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Município de São Miguel do Oeste 

Estado de Santa Catarina 

 Processo Seletivo nº 003/2018 

 

 

 

TIPO DE PROVA: 02  

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Professor com Especialização em Psicopedagogia 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÕES: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de 

identificação e a caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, feita de material transparente. 

 Preencha o Cartão Resposta, com as informações 

solicitadas. 

 Confira se sua prova é para o cargo ao qual se 

inscreveu e se a mesma contém 20 questões, 

numeradas de 1 a 20. Caso contrário, informe 

imediatamente ao fiscal de sala. 

 Não serão aceitas reclamações posteriores por 

falha de impressão e/ou total de questões. 

 Para cada questão existe apenas UMA resposta 

certa. 

 A resposta certa deve ser marcada no Cartão 

Resposta. 

 

VOCÊ DEVE: 

 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova 

destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova 

constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos 

números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do 

candidato a conferencia do tipo de prova constante 

no cartão resposta e no caderno de prova.  

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o 

Cartão Resposta 

ATENÇÃO: 

 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas 

diferente do modelo acima, ocasionará a anulação 

de questões.  

 É de responsabilidade do candidato o 

preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 

 A prova terá duração de 02h30min, incluído neste 

horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

Resposta. 

 A saída da sala só poderá ocorrer depois de 

decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

 Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao 

fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de 

aplicação das provas.

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Se preferir, anote aqui suas respostas para posterior conferência: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Questões de Conhecimento Específico 
 

01. Educação inclusiva significa educar todas as crianças em um mesmo contexto escolar. A opção por 

este tipo de Educação não significa negar as dificuldades dos estudantes. Pelo contrário. Com a inclusão, 

as diferenças não são vistas como problemas, mas como: 

A) Paliativo. 

B) Intervenção. 

C) Imposição.  

D) Diversidade. 

 

02. A área de Ciências Naturais inclui a comparação entre os principais órgãos e funções do aparelho 

reprodutor masculino e feminino, relacionando seu amadurecimento às mudanças no corpo e no 

comportamento de meninos e meninas durante a puberdade e respeitando as diferenças individuais. 

Dessa forma: 

A) O estudo do corpo humano se restringe à dimensão biológica. 

B) O estudo do corpo humano não transige com outras formas de conhecimento que extrapolem a 

biologia. 

C) O estudo do corpo humano coloca esse conhecimento a serviço da compreensão da diferença de 

gênero (conteúdo de Orientação Sexual) e do respeito à diferença (conteúdo de Ética). 

D) Todo estudo deve ser segmentado por áreas. Humanas, Exatas e Biológicas.  

 

03. “Não se trata de que os professores das diferentes áreas devam “parar” sua programação para 

trabalhar os temas, mas sim de que explicitem as relações entre ambos e as incluam como conteúdos de 

sua área, articulando a finalidade do estudo escolar com as questões sociais, possibilitando aos alunos o 

uso dos conhecimentos escolares em sua vida extraescolar. Não se trata, portanto, de trabalhá-los 

paralelamente, mas de trazer para os conteúdos e para a metodologia da área a perspectiva dos temas.”  

Sobre o trecho acima: 

A) Está completamente correto. 

B) Apenas a primeira frase está incorreta. 

C) Apenas a primeira frase está correta. 

D) Está completamente incorreto. 

 

04. Sobre a Dislexia é incorreto afirmar: 

A) Quando a criança ou adolescente não consegue associar o símbolo gráfico e as letras ao som que 

eles representam. 



3 
 

B) Trata-se de distúrbio genético e neurobiológico. 

C) O que ocorre é uma desordem no caminho das informações, o que inibe o processo de 

entendimento das letras e, por sua vez, pode comprometer a escrita. 

D) Depende do grau de preguiça, falta de atenção ou má alfabetização. 

 

05. Sobre o Gestaltismo como teoria da educação é incorreto afirmar: 

A) Enfatiza a percepção ao invés da resposta. 

B) A resposta é considerada como o sinal de que a aprendizagem ocorreu. 

C) Não enfatiza a sequência estímulo-resposta. 

D) A resposta é o objetivo único e parte integral do processo. 

 

06. Para Vygotsky: 

I - O indivíduo deve estar inserido em um grupo social e aprende o que seu grupo produz; 

II - O conhecimento surge primeiro no grupo, para só depois ser interiorizado. 

Sobre os itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Ambos estão corretos. 

C) Ambos estão incorretos. 

D) Apenas o item II está correto. 

 

07.  É incorreto afirmar a respeito de TDAH:  

A) Capacidade intelectual de seus portadores é bem superior à média normal. 

B) Causa problema de desatenção com ou sem hiperatividade. 

C) Seus portadores se machucam com mais frequência. 

D) Seus portadores não têm paciência, interrompem conversas, entre outros aspectos. 

 

08. Não é um aspecto presente no arcabouço teórico das principais correntes da psicologia: 

A) Percepção. 

B) Cognição. 

C) Metafísica. 

D) Emoção. 

