
 

 
 

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 
 

105 – PSICÓLOGO 
 

INSTRUÇÕES 
 
 Verifique atentamente se este caderno de questões corresponde ao cargo a que você concorre e se ele contém  

50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta para cada uma, 
correspondentes à prova objetiva, e o tema com as orientações para elaboração do texto, correspondente à prova 
discursiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma divergência quanto ao 
cargo a que você concorre, solicite ao chefe de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas 
reclamações posteriores nesse sentido.  

 No momento da identificação, verifique, na folha de respostas, se as informações relativas a você estão 
corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, escreva apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme 
instruções na folha de respostas. 

 Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva e a prova discursiva. 

 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova, à identificação – que será 
feita no decorrer da prova – e ao preenchimento da folha de respostas e da folha de texto definitivo. 

 Você 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, durante a realização da prova, a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas, nem a 
utilização de lápis, lapiseira/grafite, borracha, réguas de cálculo, máquinas calculadoras e(ou) similares. 

 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou) em 
qualquer outro meio, que não os permitidos. 

 Não é permitida a utilização de aparelho eletrônico de comunicação.  

 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização. 

 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas e sua 
folha de texto definitivo e retirar-se da sala. 

 Você só poderá levar este caderno de questões após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova. 

 Ao terminar a prova, chame o chefe de sala, devolva-lhe a sua folha de respostas devidamente assinada e sua 
folha de texto definitivo e deixe o local de prova. 

 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno, na folha de 
respostas ou na folha de texto definitivo poderá implicar a anulação da sua prova. 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

CONCURSO PÚBLICO – NÍVEL SUPERIOR 
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O Brasil tem uma dívida com a sociedade, a mais
deletéria de suas ocorrências históricas — a escravidão.
Quando ela foi abolida, em 1888, não foi dada aos negros
livres nenhuma salvaguarda que lhes garantisse, a partir
daquele momento, uma vida minimamente digna. Nos
Estados Unidos, logo depois da abolição, instituída em
1865, foi aprovada uma lei — “40 acres e uma mula” — que 
cedia um pedaço de terra produtiva e um animal de carga
aos libertados. A determinação caducou em pouco tempo,
mas foi um aceno de justiça, e uma preocupação com o
futuro, que inexistiu entre os brasileiros. Na semana
passada, os juízes do Supremo Tribunal Federal (STF)
decidiram por unanimidade (dez votos a zero) corrigir uma
parcela da herança daquele pecado original do século XIX.
O STF rechaçou uma ação proposta pelo DEM contra o
sistema de cotas da Universidade de Brasília (UnB), que
reserva 20% das vagas para autodeclarados negros e
pardos. A tese vencedora é a de que as políticas de cotas
raciais nas universidades estão de acordo com a
Constituição e são necessárias para corrigir a trajetória de
discriminação racial no Brasil. 

Louve-se a boa intenção da decisão dos juízes,
preocupados em aplainar distorções — segundo o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os brasileiros
brancos têm dois anos a mais de escolaridade que os
pardos e negros. Mas ressalte-se um risco da unanimidade:
as cotas podem criar uma casta de profissionais que, tendo
escapado da escolha por meritocracia e beneficiando-se 
apenas da cor da pele, passem a ser vistos de modo
preconceituoso. Convém lembrar ainda que, na tentativa de
diminuir uma discrepância social — a desigualdade de
oportunidades de pobres, mesmo se sabendo que a maioria
deles é de negros —, o caminho foi uma solução racial. Há
uma armadilha embutida aí. Ficou tristemente famosa, em
2007, a esdrúxula situação de dois gêmeos univitelinos,
gerados no mesmo óvulo e, portanto, idênticos. Eles se
inscreveram no sistema de cotas da UnB por acreditar que
se enquadravam nas regras, com pai negro e mãe branca.
Seria de esperar que ambos recebessem igual tratamento.
Não foi assim. Uma banca examinadora de raça, por
espantosa que seja sua existência, olhou as fotografias e
decidiu: um era branco e o outro não.   
 

Distorção na pele. In: Veja. Ed. 2.267, ano 45,
n.º 18, 2/5/2012, p. 73 (com adaptações).

 
QUESTÃO 1______________________________________ 
 
Assinale a alternativa que interpreta adequadamente ideias 
do texto. 
 
(A) A decisão do STF tem como principal característica 

quitar dívida histórica entre o Brasil e a sociedade. 
(B) Diferentemente do Brasil, os Estados Unidos 

preocuparam-se em oferecer aos libertados do regime 
da escravidão garantias equivalentes àquelas 
concedidas aos brancos, de modo a corrigir as 
discriminações praticadas. 

(C) A abolição da escravidão no Brasil, em 1888, deu-se 
em momento posterior à abolição estadunidense, que 
serviu de exemplo e de inspiração para a monarquia 
governante no Brasil. 

(D) A lei aprovada pelos Estados Unidos verifica-se eficaz, 
haja vista a equidade de direitos e oportunidades até 
hoje existente na sociedade americana. 

