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PROCESSO SELETIVO EDITAL 001/2017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL - SP 

 PSICOPEDAGOGO 
Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                Número de Inscrição 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído:  

DISCIPLINAS Nº QUESTOES 

Língua Portuguesa 
Legislação 
Conhecimentos Específicos 
 

5 
5 
10 

Total de questões  20 

 
 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a presença do fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no 
espaço indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, 
sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo 
totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE RESPOSTAS 
devidamente preenchido e assinado. 

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

 APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. USO 
DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA. 

Destaque aqui: 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
PREFEITURA MUNICIPAL RIVERSUL SP –PSICOPEDAGOGO 

Marque aqui as suas respostas:  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto abaixo e responda as questões 1e 2 

Amor é fogo que arde sem se ver  

Amor é fogo que arde sem se ver; 

É ferida que dói e não se sente; 

É um contentamento descontente; 

É dor que desatina sem doer; 

É um não querer mais que bem querer; 

É solitário andar por entre a gente; 

É nunca contentar-se de contente; 

É cuidar que se ganha em se perder; 

É querer estar preso por vontade; 

É servir a quem vence, o vencedor; 

É ter com quem nos mata lealdade. 

Mas como causar pode seu favor 

Nos corações humanos amizade, 

Se tão contrário a si é o mesmo Amor? 

(Luís de Camões) 
 
1)Sobre o nível de linguagem utilizado no texto acima, 
podemos considerar como CORRETA a seguinte 
alternativa:                                                   
a)Linguagem Conotativa - Atribui um novo significado ao valor 
denotativo da palavra. 
b)Linguagem Denotativa – Marcada por uma linguagem 
figurada, revelando sentimentos e emoções.  
c)Linguagem Conotativa – Requer clareza e objetividade no 
que se refere ao discurso. 
d)Nenhuma das alternativas 

 
2)Em relação ao texto de Camões, marque a alternativa 
INCORRETA: 
a)A sensação causada pelo amor é nobre e enobrece o ser 
que ama. 
b)Camões acabou por concluir o conceito do Amor 
c)Camões tenta analisar o sentimento amoroso 
racionalmente. 
d)Nenhuma das alternativas 

 
O texto abaixo é referente as questões 3,4 e 5 
Diversidade no zoológico de Brasília aumentou com a 
chegada de animais 
A dor que fica é a perda da tigresa Laila, que morreu 
recentemente 
postado em 02/07/2017 08:00 / atualizado em 02/07/2017 
09:12 
 Luiz Calcagno 
O diretor da instituição, Gerson de Oliveira Norberto, ressalta 
a importância da chegada de novos animais 
Os gansos havaianos chegaram ao Zoológico de Brasília em 
7 de junho. Estão em um viveiro ao lado de dois flamingos e 
já botaram dois ovos. As aves raras, ameaçadas de 
extinção, existem graças ao trabalho de procriação feito por 
tratadores em zoos pelo mundo. Um casal de sauim de 
coleira — primata ameaçado de desaparecer do planeta —, 

enviado da Amazônia, está em quarentena. Vai dividir lugar  
com antigos moradores, como a babuína sagrada Capitu, que 
está entre os animais mais velhos e populares da instituição. 
 
Essas novidades, porém, não compensaram a dor que veio 
com a morte da tigresa Laila, em 24 de junho, exatamente 17 
dias após a chegada dos novos residentes. O felino teve 
vários filhotes, alguns estão em outros zoológicos do país, e 
contribuiu geneticamente, e com outras informações 
importantes, para o futuro dessa espécie. E assim gira a roda 
da vida em um dos pontos de encontro familiares mais 
tradicionais de Brasília. 

 
Mesmo triste com a perda de Laila, o diretor da instituição, 
Gerson de Oliveira Norberto, ressalta a importância da 
chegada de novos animais. Ele destaca que não se trata 
simplesmente de trazer os bichos para o zoo, mas em 
contribuir com o meio ambiente tanto geneticamente e em 
informações para biólogos quanto em educação para o 
público. 
 