 

09. Leia com atenção: 

I - Criação do Laboratório de Psicologia Experimental na Escola Normal de São Paulo, mais tarde 

transferido para a cátedra de Psicologia da Faculdade de Filosofia e Letras; 
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II - Helena Antipoff, através da Sociedade Pestalozzi, instala escola na Fazenda do Rosário;  

III - Lei nº 4.119. 

A ordem cronológica dos momentos da Psicologia brasileira, acima, é: 

A) II – III – I. 

B) I – II – III. 

C) III – II – I. 

D) III – I – II. 

 

10. A teoria dos sistemas epigenéticos realça a interação dinâmica e recíproca entre os genes e o 

ambiente, a partir da: 

A) Teoria das Cordas. 

B) Perspectiva etológica. 

C) Teorema da Técnica Ilimitada. 

D) Tese da Gestalt. 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

11. “Alcançou pela docilidade a estima de todos.”. Com base na oração, é correto afirmar que: 

A) Não há erro de regência verbal, pois o verbo alcançar, neste caso, é verbo transitivo indireto. 

B) A frase está incorreta, pois no sentido de “conseguir (coisa desejada ou pedida); obter” é 

incorreto empregar o verbo “alcançar”. 

C) Não há erro de regência verbal, pois o verbo alcançar, neste caso, é verbo transitivo direto e 

indireto. 

D) Não há erro de regência verbal, pois na acepção de “conseguir o que se pretende” o verbo 

“alcançar” é verbo intransitivo. 

 

12. “Que bela homenagem ele fez a você”. Assinale o tempo e o modo verbal nos quais se encontra o verbo 

sublinhado. 

A) Imperativo afirmativo. 

B) Pretérito perfeito do indicativo. 

C) Presente do subjuntivo. 

D) Pretérito imperfeito do indicativo. 

 

13. Sobre os pronomes de tratamento, analise algumas regras: 
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I - Os pronomes de tratamento são pronomes que se referem à 2.ª pessoa do discurso. Entretanto, 

exigem a concordância verbal na 3.ª pessoa. Ademais, devem também ficar na 3.ª pessoa todos os 

elementos que a tais pronomes se refiram; 

II - Tais fórmulas de tratamento só são consideradas pronomes de tratamento quando vêm 

antecedidas de “Sua” ou “Vossa”. Desprovidas de tais partículas, tornam-se, no mais das vezes, meros 

“substantivos femininos” ou “adjetivos”; 

III - Emprega-se “Sua” quando nos referimos à pessoa. Por outro lado, empregamos “Vossa” quando 

nos dirigimos à pessoa. 

Dos itens acima: 

A) Todos os itens estão corretos. 

B) Apenas o item I está correto. 

C) Apenas os itens I e II estão corretos. 

D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 

14. Os pronomes de tratamento “Vossa Magnificência, Vossas Magnificências” são empregados para: 

A) Reis e rainhas. 

B) Cardeais. 

C) Juízes. 

D) Reitores. 

 

15. “O fato que foi revelado nas investigações foi decisivo, para a elucidação do crime.”. Com base na frase, 

é correto afirmar que: 

A) Nela não há erros de pontuação. 

B) Há um erro de pontuação, pois, neste caso, não se deve empregar a vírgula entre o sujeito e o 

seu verbo quando juntos, ainda que um preceda ao outro. 

C) Há um erro de pontuação, pois, neste caso, não se separa por vírgula o nome do seu 

complemento. 

D) Há um erro de pontuação, pois, neste caso, não se separa o nome do(s) seu(s) adjunto(s). 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

16. De acordo com a Lei Orgânica de São Miguel do Oeste - SC, ao Município é vedado: 

I - Criar distinções entre brasileiros; 

II - Recusar fé aos documentos públicos; 
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III - Outorgar isenções e anistias fiscais, ou permitir a remissão de dívidas, sem interesse público 

justificado, sob pena de nulidade do ato. 

Dos itens acima: 

A) Todos os itens estão corretos. 

B) Apenas o item I está correto. 

C) Apenas os itens I e II estão corretos. 

D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 

17. Segundo a Lei nº 9.394/96, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, exceto: 

A) Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 

B) Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 

C) Insolência à liberdade e indiferença à tolerância. 

D) Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 

 

18. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como: 

A) Independência do Brasil.  

B) Proclamação da República. 

C) Dia Nacional da Consciência Negra.  

D) Dia Nacional do Índio.  

 

19. De acordo com a Lei no 10.639/03, nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 

particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre: 

A) História e Cultura Afro-Brasileira. 

B) Inglês e Literatura.  

C) Artes e Astrologia.  

D) Geografia e Educação Física.  

 

20. Responda (V) verdadeiro ou (F) falso e, em seguida, assinale a alternativa que contém a ordem 

correta das respostas, de cima para baixo. De acordo com a Lei nº 9.394/96, os sistemas municipais de 

ensino compreendem: 

(__) - As instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo Poder Público 

municipal; 

(__) - As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada; 

(__) - Os órgãos e entidades nacionais de educação. 

A) F-F-V. 
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B) V-F-F. 

C) V-F-V. 

D) V-V-F.  

 