(E) A decisão dos ministros do STF, além de repercutir no 
passado histórico do Brasil, pois visa à correção das 
práticas discriminatórias relativas à raça, refletirá no 
futuro do país. 

QUESTÃO 2 _____________________________________  
 
Assinale a alternativa que interpreta adequadamente ideias 
do texto. 
 
(A) A decisão do STF pode, eventualmente, fazer que uma 

ação afirmativa seja transformada em prática 
discriminatória. 

(B) Ao impor solução racial, o Poder Judiciário logrou êxito 
na resolução de problema social, considerado crucial 
no Brasil. 

(C) À luz dos problemas sociais existentes no Brasil, o 
texto volta-se à questão educacional, traçando um 
quadro comparativo entre brancos, negros e índios. 

(D) Os juízes preocupam-se, essencialmente, em 
condenar os indivíduos responsáveis por práticas 
discriminatórias. 

(E) As políticas de cotas raciais, por serem praticadas por 
instituições credenciadas e capacitadas, produzirão 
resultados ilibados.  

 
 
QUESTÃO 3 _____________________________________  
 
As ideias do texto estarão preservadas e gramaticalmente 
corretas caso se substitua 
 
(A) “a mais deletéria de suas ocorrências históricas” (linhas 

1 e 2) por a mais conhecida de suas ocorrências 
históricas. 

(B) “A determinação caducou em pouco tempo” (linha 9) 
por a decisão expirou em pouco tempo. 

(C) “os juízes do Supremo Tribunal Federal (STF) 
decidiram por unanimidade” (linhas 12 e 13) por a 
maioria dos juizes do Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu.   

(D) “O STF rechaçou uma ação proposta” (linha 15) por o 
STF criticou uma ação proposta. 

(E) “são necessárias para corrigir a trajetória de 
discriminação racial” (linhas 20 e 21) por são 
impresindíveis para alterar a trajetória de 
discriminação racial.  

 
 
QUESTÃO 4 _____________________________________  
 
Assinale a alternativa correta acerca do texto. 
 
(A) A partícula “que” (linha 11) retoma “determinação” 

(linha 9). 
(B) Estaria correta a reescritura do trecho “que reserva 

20% das vagas para autodeclarados” (linhas 16 e 17) 
como 20% das vagas é reservada para 
autodeclarados. 

(C) A inserção do sinal indicativo de crase na expressão 
“corrigir a trajetória” (linha 20), de forma a ser grafada 
como corrigir à trajetória, estaria em consonância 
com a gramática tradicional, haja vista as diferentes 
interpretações quanto à regência do verbo “corrigir”. 

(D) O travessão após a palavra “distorções” (linha 23) 
poderia ser substituído, sem provocar erro gramatical 
ou alteração de sentido, por dois-pontos ou por ponto e 
vírgula. 

(E) A intenção do autor, ao empregar a palavra 
“meritocracia” (linha 28), foi conferir caráter pejorativo 
aos profissionais que usufruíram das políticas de cotas 
raciais. 
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Texto para responder às questões de 5 a 7. 
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A última grande radiografia do ensino público
brasileiro reforça o abismo que nos separa dos melhores do
mundo na sala de aula. Enquanto nos países mais
desenvolvidos 57% dos estudantes do ensino fundamental
detêm o conhecimento esperado para sua série, ou vão
muito além disso, no Brasil é ainda maior do que essa fatia
a dos que não sabem o mais básico — 77%. Diante de
tamanha desvantagem, é bem-vindo o exemplo de um 
pequeno e pouco conhecido conjunto de municípios que
emerge do lamaçal de notas vermelhas em meio à mesma
coleção de dados, extraídos da Prova Brasil, do Ministério 
da Educação (MEC). Ainda que com uma longa estrada a
percorrer até alcançar os mais ricos, são esses que, no
Brasil, concentram a maior porção de alunos situados em
nível ao menos “adequado” para o ano que estão cursando.
O novo levantamento, conduzido pela ONG Todos pela
Educação, surpreende à primeira vista. Afinal, os dez
municípios no topo do ranking têm erguido as bases para a
boa educação em condições muito semelhantes às dos
demais, ou até piores que as deles. Seu sucesso ajuda a
decifrar os caminhos que conduzem à excelência. 

Um fato chama atenção no rol dos dez melhores
municípios da lista: sete são mineiros, incluindo os cinco
que lideram o ranking. O resultado enfatiza o que outras
avaliações do MEC vêm sinalizando nos últimos anos.
Analisa um economista especialista em educação: “Essas
cidades não estão fazendo nada de mirabolante, mas sim
levando a cabo um conjunto de iniciativas coerentes que
têm tido continuidade, algo raro no país”. Elas foram postas
de pé na década de 90 do século XX e agora começam a se
refletir nos números. Minas Gerais foi o primeiro estado a
formular uma prova única para mapear as deficiências dos
alunos e lançar luz sobre os bons casos, saindo na dianteira
na criação de metas para a sala de aula. As escolas
passaram então a ser cobradas e até premiadas por seu
cumprimento, tal como no mundo corporativo, com um
bônus salarial para os profissionais que elevam o nível do
ensino. O sistema é hoje adotado em cerca de 20%
das 180.000 escolas públicas brasileiras.  
 

