SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL

PROCESSO SELETIVO – NÍVEL SUPERIOR

103 – PSICÓLOGO ESCOLAR
INSTRUÇÕES GERAIS
 O candidato receberá do chefe de sala:
- Um caderno de questões da prova objetiva, contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de
resposta cada uma e apenas uma alternativa correta.
- Um cartão de respostas óptico personalizado.
 Ao ser autorizado o início da prova, o candidato deverá verificar se a numeração das questões, a paginação e a codificação do cartão
estão corretas.
 O candidato dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse
prazo.
 Esse tempo inclui a marcação do cartão de respostas óptico da prova objetiva.
 Ao candidato somente será permitido levar o caderno de questões após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova.
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, o candidato poderá entregar seu cartão de respostas óptico e retirar-se da
sala.
 Após o término da prova, o candidato deve entregar ao chefe de sala o cartão de respostas óptico devidamente assinado.
 O candidato deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul,
fabricada com material transparente.
 Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. O candidato deverá desligar e entregar ao chefe de sala
régua de cálculo, calculadora, agenda eletrônica, palmtop, bip, pager, notebook, telefone celular, gravador, máquina fotográfica,
walkman, aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais, relógio, ou qualquer outro
equipamento desse tipo e qualquer tipo de arma, mesmo que com porte autorizado.
 Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas.
 Não é permitido o uso de lápis, lapiseira/grafite e(ou) borracha durante a realização da prova.

INSTRUÇÕES – PROVA OBJETIVA
 Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas óptico. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s)
campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no cartão de respostas.
 Leia atentamente cada questão e assinale no cartão de respostas óptico a alternativa que mais adequadamente a responde.
 A questão que tiver mais de uma resposta assinalada será considerada errada, mesmo que uma das assinalações esteja correta.
 O cartão de respostas óptico não pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais
destinados às respostas.

 A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas óptico é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica de tinta preta
ou azul, fabricada com material transparente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo a seguir:
Marque as respostas assim:

Realização:

CONHECIMENTOS BÁSICOS

QUESTÃO 2 _____________________________________

Texto I, para responder às questões de 1 a 4.
O parágrafo de encerramento do texto I é composto por três
1

4

7

10

13

16

19

22

25

28

A aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (LDB) propiciou grande avanço no sistema de
educação de nosso país, com a meta de que a escola se
torne um espaço de participação social, valorizando a
democracia, o respeito, a pluralidade cultural e a formação do
cidadão, dando mais vida e significado aos estudantes.
O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE)
surgiu com várias intenções; uma delas foi a inclusão das
metas de qualidade para a educação básica, contribuindo
para que escolas e secretarias de educação se organizem no
atendimento aos alunos e, consequentemente, criem uma
base sobre a qual as famílias possam se apoiar para exigir
uma educação de maior qualidade.
O plano ainda prevê acompanhamento e assessoria
aos municípios com baixos indicadores de ensino, em busca
de melhorar a educação no país.
Vale ressaltar que a evolução da educação no país
requer a participação intensiva da sociedade e um plano de
desenvolvimento para educação que deve ser mais que um
projeto de governo, mas de todos os cidadãos que fazem
parte da nação.
Educação é direito de todos, e lutar por ela deve ser
uma obrigação de todos os cidadãos. Um país precisa do seu
povo como companheiro fiel na luta por melhores
oportunidades e condições de vida, principalmente em busca
da redução da taxa de analfabetismo. Segundo pesquisas, a
taxa de analfabetismo tem apresentado uma queda
constante; porém, o número de analfabetos ainda é grande
em diversas regiões do país.
Internet: <www.brasilescola.com> (com adaptações).

períodos. Analise a estrutura dos dois primeiros deles e
assinale a alternativa que apresenta a tipologia textual neles
presente.

(A)

explicativa

(B)

descritiva

(C)

preditiva

(D)

narrativa

(E)

dissertativa

QUESTÃO 3 _____________________________________

Assinale a alternativa em que a proposta de reescritura do
texto I preserve o registro da norma culta da língua
portuguesa e o significado original.

(A)

Na linha 3, omitir a preposição “de” antes da palavra
“que”.

(B)

Na linha 8, substituir a preposição “com” por “de”.

(C)

Na linha 10, eliminar a preposição “para”.

(D)

Na linha 11, substituir a palavra “aos” por “a”.

(E)

Na linha 23, substituir a preposição “de” por “a”.

QUESTÃO 1 _____________________________________
A seguir, são apresentadas possibilidades de reescritura de
trechos do texto I. Assinale a alternativa em que a reescritura
apresenta mudança de sentido com relação ao texto
original.

QUESTÃO 4 _____________________________________

Assinale a alternativa incorreta, quanto às relações entre as
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

A aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
deu ensejo a grande avanço no sistema educacional
brasileiro (linhas de 1 a 3).
com a meta de que a escola venha a ser um lugar de
participação social, valorizando a democracia,
o respeito, a multiplicidade cultural e a formação do
cidadão (linhas de 3 a 6).
originou-se com várias intensões, entre as quais a
inclusão das metas de qualidade para a educação
básica (linhas 8 e 9).
São previstos também pelo plano acompanhamento e
assessoria aos municípios com baixos indicadores de
ensino para melhorar a educação no país (linhas
de 14 a 16).
Todos os cidadãos devem lutar pela educação, uma
vez que ela é direito de todos (linhas 22 e 23).
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palavras do texto I.