Um animal em um programa de reprodução ajuda a salvar 
várias espécies codependentes e, se bem tratado, vive bem e 
muito além da expectativa em vida livre. “Existem pessoas 
que sempre visitam o zoo e passam a conhecer os animais. 
Isso continua de pai para filho.  Perdemos uma amiga (Laila). 
Mas nos envolvemos em novos programas de conservação e 
novas espécies chegam. Recebemos agora os gansos do 
Havaí, extremamente ameaçados em vida livre, e que 
precisam de um trabalho de reprodução”, explica o gestor. 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2017
/07/02/interna_cidadesdf,606537/diversidade-no-zoologico-
de-brasilia-aumentou-com-a-chegada-de-animais.shtml 

 
3)Levando em conta as relações de coesão estabelecidas 
pelos termos destacados no texto, assinale a afirmativa 
CORRETA: 
a) “As aves raras” refere-se a “flamingos”. 
b) “Vai dividir lugar” refere-se a “Casal de Saium” 
c) “Novos residentes” refere-se a “tigresa Laila” 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
4)Leia  a frase a seguir: E assim gira a roda da vida em 
um dos pontos de encontro familiares mais tradicionais 
de Brasília. O trecho destacado refere-se a: 
a)Congresso Nacional. 
b) Zoológico de Brasília. 
c)Centro de Recuperação de Animais de Brasília. 
d)Nenhuma das alternativas. 

 
5) Assinale a alternativa CORRETA que apresenta uma 
sinonímia : 
a) Babuína- macaca 
b)Felino – cachorro. 
c)Flamingo- tartaruga. 
d)Nenhuma das alternativas. 

 
ATUALIDADES 

6)A Lei Rouanet, como é conhecida a Lei 8.313/91, 
instituiu o Programa Nacional de Apoio à Cultura 
(Pronac). O nome Rouanet remete a seu criador, o então 
secretário Nacional de Cultura, o diplomata Sérgio Paulo 
Rouanet. Para cumprir este objetivo, a lei estabelece as 
normativas de como o Governo Federal deve 
disponibilizar recursos para a realização de projetos 
artístico-culturais. Analise as afirmativas abaixo sobre as 
 novidades na Lei Rouanet: 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2017/07/02/interna_cidadesdf,606537/diversidade-no-zoologico-de-brasilia-aumentou-com-a-chegada-de-animais.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2017/07/02/interna_cidadesdf,606537/diversidade-no-zoologico-de-brasilia-aumentou-com-a-chegada-de-animais.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2017/07/02/interna_cidadesdf,606537/diversidade-no-zoologico-de-brasilia-aumentou-com-a-chegada-de-animais.shtml
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   I- Maior capacidade de controle e fiscalização dos projetos    
culturais sob o incentivo fiscal. 

II- Mais transparência a dados relativos aos projetos 
culturais incentivados. 
III- Maior acesso aos recursos do incentivo fiscal, evitando a 
concentração por proponente, projeto e beneficiário. 
IV- Estímulo à concentração regional dos projetos e de 
recursos do incentivo fiscal 
V- Ampliação do alcance dos produtos culturais gerados 
pelos projetos incentivados. 
VI- Agilidade de análise na admissão de projetos 
incentivados com redução nos custos e tempo. 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
a)Somente I, II, IV, VI. 
b)Somente II, III, IV, V, VI. 
c)Somente I, II, III, V, VI. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
7)O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec), criado em 2011, tem o objetivo de 
ampliar a oferta de cursos de educação profissional e 
tecnológica.  O Ministério do Meio Ambiente (MMA) 
passou a demandar, em 2014, vagas em cursos do 
Pronatec, em especial o Bolsa Formação. São três 
modalidades da Bolsa-Formação, que se articulam com 
as políticas ambientais: Pronatec  Ambiental, Pronatec 
Bolsa Verde-Extrativismo, Pronatec  Catador. Assinale a 
alternativa referente ao objetivo do  Pronatec  
Ambiental: 
a) Fortalecer como componente essencial e permanente da 
educação nacional, devendo estar presente, de forma 
articulada, em todos os níveis e modalidades do processo 
educativo, em caráter formal e não formal..  
b) Apoiar cadeias produtivas sustentáveis e atender ao 
mercado de trabalho específico da área ambiental e  ampliar 
da qualificação profissional para a sustentabilidade voltadas 
aos profissionais em geral e a jovens que cursam o ensino 
médio. 
c) Apoiar o desenvolvimento sustentável por meio do 
fortalecimento da cadeia produtiva do extrativismo e a 
elevação de escolaridade e o combate ao analfabetismo.  
d)Nenhuma das alternativas. 
 