Quem quer consegue. In: Veja. Ed. 2.269, ano 45,
n.º 20, 16/5/2012, p. 102 (com adaptações).

 
 
QUESTÃO 5______________________________________ 
 
Assinale a alternativa correta acerca do texto. 
 
(A) A substituição da palavra “abismo” (linha 2) por 

precipício não provocaria alteração semântica. 
(B) A inserção de vírgula entre “municípios” e “que” 

(linha 9) alteraria o sentido original, pois tornaria 
explicativo o que é restritivo. 

(C) O trecho “em meio à mesma coleção de dados” (linhas 
10 e 11) refere-se a “novo levantamento, conduzido 
pela ONG Todos pela Educação” (linhas 16 e 17). 

(D) A locução “à primeira vista” (linha 17) poderia ser 
substituída pela locução a priori, sem alterar o sentido 
original. 

(E) As aspas em “adequado” (linha 15) indicam que essa 
palavra foi extraída do discurso proferido por algum 
pesquisador. 

QUESTÃO 6 _____________________________________  
 
Assinale a alternativa que interpreta adequadamente ideias 
do texto. 
 
(A) Com o índice de 77% dos estudantes do ensino 

fundamental que não sabem os conhecimentos mais 

básicos, o Brasil enquadra-se nos últimos lugares do 
ranking mundial de qualidade do ensino. 

(B) Nos países desenvolvidos, considera-se ideal a 
porcentagem dos estudantes do ensino fundamental 
que detêm o conhecimento esperado para sua série. 

(C) Ainda é considerável o abismo que separa o conjunto 

de municípios brasileiros em destaque por reunir a 
maior quantidade de alunos detentores do 
conhecimento, no mínimo, “adequado” para o ano que 
estão cursando dos países mais desenvolvidos. 

(D) À primeira vista, o estudo conduzido pela ONG Todos 
pela Educação surpreende porque os municípios 

classificados no topo do ranking têm situação 
econômica menos privilegiada que outros grandes 
municípios brasileiros. 

(E) Os municípios que seguirem os caminhos 
empreendidos pelos dez municípios classificados no 
topo do ranking resultante do levantamento conduzido 

pela ONG Todos pela Educação terão assegurado o 
ensino de excelência. 

 
 
QUESTÃO 7 _____________________________________  
 
Assinale a alternativa que interpreta adequadamente ideias 
do texto. 
 
(A) O estado de Minas Gerais possui as melhores escolas 

do país. 
(B) As escolas brasileiras cobradas e premiadas pelo 

cumprimento de metas e que efetuam pagamento de 
bônus salarial aos profissionais que elevam o nível do 
ensino almejam equiparar-se às empresas do mundo 
corporativo. 

(C) O conjunto de iniciativas coerentes, embora tenha sido 
formulado na década de 90 do século XX, somente há 

pouco tempo começou a surtir efeito. 
(D) O pioneirismo do estado de Minas Gerais inspirou os 

demais estados brasileiros, que incorporaram as metas 
para a sala de aula elaboradas por especialistas 
mineiros. 

(E) Os municípios de Minas Gerais integrantes do ranking 

caracterizam-se por, há anos, exercitarem uma série 
de medidas específicas de forma ininterrupta. 
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Texto para responder às questões de 8 a 10. 
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Os conceitos de competências e habilidades foram
introduzidos formalmente no sistema educacional brasileiro
em 1990, com a criação do Sistema de Avaliação da
Educação Básica (1990) e, posteriormente, em 1998, com a
instituição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Na
contramão do chamado “conteudismo”, defendia-se que os 
conteúdos curriculares, sozinhos, não dariam conta da
formação dos alunos. Era preciso ensiná-los a usar os
conhecimentos aprendidos em sala de aula no mundo em 
que viviam. 

Mais de vinte anos depois, observa-se exatamente o
inverso. As ideias de competências e habilidades foram mal
incorporadas nas salas de aula, e poucos professores
sabem como relacioná-las com os conteúdos curriculares.
Há quem defenda que existe um modismo em torno dos
termos, que invadiram a escola e o ofício docente
praticamente destituídos de seus supostos significados
originais. “Não houve aplicação prática dos conceitos. O
aporte teórico produzido sobre o assunto não chegou a se
institucionalizar”, desabafa Nílson Machado, professor da
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo
(USP) e um dos criadores do Enem, em 1998. 