(A)

A expressão “a pluralidade cultural e a formação do
cidadão”

(linhas

5

e

6)

vincula-se

ao

verbo

“valorizando” (linha 4).
(B)

A palavra “delas” (linha 8) remete a “intenções”.

(C)

Na linha 12, a expressão “a qual” refere-se ao termo
“base”.

(D)

O primeiro “que” da linha 19 refere-se ao termo
“desenvolvimento”.

(E)

Na linha 20, a palavra “que” refere-se a “cidadãos”.
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Texto II, para responder às questões de 5 a 8.
A educação no Brasil tem solução!
1

4

7

10

13

16

19

22

25

28

31

Segundo
o
dicionário,
educação
significa
desenvolvimento e orientação das aptidões do indivíduo, por
isso não é uma definição isolada, mas um processo que está
dividido em três áreas da aprendizagem: cognitiva, afetiva e
psicomotora. A área cognitiva representa o conhecimento
propriamente dito, a afetiva está relacionada com os
sentimentos e a área psicomotora está ligada aos
movimentos corporais.
Parafraseando Paulo Freire, educar é influenciar um
aluno de tal maneira que ele não se deixe influenciar; para
isso deve-se quebrar o velho paradigma educacional
segundo o qual o aluno se torna um espectador passivo no
processo ensino-aprendizagem.
Nesse processo, o outro lado da moeda é a figura
do professor. Em um país com dimensões continentais e
grandes diferenças sociais, somente os mestres têm a
capacidade de compreender as dificuldades e as principais
reformas relacionadas com o ensino. Buscando sempre o
autoaperfeiçoamento e a capacitação profissional, para estar
à altura das cobranças que hão de surgir, os professores
devem então conhecer as técnicas de didática, utilizando
vários processos de ensino para que o aluno não seja
apenas espectador, e, sim, que busque o conhecimento, o
chamado “aprender a aprender”, imprescindível para a
construção de um conhecimento sólido.
Existem inúmeras fórmulas de realizarmos uma
mudança no sistema de ensino brasileiro, mas esta somente
funcionará se olharmos para a educação como um processo
contínuo e duradouro. Dessa forma, será criado um ambiente
favorável para que os nossos jovens possam estudar, sem a
preocupação com a violência, com o filho que nasceu sem
planejamento familiar e com os pais que estão
desempregados.
Internet: <http://pt.shvoong.com> (com adaptações).

QUESTÃO 6 _____________________________________

Acerca das relações entre as palavras e das informações do
texto II, assinale a alternativa incorreta.

(A)

A palavra “isso” (linha 11) refere-se a “influenciar um
aluno de tal maneira que ele não se deixe influenciar”
(linhas 9 e 10).

(B)

A oração “para estar à altura das cobranças” (linhas 19
e 20) comunica modo.

(C)

A expressão “Nesse processo” (linha 14) refere-se a
informações mencionadas anteriormente.

(D)

O pronome “o qual” (linha 12) refere-se a “o velho
paradigma educacional” (linha 11).

(E)

O trecho “com os pais que estão desempregados”
(linhas 32 e 33) vincula-se sintaticamente à palavra
“preocupação” (linha 31).

QUESTÃO 7 _____________________________________

As expressões “por isso” (linhas 2 e 3), “de tal maneira que”
(linha

10)

e

“mas”

(linha 27)

são,

respectivamente,

equivalentes a

(A)

portanto, de tal sorte que e porém.

(B)

então, de qualquer maneira e porém.

(C)

no entanto, à maneira de e contudo.

(D)

portanto, de toda maneira e apesar de.

(E)

entretanto, de modo que e todavia.

QUESTÃO 5 _____________________________________
Assinale a alternativa incorreta a respeito das ideias do
texto II.

QUESTÃO 8 _____________________________________

A oração “se olharmos para a educação como um processo
(A)
(B)

(C)
(D)
(E)

É correto dizer que a educação visa desenvolver as
dimensões cognitiva, afetiva e psicomotora do aluno.
Deve ser objetivo da educação fazer que o aluno atue
ativamente em seu processo de desenvolvimento
escolar.
O texto II responsabiliza o professor pela qualidade de
aprendizagem do aluno.
O texto II concebe a educação como um processo
contínuo e progressivo.
O texto II desconsidera o papel da educação na
minimização de problemas sociais que comprometem a
vida do aluno.
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contínuo e duradouro” (linhas 28 e 29), no contexto do
parágrafo, além de estabelecer relação de condição, também
pode ser compreendida como uma informação relativa a

(A)

modo.

(B)

tempo.

(C)

lugar.

(D)

causa.

(E)

consequência.
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Figura I, para responder às questões 12 e 13.

Texto III, para responder às questões 9 e 10.