8) WhatsApp é atualizado para compartilhar qualquer 
tipo de arquivo. 
Até então, só era possível enviar e receber fotos, vídeos 
e documentos em extensões como Pdf e Doc.Disponível 
em < http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/whatsapp-e-
atualizado-para-compartilhar-qualquer-tipo-de-
arquivo.ghtml> Acesso em :06/07/17 
Sobre essas atualizações assinale a alternativa 
CORRETA: 
a)Permite compartilhar qualquer tipo de arquivo com a sua 
lista de contatos.  
b)O limite de tamanho de cada arquivo é de 100 MB. A nova 
função está disponível somente para aparelhos Android. 
c)Com a atualização, os arquivos serão mais comprimidos, 
o que ajudava a qualidade da imagem. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
9) Governo anuncia 100 mil vagas a juro zero para Fies 
em 2018O governo federal anunciou no dia 6/07/17 a 
abertura, para 2018, de 310 mil vagas em três 
modalidades do Novo Fundo de Financiamento 
Estudantil (Novo Fies). 

Disponívelhttps://www.terra.com.br/noticias//istoe.com.
br/governo-anuncia-100-mil-vagas-a-juro-zero-para-fies-
em-2018/ Acesso em:06/07/17 
Assinale a alternativa INCORRETA sobre essas 
modalidades: 
a)Na  modalidade Fies 1, com oferta de 100 mil vagas por 
ano a juro zero, o estudante pagará uma parcela máxima de 
10% de sua renda mensal. Outros pontos de corte serão a 
pontuação mínima de 450 pontos e nota na redação acima 
de zero no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). 
b)Na segunda modalidade, o Novo Fies terá como fonte de 
recursos fundos constitucionais regionais. Em 2018, neste 
grupo serão ofertadas 150 mil vagas para as regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste, a juros de até 3% ao ano, mais 
correção monetária. 
c)A terceira modalidade do Novo Fies contará com recursos 
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES). Neste grupo, 60 mil vagas serão ofertadas em 
2018 a estudantes com renda familiar per capita de até 
cinco salários mínimos. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
10)Os problemas ambientais brasileiros, principalmente 
a constante destruição de nossas reservas florestais, 
vêm sendo denunciados e são motivo de grande 
preocupação. Assinale CORRETA que condiz com um 
considerado problema ambiental: 
a) Quando a retirada de um determinado elemento do solo é 
mais rápida do que sua reposição, há um esgotamento, que 
se manifesta por meio de uma queda na produtividade. Os 
agricultores sabem que as plantas precisam de nutrientes 
variados, que se encontram no solo graças à atividade de 
certos microrganismos. Se forem feitas culturas sucessivas, 
esses nutrientes acabam se esgotando e a produção 
começa a cair. 
b) Os governos e membros da sociedade civil dos mais 
variados países vêm se organizando sob forma de 
entidades e associações, a fim de  definir procedimentos 
que incentivem a preservação da natureza e divulguem as 
questões relacionadas com o meio ambiente. 
c) Alguns gases da atmosfera, principalmente o dióxido de 
carbono (CO2), funcionam como uma capa protetora que 
impede que o calor absorvido da irradiação solar escape 
para o espaço exterior, mantendo uma situação de equilíbrio 
térmico sobre o planeta, tanto durante o dia como durante a 
noite.  
d)Nenhuma das alternativas. 
  