O vácuo conceitual parece não ser exclusividade da
rede pública ou particular. Nem mesmo de uma determinada
região do país ou de uma etapa escolar. “Participei como
formadora em eventos destinados a professores e constatei
que a dificuldade de colocar em prática um currículo com
foco nas competências e habilidades é generalizada”, conta
Mônica Waldhelm, doutora em Educação pela PUC-Rio, que 
emenda duas perguntas para as quais ainda não há
resposta: um currículo pautado em competências é
esvaziado de conteúdo? Como articular conceitos e
competências? 
 

Vazio conceitual. In: Revista Educação, n.º 175. Internet:
<http://revistaeducacao.uol.com.br> (com adaptações).

 
 
QUESTÃO 8______________________________________ 
 
Assinale a alternativa que interpreta adequadamente ideias 
do texto. 
 
(A) Há muitos anos, no Brasil, os conceitos de 

competências e habilidades eram praticados em sala 
de aula, mas foi somente em 1990 que ocorreu a sua 
introdução formal no sistema educacional brasileiro.  

(B) A proposta baseada nos conceitos de competências e 
habilidades opõe-se àquela calcada nos conteúdos 
uma vez que busca conciliar o conhecimento teórico 
disseminado no sistema formal de educação com a 
vivência diária. 

(C) Mais de vinte anos após a criação do Enem, a filosofia 
do “conteudismo” continua a predominar nas salas de 
aula do Brasil. 

(D) A dificuldade em relacionar os conceitos de 
competências e habilidades aos conteúdos curriculares 
é o único motivo pelo qual não houve a almejada 
transformação do sistema educacional brasileiro, após 
as alterações propostas na década de 90 do 
século XX. 

(E) Os professores não conferem credibilidade à teoria de 
competências e habilidades por acreditarem que ela 
não passa de mero modismo. 

QUESTÃO 9 _____________________________________  
 
Assinale a alternativa em que a reescrita de trecho do texto 
preserva o sentido original e mantém a correção gramatical. 
 
(A) Os conceitos de competências e habilidades foram 

executados formalmente (linhas 1 e 2). 
(B) No sentido proibido do chamado “conteudismo” 

(linhas 5 e 6). 
(C) Decorridos vintes anos, observa-se (linha 11). 
(D) muitos professores não sabem como relacioná-las 

(linhas 13 e 14).  
(E) Inclusive de uma determinada região do país (linhas 

24 e 25). 
 
 
QUESTÃO 10 ____________________________________  
 
Assinale a alternativa correta quanto ao texto. 
 
(A) O pronome “los”, em “ensiná-los” (linha 8), retoma a 

expressão “conteúdos curriculares” (linha 7). 
(B) O trecho “Mais de vinte anos depois, observa-se 

exatamente o inverso.” (linhas 11 e 12) poderia ser 
reescrito, sem provocar alteração semântica ou erro 
gramatical, como Há vinte anos, observa-se 
exatamente o oposto. 

(C) A palavra “destituídos” (linha 17) pode ser substituída 
por despojados, sem provocar alteração semântica. 

(D) A palavra “contramão” (linha 6), se empregada no 
plural, deve ser grafada como contrasmãos. 

(E) As palavras “conteúdos” (linha 7), “teórico” (linha 19) e 
“destituídos” (linha 17) são acentuadas pela mesma 
razão. 

 
 
QUESTÃO 11 ____________________________________  
 

(22/5/2012) O marinheiro José Anselmo dos Santos, o 
cabo Anselmo, vai ter seu pedido de indenização como 
anistiado julgado nesta terça-feira (22), às 13h, pela 
Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Cabo Anselmo 
é um mítico personagem dos anos de chumbo que ficou 
famoso como delator e agente duplo da repressão. Traidor 
da Pátria (cabo Anselmo chama para si o rótulo), reconhece 
a vileza de seu gesto, porque serviu aos dois lados da 
contenda e com ambos foi desleal, ora como homem da 
repressão, ora como o companheiro Jônatas nos quadros da 
Vanguarda Popular Revolucionária (VPR). 
 

Internet: <http://noticias.r7.com> (com adaptações). 
 
A respeito do tema tratado no texto e dos assuntos que ele 
suscita, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A Comissão de Anistia é a mesma chamada 

“Comissão da Verdade”, instituída recentemente pelo 
governo federal. 

(B) Os “anos de chumbo” a que o texto alude reportam-se 
ao período compreendido entre o fim da ditadura de 
Getúlio Vargas e a promulgação da Constituição 
de 1988. 

(C) Recentemente, o governo do estado do Rio de Janeiro 
aprovou uma indenização a ser paga à presidente 
Dilma Rousseff, por ter sido ela interrogada e torturada 
durante o regime militar. 

(D) Criada ainda no governo Lula, a Comissão de Anistia 
tem a função de autorizar reparações monetárias aos 
militantes de esquerda que foram vítimas de violência 
praticada pelo Estado durante o regime de exceção. 