A planilha a seguir foi feita no Microsoft Excel 2003, versão
em português, e representa uma planilha de notas e
resultados de uma turma de ensino médio. As notas dos
alunos estão representadas em duas avaliações, A1 e A2,
com pesos P1 e P2 iguais a quatro e seis, indicados,
respectivamente, nas células B11 e C11. A média final para
aprovação é calculada da seguinte forma: Média Final =
(A1*P1+A2*P2)/(P1+P2).

QUESTÃO 12 ____________________________________
QUESTÃO 9 _____________________________________
A partir da leitura do cartum, conclui-se que o texto III
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

registra o uso formal da língua portuguesa pelos dois
personagens em diálogo.
condena o incômodo do usuário da língua portuguesa
de ter de se atualizar em seus registros de linguagem.
evidencia o dinamismo da língua.
reprova o fato de que, independentemente de faixa
etária, o falante sofre influências de registros da língua.
apresenta duas situações de tentativas de
aproximação da modalidade culta da língua
portuguesa.

Com base na planilha representada na figura I, julgue os
itens a seguir.
I
II
III
IV

QUESTÃO 10 ____________________________________
A partir da análise da escrita do último quadrinho do texto III,
assinale a alternativa incorreta quanto à identidade da
escrita em textos virtuais.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Há um total rompimento com a lógica de organização
da língua portuguesa.
A abreviação é um recurso corriqueiro.
Destaca-se o registro do nível fonético da língua.
Quanto aos sinais de pontuação, prevalece o emprego
enfático em detrimento da sinalização de sentidos.
Há um novo registro de linguagem, utilizado pelos
usuários da Internet.

QUESTÃO 11 ____________________________________
A principal função do Windows Explorer no ambiente
Windows XP é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

exibir as propriedades do computador, tais
como: tipo de processador e quantidade de memória.
navegar pela Internet.
enviar e-mails.
gerenciar os dispositivos de hardware instalados no
computador.
gerenciar os arquivos e pastas do computador.
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A média final de João pode ter sido calculada, na célula
D3, pela fórmula =(B3*B11+C3*C11)/(B11+C11).
Para calcular a média dos alunos na avaliação A1, é
correto utilizar a fórmula =MÉDIA(B3:B7)/5.
Os resultados apresentados nas células D6 e D7
indicam que elas foram formatadas sem casa decimal.
Para copiar a fórmula do cálculo da Média Final de
João (célula D3) para Paulo (célula D4), pode-se copiar
a célula D3 e, em seguida, fazer um Colar Especial na
célula D4, com a opção copiar apenas os valores.

Estão certos apenas os itens
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II.
I e III.
I e IV.
II e IV.
III e IV.

QUESTÃO 13 ____________________________________
Um aluno é considerado aprovado se obtiver média final igual
ou superior a 7.0 e frequência mínima de 75% nas aulas.
Então, na planilha representada na figura I, a célula F6,
relativa ao resultado do aluno Tiago, pode ter sido
programada pela fórmula
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

=SE(OU(D6>=7,E6>=75),"Aprovado","Reprovado")
=SE(D6>=7,"Aprovado","Reprovado")E(E6>=75)
=SE(E(D6>=7,E6>=75),"Aprovado","Reprovado")
=SE(D6>=7,"Aprovado","Reprovado")OU(E6>=75)
= E(SE(D6>=7,Aprovado,Reprovado),E6>=75)
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QUESTÃO 14 ____________________________________
O Microsoft Office PowerPoint 2003 permite inserir arquivos
de som em uma apresentação. Entre os formatos de arquivos
existentes, assinale a alternativa que apresenta apenas
extensões de arquivos de áudio que podem ser inseridos no
PowerPoint 2003.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

WAV e MIDI
WAV e GIF
MIDI e JPG
MIDI e GIF
WAV e PNG

QUESTÃO 18 ____________________________________

A figura a seguir pertence à barra de menus do Microsoft
Office Word 2003, versão em português.

Para visualizar um documento no formato de página Web,
deve-se utilizar a opção Layout da Web no menu

QUESTÃO 15 ____________________________________

(A)

Arquivo.

Considere que um operador esteja utilizando um computador
cujo teclado seja padrão ABNT2 e que os caracteres
acentuados não estão sendo digitados corretamente.
Assinale a alternativa que apresenta a causa mais provável
desse problema.

(B)

Editar.

(C)

Exibir.

(D)

Formatar.

(E)

Ferramentas.

(A)
(B)

O teclado padrão ABNT2 não permite acentuação em
português.
A digitação não está funcionando, pois, nesse tipo de

¦

(C)
(D)
(E)

antes de
teclado, é preciso pressionar a tecla
digitar o acento.
Há um problema na porta de conexão USB do teclado;
assim, a mudança de porta resolve o problema.
O teclado está com defeito e precisa ser substituído.
A seleção de idioma e(ou) layout do teclado no sistema
operacional não está correta.

QUESTÃO 19 ____________________________________

O bloqueio de download de imagens da Internet anexadas ao
e-mail, pelo aplicativo Microsoft Outlook, indica que

(A)

irregular ou falho e precisa ser substituído.

QUESTÃO 16 ____________________________________
A figura a seguir pertence à barra de ferramentas do
Microsoft Office Word 2003.

o aplicativo está apresentando um comportamento

(B)

os anexos foram removidos como procedimento
padrão para proteger a privacidade do usuário.

