;
C) ela analisa por meio de uma leitura dos fatores oriundos das
relações vinculares a presença de problemáticas que justifique
uma investigação mais profunda;
D) tem por objetivo conseguir dados a respeito das possíveis
causas da problemática de aprendizagem do sujeito;
E) tem por objetivo delinear os instrumentos do diagnóstico
com base nas hipóteses levantadas.
24 – Durante a EOCA três aspectos fundamentais se observam:
a temática, a dinâmica e o produto. Assinale a alternativa em que
aparece a característica da dinâmica.
A) consiste na análise de tudo que o faz: gesto, postura corporal,
maneira de pegar materiais, assim como expressões faciais;

5e06319eda06f020e43594a9c230972d/f/i/file_12_6.jpg

A) estruturação temporal;
B) orientação temporal;
C) exploração do espaço;
D) percepção do próprio corpo;
E) estruturação de ritmo.
27 – Segundo Piaget a inteligência possibilita o conhecimento
de outros aspectos dos objetos e movimentos e que subsiste
mesmo na ausência do contato direto com o objeto, enquanto
a percepção:
A) é a apreensão dos estímulos presentes nos ambientes,
realizado pelo aparato sensorial humano, ou seja, os órgãos
dos sentidos;
B) é a captação de estímulos que lhe permitem ter noção de
equilíbrio do próprio corpo;
C) é o processo de entendimento do pensamento da criança e
de como ela organiza as suas inteligências;
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D) é o processo que organiza as informações obtidas pelo
aparato sensorial das categorias determinadas;
E) é o processo que se refere ao entendimento que se tem dos
objetos e do que propõe sua utilidade, ou seja, como ele vai
brincar.
28 – Sobre o desenvolvimento afetivo é correto afirmar que:
I. a presença de problemas emocionais proporcionam
insucesso escolar por parte do educando;
II. desajustes familiares não entram no rol dos problemas
emocionais que estão dentro da escola;
III. cabe ao professor e a escola propiciar um ambiente estável e
seguro onde as crianças se sintam bem, facilitando assim a
atividade intelectual do aluno;
IV. Na pré-escola a relação das crianças com a professora é
constante, e esta proximidade possibilita a construção de
uma relação envolvente, e esta é o fio condutor do suporte
afetivo do conhecimento.

31 – A avaliação assistida:
I. é um diagnóstico que faz com que o psicopedagogo participe
ativamente do processo;
II. é uma combinação de avaliar e intervir;
III. está fundamentada na teoria de Vygotsky, que aborda a
aprendizagem mediada e a zona de desenvolvimento
temporal;
Estão corretos os itens:
A) I, apenas;
B) II, apenas;
C) III, apenas;
D) I e II, apenas;
E) I e III, apenas.
32 – A imagem abaixo faz alusão à:

Estão corretos os itens:
A) I e II;
B) I e III;
C) I, II e III;
D) I, II e IV;
E) I, III e IV.
29 – A Teoria Psicanalítica de Freud teve como base as
experiências de Breuer que são conhecidas como:

http://www.colegiomonteirolobatoaraxa.com.br/mediac/400_0/media/DIR_99245/
Jardim$20I$20005.jpg

A) método catártico;
B) método cartáitico;
C) método apriorista;
D) método desenvolvimentista;
E) método priorista.

A) prova operatória;
B) intervenção operatória;
C) atividade psicomotora;
D) atividade cognitiva;
E) atividade interpessoal.

30 – Nessa fase acontece um conjunto organizado de desejos
amorosos e hostis que a criança reproduz o seu objeto de amor
que é o sexo oposto da criança. Freud denomina esta fase como:

33 – Segundo SPITZ o processo de maturação acontece a partir
do nascimento do bebê, mediante a interação interno e externo
e toda ação e resposta produzida pela criança são provocadas
pelo (a):
A) mãe;
B) objeto que o bebê pega;
C) zona oral;
D) maturação;
E) espontaneidade do bebê.
34 – A psicopedagogia utiliza os termos ensinantes e
aprendentes para nomear um tipo de avaliação denominada:

http://3.bp.blogspot.com/_gSuE5VTtTmk/SsZdAmus47I/AAAAAAAAAcQ/iGHkEdtI5N8/s400/beijo.jpg

A) fase oral;
B) complexo de Édipo;
C) fase fálica;
D) complexo de castração;
E) a Lei.

A) a dupla educativa;
B) o duo educativo;
C) educação semelhante;
D) ligação educativa;
E) par educativo.
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35 – Assinale a única alternativa em que não aparece os
elementos de movimento.

D) ser muito calma;
E) ter distúrbios de aprendizagem.

A) forma;
B) espaço;
C) força;
D) tempo;
E) peso.

39 – Todas as alternativas abaixo são estratégias de
concretização de pesquisa participante, EXCETO:

36 – Neste estágio de aprendizagem a criança observa e executa
o exercício tal qual ao que ela viu; é uma forma imatura e
imperfeita e ocorre em crianças de até mais ou menos 03 anos de
idade. Esse estágio é denominado de:

A) registro de arquivos;
B) observação;
C) notas de campo;
D) desenhos associados as anotações de campo;
E) levantamento de possíveis obstáculos que emergem da
relação do sujeito com o conhecimento.
40 – Todos os transtornos incluídos na categoria Transtornos
do desenvolvimento psicológico (F80 - 89) inclusive os
Transtornos específicos do desenvolvimento das habilidades
escolares (F81), possuem os seguintes aspectos em comum:

http://www.escolaartedecrescer.com.br/educa-musica.jpg

A) imitação;
B) manipulação;
C) conceituação;
D) discriminação;
E) naturalidade.
37 – É sabido que dentro de uma perspectiva da matemática em
psicopedagogia existem as relações, sejam estas professoraluno, relação-problema e alunos, professor e situação etc.
Assinale a única alternativa que NÃO faz parte da relação
situação-problema e aluno.

I. um curso estável que não envolve remissões
(desaparecimentos) e recaídas que tendem a ser
características de muitos transtornos mentais;
II. um início que ocorre invariavelmente no decorrer da
infância;
III. um comprometimento ou atraso no desenvolvimento de
funções que são fortemente relacionadas à maturação
biológica do sistema nervoso central;
Estão corretos os itens:
A) I, apenas;
B) II, apenas;
C) III, apenas;
D) I e III, apenas;
E) I, II e III.

A) a atividade deve propor um verdadeiro problema por resolver
para o aluno; deve ser compreendido por todos os alunos;
B) deve permitir ao aluno utilizar os conhecimentos anteriores,
não ficar desarmado diante da situação;
C) corresponder-lhe, observar as incompreensões, os erros
significativos e levá-los em conta para a elaboração de novas
situações;
D) deve oferecer certa resistência suficiente para fazer com que
o aluno evolua dos conhecimentos anteriores, questione-os
e elabore novos conhecimentos;
E) é desejável que a validação não venha do professor, mas da
própria situação.
38 – A fase Anal que a criança passa é recheada de excitações,
e é a fase onde esta alcançará um desenvolvimento
neuromuscular muito satisfatório que lhe confere uma
possibilidade de:
A) ser bastante agressivo;
B) imitar o adulto;
C) ter uma dupla personalidade;
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