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

11)Piaget construiu a sua teoria cognitiva  
epistemologia genética  na articulação de dois 
conceitos: Epistemologia (estudo dos conhecimentos) e 
Gênese (origem),  estrutura sua teoria fundamentando 
seu estudo científico a partir de três  vertentes, a 
dimensão biológica, a interação dos fatores sujeito-
meio e o construtivismo psicogenético. Assinale a 
alternativa CORRETA  sobre  interação dos fatores 
sujeito-meio em relação ao conhecimento: 
a)O conhecimento está constantemente ligado à ação ou 
operações, ou seja, as transformações, desde as ações 
sensório-motoras, as mais elementares, até as operações 
intelectuais mais refinadas, as quais são ações 
internalizadas e mentalmente realizadas. 
b)O  conhecimento é construído a partir da ação do sujeito 
sobre o objeto de conhecimento. Essa ação comporta dois 
aspectos. Um aspecto circunstancial característico à 
situação, uma vez que para que a ação do sujeito seja 

http://www.mma.gov.br/educacao-ambiental/formacao/pronatec/item/10483
http://www.mma.gov.br/educacao-ambiental/formacao/pronatec/item/10484
http://www.mma.gov.br/educacao-ambiental/formacao/pronatec/item/10484
http://www.mma.gov.br/educacao-ambiental/formacao/pronatec/item/10377
http://www.mma.gov.br/educacao-ambiental/formacao/pronatec/item/10483
http://www.mma.gov.br/educacao-ambiental/formacao/pronatec/item/10483
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/whatsapp-e-atualizado-para-compartilhar-qualquer-tipo-de-arquivo.ghtml
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/whatsapp-e-atualizado-para-compartilhar-qualquer-tipo-de-arquivo.ghtml
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/whatsapp-e-atualizado-para-compartilhar-qualquer-tipo-de-arquivo.ghtml
https://www.terra.com.br/noticias/istoe.com.br/governo-anuncia-100-mil-vagas-a-juro-zero-para-fies-em-2018/
https://www.terra.com.br/noticias/istoe.com.br/governo-anuncia-100-mil-vagas-a-juro-zero-para-fies-em-2018/
https://www.terra.com.br/noticias/istoe.com.br/governo-anuncia-100-mil-vagas-a-juro-zero-para-fies-em-2018/
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ajustada, necessita levar em conta as propriedades dos 
objetos; e um aspecto generalizável, já que nenhuma ação 
é totalmente diferente das ações possíveis de um 
organismo em determinado momento de sua vida. 
c)O conhecimento é construído pelo sujeito e toda a 
construção supõe uma gênese, assim, não é possível 
pensar conhecimento sem antes pensar no sujeito que o 
constrói. 
d)Nenhuma das alternativas: 
 