(C)

os arquivos anexados são muito grandes para serem
armazenados na caixa postal do usuário.

Os botões circulados, da esquerda para a direita, ativam,
respectivamente, os seguintes comandos do Word.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Pesquisar e apagar uma área selecionada do texto.
Visualizar a impressão e apagar uma área selecionada
do texto.
Pesquisar e copiar a formatação do texto.
Visualizar a impressão e copiar a formatação do texto.
Ampliar e apagar uma área selecionada do texto.

(D)

os arquivos foram abertos em uma janela secundária.

(E)

esse aplicativo não aceita anexo em e-mail.

QUESTÃO 20 ____________________________________

O Microsoft Office Powerpoint 2003, versão em português,
permite uniformizar a aparência de uma apresentação de

QUESTÃO 17 ____________________________________

forma rápida, por meio de um recurso que armazena
informações acerca do posicionamento do texto e de objetos

A figura a seguir pertence à barra de menus do Microsoft
Office PowerPoint 2003, versão em português.

em um slide, tamanhos dos espaços reservados, estilos de
texto, plano de fundo, temas de cores, efeitos e animação.
Esse recurso está indicado corretamente em

Para ativar os recursos Personalizar animação e Esquemas
de animação, deve-se acessar o menu
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Arquivo.
Formatar.
Ferramentas.
Apresentações.
Exibir.
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(A)

Slide Mestre.

(B)

Layout do slide.

(C)

Design do slide.

(D)

Apresentação de slides.

(E)

Configurar apresentação.
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QUESTÃO 23 ____________________________________

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21 ____________________________________
Jean Piaget divide os períodos do desenvolvimento humano
de acordo com o aparecimento de novas qualidades do
pensamento, o que, por sua vez, interfere no
desenvolvimento global do indivíduo. Acerca desse tema,
assinale a alternativa correta.
(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

No período pré-operatório, o adolescente domina
progressivamente a capacidade de abstração e
generalização, elaborando teorias a respeito do
mundo.
No período das operações formais, a criança alcança a
capacidade de estabelecer relações que permitem a
coordenação de pontos de vista diferentes.
No período das operações concretas, acontece o
aparecimento
da
linguagem,
interferindo
no
desenvolvimento intelectual, afetivo e social da criança.
No período operatório, ocorre a passagem do
pensamento concreto para o pensamento formal.
No período sensório-motor, a criança é capaz de usar
um instrumento como meio de atingir um objeto.

QUESTÃO 22 ____________________________________

Na década de 20 e início dos anos 30 do século XX, um
teórico criticou as experiências psicológicas realizadas com
animais, assim como as concepções que afirmavam que as
propriedades intelectuais dos seres humanos são resultados
da maturação do organismo. Para ele, as origens sociais
estavam relacionadas com as capacidades humanas; por
isso, utilizou as teorias de Marx como fonte para solução de
grandes paradoxos da psicologia. Alguns pontos fortes de
sua concepção psicológica são os seguintes: os fenômenos
psicológicos devem ser estudados em sua origem e no curso
de seu desenvolvimento; o fenômeno psicológico
transforma-se no decorrer da história; o sistema de signos (a
linguagem, a escrita, o sistema de números) é pensado como
um sistema de instrumentos, criados pela sociedade ao longo
de sua história. O teórico ao qual esse enunciado se refere é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 24 ____________________________________
Julgue os itens a seguir acerca dos mecanismos de
fortalecimento da relação escola-família na educação das
crianças e dos jovens.
I

Acerca das teorias de aprendizagem e desenvolvimento,
assinale a alternativa correta.
II
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

A construção do eu, na teoria de Piaget, depende
essencialmente do outro, seja para ser referência, seja
para ser negado. Isso ocorre principalmente a partir do
instante em que a criança começa a viver a chamada
crise de oposição, em que a negação do outro funciona
como uma espécie de instrumento de descoberta de si
própria. Tal fato se dá aos 3 anos de idade.
Estudos realizados por Vygotski com crianças entre 6 e
9 anos de idade em diversas escolas francesas
mostram que o desenvolvimento da inteligência
depende essencialmente de como cada uma faz as
diferenciações com a realidade exterior.
Segundo a teoria de Wallon, as emoções dependem
fundamentalmente da organização dos espaços para
se manifestarem. A motricidade, portanto, tem caráter
pedagógico tanto pela qualidade do gesto e do
movimento quanto por sua representação.
Diferentemente dos métodos tradicionais (que
priorizam a inteligência e o desempenho em sala de
aula), a proposta de Piaget põe o desenvolvimento
intelectual dentro de uma cultura mais humanizada. A
abordagem é sempre a de considerar a pessoa como
um todo. Elementos como afetividade, emoções,
movimento e espaço físico encontram-se em um
mesmo plano. Assim, as atividades pedagógicas e os
objetos devem ser trabalhados de formas variadas.
O conflito entre situações antagônicas é prejudicial ao
desenvolvimento da criança. A inteligência não evolui
na solução dos confrontos. Wallon diz que o
sincretismo (mistura de ideias em um mesmo plano),
bastante comum na vida da criança, é fator prejudicial
ao desenvolvimento intelectual.
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Wallon.
Piaget.
Freud.
Vygotski.
Perrenoud.