(E) A Vanguarda Popular Revolucionária (VPR) foi o único 
grupo brasileiro que, durante os “anos de chumbo”, 
recorreu à luta armada. 
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QUESTÃO 12_____________________________________ 
 

(24/1/2012) O mundo tem hoje 27 milhões de 
trabalhadores desempregados a mais do que em 2007, 
quando começou a crise econômica global, segundo dados 
divulgados nesta terça-feira (24) pela Organização 
Internacional do Trabalho (OIT). Um relatório da entidade 
afirma que o mundo enfrenta hoje um desafio urgente de 
criação de empregos. A OIT estima que será necessário 
gerar seiscentos milhões de empregos ao longo da próxima 
década, para manter níveis de crescimento sustentáveis e 
coesão social. 
 

Internet: <www.bbc.co.uk> (com adaptações). 
 
Acerca da questão do emprego no Brasil e no mundo, é 
correto afirmar que 
 
(A) conclui-se, pela leitura do texto, que o percentual de 

pessoas desempregadas aumentou em nível mundial. 
(B) a OIT é vinculada à estrutura da Organização das 

Nações Unidas (ONU); tem, por isso, competência 
para sugerir, intervir e regulamentar a legislação 
interna dos países, no campo relacionado ao trabalho. 

(C) a “crise econômica global”, que se estende desde 
2007, vem gerando impactos devastadores no 
mercado de trabalho das economias dos países 
centrais; nas nações emergentes, contudo, não se 
veem, nos últimos anos, sinais de desaceleração do 
crescimento econômico, tampouco dos níveis de 
emprego. 

(D) os níveis de emprego na Europa, segundo a OIT, têm 
caído entre os trabalhadores de faixas etárias mais 
elevadas, enquanto a oferta de emprego tem 
aumentado consideravelmente para os mais jovens. 

(E) os avanços resultantes da modernização, que 
permitem a substituição do trabalho humano por 
máquinas, provocam o chamado desemprego 
estrutural ou tecnológico. 

QUESTÃO 13 ____________________________________  
 

(22/5/2012) O Secretário-Geral da ONU, Ban  
Ki-moon, pediu nesta terça-feira (22) que a Conferência das 
Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) 
seja aproveitada para se criar um novo modelo econômico e 
incentivar a economia verde como ferramenta para a criação 
de empregos decentes em todo o mundo. “Acima de tudo, 
temos que realizar um replanejamento profundo do atual 
modelo econômico e apostar em novas políticas de economia 
verde”, disse Ban no início de um debate organizado na 
Assembleia Geral da ONU para discutir a realização  
da Rio+20. 
 

Internet: <http://noticias.uol.com.br>. 
 
A respeito das questões relacionadas à Rio+20, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Ecoturismo, reciclagem e turismo rural são áreas com 

amplas possibilidades de geração de empregos e 
renda com reduzido impacto ambiental. 

(B) Entre as “novas políticas de economia verde”, 
incluem-se o incentivo ao uso mais intenso de 
modalidades de energia alternativa, como a eólica, a 
solar, a geotérmica e a nuclear. 

(C) “Como reparar os danos ao meio ambiente” foi o único 
tema tratado na Rio+20. 

(D) Países como Alemanha, China, Brasil e Estados 
Unidos, que possuem matrizes energéticas limpas, 
têm-se mostrado francamente favoráveis à adoção de 
mecanismos de controle da poluição. 

(E) Ao mencionar o “replanejamento profundo do atual 
modelo econômico”, Ban Ki-moon defende a 
restauração do sistema socialista, que se extinguiu 
com a desintegração da antiga União Soviética. 

________________________________________________________________________________________________________  
 
QUESTÃO 14_____________________________________________________________________________________________  
 

 
 
Com relação ao cartum, assinale a alternativa que melhor expressa a ideia principal. 
 
(A)  O Brasil é um dos países de menor acesso às tecnologias modernas na área de telecomunicações. 
(B) A inclusão digital, que atinge a população brasileira como um todo, permite situações análogas à mostrada no cartum. 
(C) Mesmo privados de condições dignas de sobrevivência e de emprego formal, muitos brasileiros têm acesso a produtos 

modernos do mundo globalizado. 
(D) Como consequência da elevação da renda de todos os brasileiros, a circulação de pessoas e veículos nas grandes cidades 

brasileiras torna-se cada vez mais caótica.  
(E) Contrariamente ao que ocorre nas grandes cidades dos países ricos, nas metrópoles brasileiras muitos vivem do trabalho 

informal e do subemprego. 

PROVA A
PLIC

ADA



 
FUNDAÇÃO UNIVERSA  |  SEED/AP                                   ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO – PSICÓLOGO (CÓDIGO 105)                               Página 6 de 15 

QUESTÃO 15_____________________________________ 
 

A resistência dos deputados em votarem o projeto de 
lei, já aprovado pelo Senado, que extingue o 14.º e o 15.º 
salários recebidos por parlamentares do Congresso Nacional, 
aliado à mesma farra praticada em diversas casas 
legislativas Brasil afora, levou entidades da sociedade civil a 
injetarem pressão contra tais benesses.  
 

In: Correio Braziliense, 18/5/2012. 
 