12)Em relação á epistemologia genética  a   teoria da 
equilibração coloca que  os sujeitos tornam-se 
reflexivamente conscientes do equilíbrio do 
conhecimento somente quando ele está em 
desequilíbrio, sendo assim equilíbrio cognitivo tem 
como componentes fundamentais: assimilação e 
acomodação: Sobre assimilação é CORRETO afirmar: 
a) Incorporação de um elemento exterior a um esquema 
sensório motor ou conceitual do sujeito. 
b) É a aplicação concreta de um esquema às coerções da 
situação presente.  
c) É uma transformação, modificação da ação e não ocorre 
quando a perturbação leva à repetição da ação, sem 
nenhuma mudança. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
13) As principais dificuldades de aprendizagem são 
associadas a algum comprometimento no 
funcionamento de certas áreas do cérebro. Assinale V( 
Verdadeiro) e F (Falso) referente a algumas dificuldades 
de aprendizagem: 
( )Dislalia: Os alunos que enfrentam esse distúrbio 
apresentam, tipicamente, uma dificuldade de leitura. 
(  )Discalculia: Os alunos que enfrentam esse distúrbio são 
afetados, principalmente, em sua relação com a 
matemática.  
( )Dislexia: Os alunos que enfrentam esse distúrbio 
demonstram dificuldades na fala.  
(  )Disortografia: Os alunos que enfrentam esse distúrbio 
geralmente também são afetados pela dislexia e está 
relacionado a linguagem escrita. 
Assinale a alternativa que condiz com a sequência 
CORRETA: 
a)F, V, F, V. 
b)V, F, V, F. 
c)F, V, V, V. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
14) A psicopedagogia preocupa-se com o problema da 
aprendizagem, ocupando-se inicialmente com o 
processo como a mesma ocorre abrangendo todo o 
âmbito escolar, a família e a comunidade, atuando 
terapeuticamente e de forma preventiva para identificar, 
analisar, planejar e intervir por meio das etapas de 
diagnóstico e tratamento. Sua atuação visa o bem estar 
da sociedade como um todo, podendo atuar em dois 
campos: Psicopedagogia Clínica e Psicopedagogia 
Institucional. Assinale a alternativa CORRETA que se 
refere a psicopedagogia Institucional: 
a) A  psicopedagogia Institucional desenvolve competências 
e habilidades no aluno, preparando-o para trabalhar na 
identificação, análise e na elaboração de uma metodologia 
de diagnóstico e de intervenção/orientação (individual, 
grupal, familiar e dos profissionais envolvidos) nas questões 
que envolvem a aprendizagem humana. 