III

IV

V

Os conselhos escolares são os meios mais efetivos da
participação da família na elaboração do projeto
pedagógico da escola.
Participar da vida escolar das crianças resume-se a
participar do conselho escolar.
A integração da família com a escola deve ser
realizada por meio de diversas ações de aproximação
que não dependem exclusivamente da escola.
Cada escola precisa encontrar os caminhos de
aproximação com a comunidade, escutando o que os
pais de alunos têm a dizer.
As crianças que não encontram apoio dos pais nas
atividades escolares estão fadadas ao fracasso na vida
profissional.

A quantidade de itens certos é igual a
(A) 1.

(B) 2.

(C) 3.

(D) 4.

(E) 5.

QUESTÃO 25 ____________________________________
Os tipos de violência mais comuns que ocorrem nas escolas
são: física; verbal; ofensa, desobediência e desacato ao
professor; atitudes de discriminação; ameaças; violência
simbólica; baixos salários e más condições de trabalho;
exigências da legislação, em especial do Estatuto da Criança
e do Adolescente. A respeito desse tema, assinale a
alternativa correta.
(A)

(B)
(C)
(D)
(E)

As vítimas e os causadores das violências escolares
podem ser os professores, alunos e(ou) os
funcionários.
Apenas os alunos são vítimas da violência escolar.
Apenas os professores e funcionários são vítimas da
violência escolar.
Apenas os alunos são os causadores da violência
escolar.
As causas da violência escolar são sociais e não se
reportam ao ambiente educacional.
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QUESTÃO 26 ____________________________________

QUESTÃO 28 ____________________________________

Hoje em dia, há a necessidade de a escola estar em perfeita
sintonia com a família. A escola é uma instituição que
complementa a família, e elas, juntas, criam espaços
agradáveis para a convivência. A respeito desse tema,
assinale a alternativa correta.

De acordo com alguns teóricos que discutem a problemática
das drogas para as crianças e os adolescentes, os fatores de
risco e proteção podem estar presentes neles mesmos, por
meio de mecanismos ainda não totalmente esclarecidos e
vinculados à singularidade de cada fase da vida e de cada
um; ou na sociedade como um todo, dentro dos variados
grupos de referência, entre os quais se destacam a família, a
escola, o grupo de amigos, as áreas de saúde, a mídia, as
políticas governamentais. Acerca desse tema, assinale a
alternativa correta.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

A parceria família-escola pode ser estabelecida por
meio de uma conversa franca dos professores com os
pais, em reuniões simples, organizadas, nas quais é
permitido aos pais falarem e opinarem sobre todos os
assuntos.
Muitas funções que eram das famílias, como educação
sexual, definição política, formação religiosa, entre
outras, têm sido transferidas para a escola, mas isso
não interfere nas relações humanas desses dois
grupos sociais.
A escola deve ser um lugar de aprendizagem, e não
um campo de ação no qual haverá continuidade da
vida afetiva. A escola que funciona como quintal da
casa perde sua função primordial na educação das
crianças e dos adolescentes.
As crianças e os jovens precisam sentir que pertencem
a uma família. Sabe-se que a família de sangue é a
base para qualquer ser. Por sua vez, as famílias
construídas com base em laços de afeto não atendem
às necessidades fundamentais que tornam as pessoas
mais humanas e afetuosas.
A
construção
da
parceria
família-escola
é
responsabilidade exclusiva dos professores, pois, com
a proximidade dos pais à escola, tal parceria cria meios
de que a família esteja cada vez mais preparada para
ajudar seus filhos. É necessária uma conscientização
muito grande para que todos se sintam envolvidos
nesse processo de educação contínua dos filhos.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

O modelo familiar funciona como fator decisivo de
proteção, em que estão presentes o amor, o
compromisso, o respeito e também os limites que
devem ser impostos por meio do autoritarismo.
No processo de construção do ser humano, outros
grupos de referência vão se tornando importantes,
destacando-se a escola dentro da proposta preventiva.
Nesse sentido, a escola não pode acolher o aluno
usuário de drogas, pois ele influencia negativamente os
outros.
Em relação à adolescência, não há risco de
vulnerabilidade, pois essa fase está muito ligada às
características
próprias
do
desenvolvimento
psicoemocional.
A resposta do adolescente aos riscos da dependência
será mais ou menos adequada à sua história de vida e
ao seu grau de adaptação à sociedade em
transformação.
A condição de risco nunca é pluricausal, e os
desdobramentos para a sua prevenção também não o
são. Portanto, o problema está na família ou está na
sociedade.