Acerca da temática abordada no texto e de outros temas a 
ela relacionados, assinale a alternativa correta.  
 
(A) Com exceção do Amapá, todas as casas legislativas 

estaduais aboliram, antes mesmo da votação 
mencionada no texto, o pagamento do 14.º e do 15.º 
salários aos seus deputados. 

(B) Após manifestações populares, a Assembleia 
Legislativa do Amapá tomou a decisão de reduzir o 
valor pago aos deputados estaduais, a título de verba 
indenizatória, bem como o valor das diárias de viagem 
dentro do estado.   

(C) Mesmo em um ano eleitoral, a Câmara dos Deputados 
e o Senado Federal, inseridos em um programa 
conjunto de austeridade, reduziram pela metade as 
verbas destinadas a despesas de viagem dos 
parlamentares aos seus estados de origem. 

(D) O pagamento do 14.º e do 15.º salários para 
deputados federais e para senadores foi estabelecido 
pela Constituição de 1946, extinto pela Constituição de 
1967 e restaurado pela Carta Magna de 1988, em 
vigor. 

(E) Há, nas casas legislativas federais, um movimento 
para que deputados federais e senadores deixem de 
pagar imposto de renda sobre os valores relativos ao 
14.º e 15.º salários, o que vem ocorrendo desde 1988. 

 
 
QUESTÃO 16_____________________________________ 
 
Comênio, autor de Didática Magna: tratado da arte 
universal de ensinar tudo a todos, obra publicada em 
1657, defendia que a educação poderia fazer que a 
sociedade fosse menos confusa, mais ordeira, mais tranquila 
e mais pacífica. Acerca desse autor, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Comênio considera a educação como redentora da 

sociedade. 
(B) A reprodução social é o mais importante papel da 

educação. 
(C) Para Comênio, a educação deve ser crítica em relação 

à sociedade. 
(D) De acordo com Comênio, a escola é um aparelho 

ideológico do Estado. 
(E) A educação pode ser o meio mais eficaz de 

transformação da sociedade. 
 
 
QUESTÃO 17_____________________________________ 
 
Paulo Freire denomina como educação bancária aquela em 
que o aluno recebe passivamente tudo que o professor lhe 
transmite. Nesse tipo de educação, a avaliação apresenta as 
seguintes características: 
 
(A) diagnóstica e não objetiva. 
(B) interpretativa e inovadora. 
(C) instigadora da subjetividade e da crítica. 
(D) não autoritária e autônoma. 
(E) não criativa nem interpretativa. 

QUESTÃO 18 ____________________________________  
 
A relação professor-aluno é um dos aspectos fundamentais 
da organização didática e tem em vista alcançar os objetivos 
do processo de ensino e aprendizagem. Acerca desse tema, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) O aspecto socioemocional interfere de forma negativa 

nas relações de aprendizagem. 
(B) As formas de comunicação dos conteúdos escolares 

não interferem no processo cognitivo. 
(C) Os aspectos emocionais devem ser desconsiderados 

nas relações pedagógicas. 
(D) O foco do ensino e da aprendizagem deve ser, 

exclusivamente, o aspecto cognitivo do aluno. 
(E) As relações pessoais entre professor e aluno são 

permeadas por normas disciplinares. 
 
 
QUESTÃO 19 ____________________________________  
 

De acordo com Terezinha Azeredo Rios, em toda 
ação docente, encontram-se uma dimensão técnica, uma 
dimensão política, uma dimensão estética e uma dimensão 
ética.  
 

Compreender e ensinar: por uma docência de melhor qualidade. 
São Paulo: Cortez, 2006, p. 93 (com adaptações). 

 
A respeito desse tema, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A dimensão estética está na maneira correta de 

executar a função docente, no domínio dos conteúdos 
pertinentes à função a ser exercida. 

(B) A dimensão técnica diz respeito à sensibilidade e à 
beleza do fazer docente; relaciona-se com as ações 
criativas, dando visibilidade ao trabalho pedagógico. 

(C) A dimensão política refere-se ao modo específico e 
criativo como cada indivíduo organiza sua atividade 
pedagógica. 

(D) Na dimensão ética, o docente mobiliza todas as 
dimensões de sua ação com o intuito de proporcionar 
algo bom para si, para os outros e para a sociedade. 

(E) Na dimensão técnica, o docente tem uma ação crítica 
consciente e comprometida com as necessidades 
concretas do contexto social. 

 
 
QUESTÃO 20 ____________________________________  
 
No que diz respeito à organização da educação nacional, de 
acordo com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), o 
planejamento fica delegado aos cuidados da instituição de 
ensino. A respeito desse tema, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O professor tem como incumbência participar dos 

períodos dedicados ao planejamento. 
(B) Cabe apenas aos gestores participarem da elaboração 

da proposta pedagógica da escola. 
(C) Ao corpo docente cabe apenas a aplicação do  

planejamento contido no projeto da escola.  
(D) É função exclusiva dos professores zelar pela 

aprendizagem dos alunos. 
(E) Os responsáveis pela instituição de ensino são apenas 

os professores e os gestores. 
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QUESTÃO 21_____________________________________ 
 
O professor lida diretamente com o conhecimento e, 
portanto, deve buscar atualização permanentemente para 
redimensionar sua prática pedagógica, isto é, sua práxis. A 
respeito desse tema, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Isoladamente, com esforço individual, é possível haver 

uma formação continuada, nascida da necessidade de 
resolver um problema localizado.  