b) A psicopedagogia Institucional trabalha competências e 
habilidades com uma pesquisa mais externa com pesquisas 
que envolvem todo o contexto da vida da criança. 
c) A psicopedagogia Institucional deve estudar as 
modalidades de aprendizagem desencadeadas e/ou 
possibilitadas pela escola, visando à prevenção e 
enfrentamento de conflitos. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
15) Analise as afirmativas abaixo referente as funções 
do psicopedagogo  na instituição escolar: 
I- Atuar preventivamente de forma a garantir que a escola 
seja um espaço de aprendizagem para todos. 
II- Realizar avaliação diagnóstica institucional com o objetivo 
de levantar as necessidades e prioridades da instituição. 
III- Mediar a relação entre profissionais especializados e 
escola nos processos terapêuticos. 
IV- Realizar, em parceria com a coordenação e direção, 
encontros com pais e professores para discutirem e 
planejarem mecanismos de intervenção que favoreçam o 
processo de aprendizagem da comunidade envolvida. 
V-  Encaminhar, quando necessário, os casos de 
dificuldades de aprendizagem para atendimento com 
especialistas em centros especializados. 
Estão CORRETAS as afirmativas; 
a) Apenas I, II, III, V. 
b)Apenas I, III, V. 
c)Apenas II, III, IV, V. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
16)A teoria da psicogênese da escrita, elaborada por 
Ferreiro e Teberosky, os aprendizes passam por quatro 
períodos nos quais têm diferentes hipóteses ou 
explicações para como a escrita alfabética funciona: 
pré-silábico, silábico, silábico- -alfabético e alfabético. 
Analise os contextos abaixo e assinale a alternativa 
CORRETA sobre pré- silábico: 
a) Ao notar uma palavra, ora a criança coloca duas ou mais 
letras para escrever determinada sílaba, ora volta a pensar 
conforme a hipótese silábica e põe apenas uma letra para 
uma sílaba inteira. 
b) A criança ainda não planeja, cuidadosamente, quantas e 
quais letras vai colocar para cada palavra, mas demonstra 
que está começando a compreender que a escrita nota a 
pauta sonora das palavras, porque, ao ler o que acabou de 
escrever, busca fazer coincidir as sílabas orais que 
pronuncia com as letras que colocou no papel, de modo a 
não deixar que sobrem letras (no que escreveu). 
c) Leva a criança pensar que coisas grandes (casa, carro) 
seriam escritas com muitas letras, ao passo que coisas 
pequenas (formiguinha, por exemplo) seriam escritas com 
poucas letras. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
17) A formação em Psicopedagogia deve propiciar o 
desenvolvimento de habilidades e competências 
compatíveis com as demandas sociais, 
contemporâneas e/ou potenciais. Assinale a alternativa 
CORRETA relacionada a habilidades e competências do 
psicopedagogo: 
a) Articular com os demais profissionais da Educação e da 
Saúde para a construção de uma sociedade justa, 
respeitando a equidade e a diversidade, onde todos tenham 
o direito ao aprender. 
b) Planejar, intervir e avaliar o processo de aprendizagem, 
nos variados contextos, mediante a utilização de 
instrumentos e técnicas próprios da Psicopedagogia. 
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c)  Priorizar ações que envolvam os direitos humanos 
visando uma sociedade inclusiva e equânime, com ênfase 
nas potencialidades do sujeito da aprendizagem. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
18) A psicopedagogia pode ajudar no processo de 
alfabetização e  letramento sendo a psicopedagogia  
responsável pelos métodos estratégicos para crianças 
com dificuldades na aprendizagem, pode-se afirmar que 
a sua função na escola, em especial no processo de 
alfabetização e letramento é mediar as capacidades das 
criança. Sobre essa proposição é INCORRETO afirmar: 
a) A Psicopedagogia contribui levando o educador a refletir 
sobre os seus atos como professor e avaliador da 
aprendizagem de crianças com dificuldades tanto de 
aprendizagem quanto de outras habilidades ligadas direta e 
indiretamente à escola envolvendo a escrita. 
b) O desafio da Psicopedagogia no processo de ensino-
aprendizagem, em especial no campo da leitura e da 
escrita, tem sido o de encarar com naturalidade os 
problemas enfrentados na escola com crianças com 
dificuldades de desenvolvimento cognitivo. 
c)A Psicopedagogia como uma atividade voltada para um 
atendimento personalizado àqueles alunos que merecem 
uma atenção especial, exerce forte influência em todo o 
processo de ensino-aprendizagem. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
19)Complete as lacunas abaixo referentes aos estágios 
de desenvolvimento da epistemologia genética: 
I)--------------------- Surge a lógica nos processos mentais e a 
habilidade de descriminar os objetos por similaridade e 
diferenças. 
II)------------------------- Nessa fase as crianças adquirem a 
capacidade de administrar seus reflexos básicos para que 
gerem ações prazerosas ou vantajosas. 
III)----------------------- Se caracteriza pelo surgimento da 
capacidade de dominar a linguagem e a representação do 
mundo por meio de símbolos. 
IV)---------------------- Essa fase marca a entrada na idade 
adulta em termos cognitivos. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
a)I) Estágio das operações formais, II) Estágio das 
operações concretas, III)Estágio pré-operacional, IV) 
Estágio sensório-motor. 
b)I) Estágio das operações concretas, II) Estágio sensório-
motor,  III)Estágio pré-operacional, IV) Estágio das 
operações formais. 
c)I) Estágio sensório-motor, II)Estágio pré-operacional, III) 
Estágio das operações formais, IV) Estágio das operações 
concretas. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
20) O trabalho do Psicopedagogo na instituição escolar 
tem um caráter preventivo no sentido de procurar criar 
competências e habilidades para solução dos 
problemas. Sobre a abordagem terapêutica, do 
psicopedagogo é CORRETO afirmar: 
a) O psicopedagogo pesquisa as condições para que se 
produza a aprendizagem do conteúdo escolar, identificando 
os obstáculos e os elementos facilitadores, sendo isso uma 
atitude de investigação e intervenção. 
b) O psicopedagogo trata das dificuldades de 
aprendizagem, diagnosticando, desenvolvendo técnicas 
remediativas, orientando pais e professores, estabelecendo 

contato com outros profissionais das áreas psicológicas, 
psicomotora. 
c) O psicopedagogo pode desempenhar uma prática 
docente, envolvendo a preparação de profissionais da 
educação, ou atuar dentro da própria escola. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
  
  
 
  
 