QUESTÃO 27 ____________________________________
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), “É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do
processo pedagógico, bem como participar da definição das
propostas educacionais.” Acerca desse tema, assinale a
alternativa incorreta.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

A necessidade de se construir uma relação entre
escola e família é justificável para se planejar,
estabelecer compromissos e acordos mínimos para
que o educando/filho tenha uma educação com
qualidade tanto em casa quanto na escola.
O direito à participação é garantido por meio da Lei de
Diretrizes e Bases, que estipula a gestão democrática
como forma de organização da escola para todos os
estabelecimentos de ensino, independentemente de
sua origem pública ou privada.
A relação escola-família resume-se ao respeito mútuo,
o que significa tornar paralelos os papéis de pais e
professores, para que os pais garantam as
possibilidades de exporem suas opiniões, ouvirem os
professores, sem receio de serem avaliados, criticados.
A intervenção pedagógica deve ocorrer no sentido de
considerar a necessidade da família de vivenciar
reflexões que lhes possibilitem a reconstrução da
autoestima, a fim de que se sintam primeiramente
compreendidos, aceitos, e não rejeitados, pela
instituição escolar.
O único espaço para que os pais possam participar do
processo de definição das propostas educacionais
deve ser o do conselho de escola. Só nele
concretizam-se as ações da relação da família com a
escola.
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QUESTÃO 29 ____________________________________
No que diz respeito à violência, um dos aspectos mais
ressaltados pelos profissionais da educação é a falta de
preparo para atuar frente ao fenômeno: ao serem
questionados se sabem como enfrentar a violência em sua
prática pedagógica, apontam a necessidade de formação
para discutir a violência na escola. Acerca desse assunto,
assinale a alternativa correta.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

O trabalho de prevenção da violência não necessita ser
programado e dirigido, ou seja, deve ocorrer de forma
intuitiva, uma vez que se realiza em muitas escolas.
A formação de professores e dos profissionais que
atuam na educação deve ser repensada, de modo que
eles possam ter subsídios para enfrentar o novo
momento social.
A atitude informal e intuitiva das conversas com os
alunos a respeito da violência é o melhor caminho de
prevenção realizado pelos psicólogos e orientadores
educacionais nas escolas.
O fato de os professores não terem uma formação
adequada pode abalar a relação de confiança dos
alunos com os professores, caso estes façam
referência a alguma informação equivocada; por isso, o
melhor caminho é estar preparado para depois
executar algum tipo de ação.
A questão da violência não é um problema da escola, e
sim da sociedade como um todo; por isso, a escola não
deve perder seu tempo com questões que não serão
solucionadas nesse espaço.
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QUESTÃO 30 ____________________________________

QUESTÃO 33 ____________________________________

Já foram realizadas muitas pesquisas a respeito de ações de
prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Os
professores apontam, entre as maiores dificuldades
encontradas nesse trabalho, o desinteresse dos alunos.
Acerca desse tema, assinale a alternativa correta.

Diante dos conflitos cotidianos, é necessário que a escola
desenvolva ações preventivas e curativas, no intuito de tornar
as relações e o ambiente escolar harmoniosos, por meio da
prática do diálogo e da mediação de conflitos. Acerca desse
tema, assinale a alternativa correta.

(A)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

O papel da escola restringe-se a informar os alunos
dos
riscos
que
tais
doenças
apresentam,
independentemente de seus interesses.
Não é papel da escola trabalhar com as motivações
acerca da prevenção de doenças; esse é um trabalho
que deve ser feito pela área de saúde.
Os pais são os responsáveis pelas informações
relativas à saúde de seus filhos; a escola deve ter
outras preocupações.
Por questões éticas, é muito difícil para os professores
tratarem de assuntos de sexualidade; por isso, esse
assunto deve ser conteúdo exclusivo dos professores
de biologia.
Os alunos, em sua maioria, apresentam desinteresse
por não ter consciência do risco que as doenças
podem trazer para a vida deles.

QUESTÃO 31 ____________________________________
Para que o processo de mediação ocorra sem grandes
oscilações, algumas normas devem ser estabelecidas, como:
intimidade, confidencialidade, liberdade de expressão,
compromisso com o diálogo e imparcialidade. Assinale a
alternativa que apresenta esclarecimento correto a respeito
de uma dessas normas.
(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

Intimidade: o mediador compromete-se, diante das
pessoas às quais presta ajuda, a guardar sigilo sobre o
conteúdo das conversações.
Confidencialidade: os protagonistas do conflito não
serão forçados a falar mais do que considerarem parte
de sua intimidade.
Liberdade
de
expressão:
os
protagonistas
comprometem-se a expressar-se com liberdade, mas
assumindo que, nos diálogos, estão proibidos os
insultos e os ataques verbais, físicos ou psicológicos.
Compromisso de diálogo: o mediador compromete-se a
não tomar partido de nenhuma das partes em conflito.
Imparcialidade:
os
protagonistas
devem
comprometer-se a falar de suas dificuldades e conflitos
nas sessões de trabalho.

QUESTÃO 32 ____________________________________
A motivação é um elemento essencial para uma
aprendizagem eficiente. Um aluno motivado sempre aprende
melhor. Com relação a esse assunto, assinale a alternativa
correta.
(A)

(B)
(C)
(D)
(E)

Há casos em que a motivação existe de forma fácil e
natural no aluno. Ela pode surgir pela própria
curiosidade ou pela vontade de se progredir na vida.
Manter contato com pessoas com os mesmos sonhos
e ideais não é uma forma de obter motivação.
A motivação é algo natural, por isso não necessita de
ser trabalhada diariamente.
Quando há motivação, os momentos de crise,
desânimo e cansaço não aparecerem.
Motivação sempre é algo muito difícil, pelo fato de
exigir consciência daquilo que se deseja; por isso, é
individual e intransferível.