(B) A formação continuada é importante para o professor, 
pois é composta apenas por aquilo que ele aprende 
dentro da sala de aula, em sua prática diária. 

(C) A atividade prática do docente em sala de aula tem 
pouca importância na busca dos parâmetros e  
indicadores de sua formação continuada. 

(D) A formação continuada deve estar articulada com o 
desempenho profissional dos professores, tomando as 
escolas como lugares de referência. 

(E) De acordo com os parâmetros curriculares nacionais, a 
educação continuada deve ser da responsabilidade 
individual dos professores. 

 
 
QUESTÃO 22_____________________________________ 
 
De acordo com a legislação sobre a educação das relações 
etnicorraciais, é atribuída aos sistemas de ensino a 
consecução de condições materiais e financeiras, como 
prover escolas, professores e alunos de materiais adequados 
à educação para as relações etnicorraciais. Acerca desse 
tema, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A preparação de professores para atuar na disciplina 

de relações etnicorraciais deverá ser desenvolvida nos 
cursos de graduação e também dentro das 
modalidades de extensão, aperfeiçoamento e 
especialização, em instituições legalmente 
reconhecidas e que possam emitir certificações. 

(B) A estrutura curricular e os programas dos cursos de 
formação de professores de relações etnicorraciais 
deverão ter como base as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para educação das relações etnicorraciais e 
história da África e cultura afro-brasileira e africana. 

(C) É opcional às escolas a incorporação dos conteúdos 
previstos nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
educação das relações etnicorraciais e para o ensino 
de história e cultura afro-brasileira e africana nos 
diversos níveis, etapas e modalidades de ensino. 

(D) Os cursos de formação de professores para relações 
etnicorraciais oferecidos pelos sistemas de ensino 
devem ter conteúdos voltados para a necessidade de 
reestruturação curricular e incorporação da temática 
nos projetos político-pedagógicos das escolas. 

(E) Os cursos de formação de professores para relações 
etnicorraciais devem voltar-se exclusivamente para a 
preparação e a análise de materiais didáticos a serem 
utilizados nas escolas, contemplando questões 
nacionais e regionais. 

QUESTÃO 23 ____________________________________  
 
Segundo pesquisas realizadas nos últimos anos, os 
programas de orientação sexual fornecidos pelas escolas são 
remediativos e não priorizam o enfoque preventivo. Acerca 
desse tema, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Os temas abordados nos programas de orientação 

sexual das escolas não se referem aos métodos 
contraceptivos e à conceituação biológica. 

(B) A maioria dos programas de orientação sexual escolar 
incluem um treinamento dos adolescentes para 
desenvolver competências e ampliar suas habilidades 
de resolução de problemas. 

(C) Os programas de educação sexual enfocam apenas as 
dúvidas imediatistas dos alunos. 

(D) Por se tratar de programas escolares, os de orientação 
sexual transformam as informações em 
comportamento preventivo. 

(E) A forma ideal de se abordar o assunto da sexualidade 
é apenas quando apresentada alguma demanda na 
família ou no ambiente escolar. 

 
 
QUESTÃO 24 ____________________________________  
 

Quando um adolescente ou aluno manifesta qualquer 
sinal de homossexualidade, logo aparece alguém  
chamando-o de “mulherzinha” ou “mariquinha”. O que poucos 
se perguntam é por que ser chamado de mulher pode ser 
ofensivo? Em que sentido, ser feminino é mau? 
 

Sérgio Carrara. Educação, diferença, diversidade e 
desigualdade. Internet: <www.clam.org.br>. 

 

Acerca desse tema, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Além de relações históricas, há em situações bem 

cotidianas uma espécie de sinergia entre atitudes e 
discursos racistas, sexistas e homofóbicos. 

(B) O discurso racista geralmente não se utiliza de 
características atribuídas às mulheres para inferiorizar 
os negros, os indígenas ou outras raças consideradas 
inferiores. 

(C) O discurso feminista identifica as mulheres como mais 
próximas da natureza, devendo ser tuteladas, ou seja, 
tratadas como crianças, que não podem exercer 
plenamente seus direitos políticos. 

(D) A homofobia valoriza a mulher por suas características 
femininas, identificando-a como sujeito autônomo 
plenamente capaz de exercer suas funções sociais. 