FUNDAÇÃO UNIVERSA

(B)

(C)

(D)
(E)

A mediação é definida como um processo adversarial,
confidencial e voluntário, no qual um terceiro parcial
facilita a negociação entre duas ou mais partes,
propondo um acordo mutuamente aceitável, que
poderá ser um dos desenlaces possíveis.
A ideia de mediação de conflitos como método formal
para resolver ou solucionar controvérsias difundiu-se a
partir da década de 60 do século XX, como a
intervenção de uma terceira pessoa para ajudar na
negociação de interesses.
O método de mediação é exclusivo da área de Direito,
já que, junto com a arbitragem e a conciliação, ele se
tornou uma forma de resolver impasses, em que os
envolvidos chegam a um acordo mútuo que satisfaça
às suas necessidades.
A proposta de mediação apresenta-se à escola como a
única alternativa democrática para prevenir situações
em torno dos diversos tipos de violência.
No Brasil, existe uma legislação que regula a prática da
mediação na escola. Essa lei contribui para a
convivência mais saudável, a construção da cidadania
e o enfrentamento da violência escolar.

QUESTÃO 34 ____________________________________
De acordo com as teorias da motivação, assinale a
alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Para os cognitivistas, são as representações externas
que impulsionam as motivações.
A psicanálise afirma que a libido não interfere nas
motivações.
Segundo os behavioristas, o que motiva o
comportamento são as consequências produzidas por
comportamentos passados.
De acordo com a Teoria das Necessidades, as
motivações são essencialmente sociais.
Para a fenomenologia, a motivação é um fenômeno
inatingível.

QUESTÃO 35 ____________________________________
Muitos teóricos afirmam que a motivação é uma força que se
encontra no interior de cada indivíduo. Uma pessoa não
consegue jamais motivar ninguém, o que ela pode fazer é
estimular. A respeito desse tema, é correto afirmar que
(A)

(B)
(C)
(D)
(E)

a noção de necessidade não permeia os conceitos de
motivação; a maioria das teorias enfoca o
reconhecimento e a responsabilidade, entre outras
coisas.
a aprendizagem independe das motivações, acontece
por tentativa e erro; assim, o mais importante é o
treinamento.
as crianças têm muitas motivações provocadas pela
curiosidade; por isso, não necessitam de ambientes
estimulantes.
a tarefa da escola não é a de motivar seus alunos, mas
sobretudo induzir comportamentos positivos por parte
deles em relação aos estudos.
o orientador educacional e o psicólogo escolar são os
únicos responsáveis pela motivação no ambiente
escolar.
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QUESTÃO 36 ____________________________________
A prática da mediação envolve mudanças na conjuntura
escolar. Essas transformações podem ser inovadoras, se
buscarem modificar as estruturas de resolução de conflitos,
ou podem ser destrutivas, quando ignoram as práticas
desenvolvidas pela escola, para alterá-las radicalmente.
Acerca desse tema, assinale a alternativa correta.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

A eficiência de um processo de mediação não está
relacionada com a aceitação dele pelo grupo ao qual é
destinado.
A mediação na escola deve ser desenvolvida desde os
primeiros anos de escolaridade do aluno, por meio da
vivência dos valores humanos e do resgate da
solidariedade e do respeito para com o outro.
A mediação escolar elimina a autoridade dos métodos
empregados pela escola na resolução de conflitos; por
isso, é uma forma democrática de tomada de decisões.
Ao término das sessões de mediação, os envolvidos
sempre encontram alternativas mutuamente viáveis
para solucionar o conflito; criam, assim, um pacto de
amizade entre eles.
A mediação é uma atividade utilizada, exclusivamente,
para a solução de problemas dos funcionários da
escola.

QUESTÃO 39 ____________________________________
Um grupo de alunos encontra-se fora da escola, para fumar
maconha. Nessa situação, assinale a alternativa correta a ser
desempenhada por um psicólogo escolar ao surpreender
esses alunos.
(A)

Não interferir, pois os alunos estão fora da escola.

(B)

Propor um seminário a respeito do tema e convidar os
pais e alunos.

(C)

Comunicar à delegacia, para reforçar o policiamento.

(D)

Exigir que os alunos joguem fora o cigarro de
maconha.

(E)

Fazer um discurso moral em sala de aula e citar o
exemplo dos alunos.

QUESTÃO 40 ____________________________________
A Educação para Jovens e Adultos (EJA) é uma das
prioridades de ensino da rede pública no Brasil. Assinale a
alternativa que não descreve o objetivo da EJA.
(A)

Criar oportunidades de estudo para pessoas que não
têm a idade escolar.

QUESTÃO 37 ____________________________________
O uso abusivo de drogas e a delinquência resultam de
experiências desfavoráveis. Alguns fatores que ocasionam
esses comportamentos são a relação inapropriada entre pais
e filhos, punições parentais excessivas, ambiguidade na
aplicação da disciplina e sensação de insegurança. Assinale
a alternativa incorreta para a prevenção dessas condutas.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Tratamento terapêutico.
Educação social.
Diálogo entre educadores-familiares.
Punição física.
Orientação acerca da mudança de atitudes e valores.

QUESTÃO 38 ____________________________________
A inclusão social de pessoas portadoras de deficiência
apóia-se nos princípios de normalização e de igualdade de
oportunidades. Ambos têm sido alavancas de importantes
transformações nas políticas de atenção a essas pessoas,
como educação, saúde e serviços sociais. Assinale a
alternativa que apresenta o conceito de normalização.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Desenvolvimento da vida de forma tão igual quanto
possível.
Atenção igual para todas as pessoas.
Apelo à caridade.
Adoção de medidas de discriminação negativa.
Desenvolvimento da dependência.
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(B)

Aumentar as taxas de escolarização.

(C)

Descumprir a função de equalizar.

(D)

Exercitar a autonomia.

(E)

Construir a cidadania.

QUESTÃO 41 ____________________________________
No processo de inclusão de alunos com necessidades
especiais, assinale o tipo de relação que não propicia a troca
entre as diferenças.
(A)

Assimétrica

(B)

Interacionista

(C)

Simétrica

(D)

Meta-interação

(E)

Cooperativa

QUESTÃO 42 ____________________________________
No processo grupal, diversos tipos de linguagem são
utilizados. Assinale a alternativa que não se refere à vida do
grupo.
(A)

Linguagem da emoção.

(B)

Linguagem simbólica.

(C)

Linguagem da ação física.

(D)

Linguagem das estruturas racionais.

(E)

Linguagem narcísica.
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QUESTÃO 47 ____________________________________

QUESTÃO 43 ____________________________________
Na

abordagem

de

Vygotski,

a

motivação

para

a

aprendizagem contempla

Assinale a alternativa que estimula o desenvolvimento do
sujeito no processo ensino aprendizagem.

(A)

a atividade da criança no processo de desenvolvimento
cognitivo.

(B)
(C)

a punição e o reforço.
apenas os processos inconscientes.

(A)
(B)
(C)
(D)

(D)

a dinâmica da ação infantil, seu imaginário e suas
representações.

(E)

(E)

o desenvolvimento do meio ecológico.

Exigir um padrão no desempenho da tarefa solicitada.
Disciplinar comportamentos.
Determinar rapidez na explicitação dos trabalhos.
Demonstrar o poder do docente no processo de
ensinar e aprender.
Construir coletivamente novas expressões do que é
aprendido.

QUESTÃO 44 ____________________________________

QUESTÃO 48 ____________________________________

Um trabalho em equipe, no qual sejam estimuladas as

As possibilidades de mudança nas ações pedagógicas
devem ocorrer nas transformações realizadas nas
concepções de desenvolvimento e de aprendizagem.
Assinale a alternativa que deve ser considerada nessa
transformação.

capacitações e a autonomia dos indivíduos, necessita da
participação das pessoas. Assinale a alternativa que
apresenta o tipo de participação que
desenvolvimento dos membros do grupo.
(A)

passiva

(B)
(C)

participativa
consultiva

(D)
(E)

barganha
por pedidos

privilegia

o

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 45 ____________________________________
A formação continuada para os professores é uma forma de
ressignificar a identidade profissional e as atuações exigidas
no contexto escolar. Assinale a alternativa que não se
relaciona às atribuições do docente na contemporaneidade.
(A)

Promover a cidadania.

(B)
(C)

Participar da elaboração de projetos coletivos.
Agir de forma reflexiva, sem o abuso do poder.

(D)
(E)

Enfatizar a expressão de valores individualistas.
Valorizar a diversidade em sala de aula.

Adequar as situações didáticas às diferentes
realidades apresentadas.
Os alunos aprendem da mesma forma.
Somos controlados a partir do que aprendemos.
As pessoas amadurecem na mesma fase da vida.
Só aprendemos quando acertamos.

QUESTÃO 49 ____________________________________
As experiências individuais ou as partilhadas pela cultura e
por novas descobertas e informações da ciência são
exemplos de construção de conceitos cotidianos e científicos,
que encontram um espaço comum de articulação na escola.
Assinale a alternativa que não remete a essa afirmação.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Sentimentos vivenciados
Desintegração das diversas áreas do conhecimento
Habilidades estimuladas
Relação ação-reflexão
Reações emocionais

QUESTÃO 46 ____________________________________
QUESTÃO 50 ____________________________________
O clima grupal é embasado em vetores de cooperação,
comunicação, pertinência, aprendizagem e pertencimento.
Pichón-Riviére utiliza um modelo para exemplificar a paralisia
nos grupos. Assinale a alternativa que nomeia esse modelo.
(A)

subcepção

(B)
(C)

espiral dialética
servidão

(D)
(E)

paradigma perdido
cone invertido
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O papel do psicólogo escolar na ultima década tem sido
revisado. Assinale a alternativa que aponta mudanças para
esse papel.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Reforçar o modelo maniqueísta.
Naturalizar o instituído.
Permitir uma relação possível entre professor-aluno.
Legitimar uma posição social de curar e educar.
Regular e normatizar comportamentos.

SESI – PSICÓLOGO ESCOLAR (CÓDIGO 103)

Página 11 de 11