(E) A discriminação em relação às mulheres ou ao 
feminino não se articula com a discriminação dos 
sexualmente diferentes, daqueles que são 
sexualmente atraídos pelo mesmo sexo.  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 25_____________________________________ 
 
Considerando os elevados índices de fracasso escolar 
identificados na realidade educacional brasileira, que geram 
preocupações a respeito da qualidade do ensino oferecido 
aos estudantes, há que se discutir acerca da atividade de 
ensino como elemento fundamental à efetiva promoção do 
desenvolvimento mental, pois, como lembra Vygotsky, o bom 
ensino é aquele que se adianta ao desenvolvimento. A 
respeito dos processos de ensino e aprendizagem e suas 
relações com o desenvolvimento humano, assinale a 
alternativa incorreta. 
 
(A)  A aprendizagem refere-se ao processo de apropriação 

da experiência historicamente produzida pela 
humanidade, a qual possibilita, a cada sujeito singular, 
o desenvolvimento das funções psicológicas mais 
complexas. 

(B) A função da escola é a de socialização dos 
conhecimentos científico, filosófico e artístico que 
foram historicamente produzidos pelos homens ao 
longo do tempo. 

(C) A aprendizagem escolar envolve um processo de 
mediação sociocultural por meio do qual as produções 
da humanidade vão sendo transmitidas e apropriadas 
pelos estudantes. 

(D) À medida que a aprendizagem impulsiona o 
desenvolvimento, a escola deve dirigir o ensino para 
processos de desenvolvimento ainda não adquiridos 
pelos alunos, impulsionando assim novas conquistas 
intelectuais. 

(E) Mesmo considerada a interação do organismo com o 
meio físico e social em que a criança vive, o processo 
de maturação do organismo segue etapas sequenciais 
que levam ao domínio de determinadas formas de 
pensamento, típicas da idade adulta. Dessa forma, as 
situações de aprendizagem pouco, ou nada, 
influenciam os rumos do desenvolvimento. 

 
 
QUESTÃO 26_____________________________________ 
 
Considerando que a psicologia do desenvolvimento se 
interessa pela análise e estudo a respeito dos processos de 
nascimento e desenvolvimento das funções psicológicas que 
distinguem o homem de outras espécies, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) A compreensão do homem e do mundo que o cerca 

revela que a criança é uma folha em branco que será 
escrita pela vida. 

(B) Pode-se considerar que, tendo em vista a importância 
das relações sociais na constituição do sujeito, o 
homem é, inevitavelmente, o resultado do meio social 
ao qual pertence. 

(C) Os fatores biológicos representam uma condição 
determinante no desenvolvimento humano, uma vez 
que as informações genéticas e os caracteres 
hereditários é que ditam como o comportamento 
humano irá desenvolver-se. 

(D) O processo de desenvolvimento humano é dinâmico e 
histórico e ocorre por meio das relações que o sujeito 
estabelece com o ambiente físico e social. Ou seja, o 
homem constrói-se ativamente pelas transformações 
que empreende sobre o meio e sobre si mesmo. 

(E) As tendências, qualidades e aptidões básicas do 
homem encontram-se prontas desde o nascimento, e o 
meio não deve interferir no desenvolvimento 
espontâneo e programado de cada sujeito. 

QUESTÃO 27 ____________________________________  
 
Nas sociedades escolarizadas, a instituição escolar é a maior 
responsável pela construção das bases que possibilitam o 
desenvolvimento das potencialidades humanas e, portanto, 
tem papel fundamental no que diz respeito às possibilidades 
de inserção ativa, crítica e transformadora do homem na vida 
social e coletiva. Por essa razão, entende-se que a correta 
organização da aprendizagem do aluno é um meio de 
conduzir ao desenvolvimento de tais potencialidades. Em 
relação à interação entre os processos de ensino, 
aprendizagem e desenvolvimento, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) O conteúdo e a forma de aprendizagem do 

conhecimento científico possibilitam diferentes modos 
de participação na vida em sociedade. Assim, o 
processo de ensino deve ser planejado de forma a 
impulsionar a apropriação crítica e reflexiva dos 
conhecimentos. 

(B) O ensino deve ser organizado com base nas 
necessidades imediatas e concretas dos estudantes, 
não tendo como meta, portanto, ampliar seus 
horizontes culturais e intelectuais. 

(C) Os conhecimentos ensinados na escola devem visar à 
preparação das pessoas para as relações sociais de 
produção; em outras palavras, para se adequarem à 
alienação característica da sociedade capitalista. 

(D) A formação de novas estruturas mentais é produto do 
amadurecimento orgânico e, por essa razão, as 
práticas de ensino devem ser organizadas com base 
nos estágios de desenvolvimento já alcançados pelos 
estudantes. 

(E) Para que exerça uma influência positiva no 
desenvolvimento das funções psicológicas 
especificamente humanas, o ensino deve ser planejado 
com base nos saberes do senso comum, os quais 
estão intimamente relacionados ao cotidiano dos 
alunos, em detrimento do conhecimento científico. 

 
QUESTÃO 28 ____________________________________  
 
Nos dias atuais, em nome de um suposto respeito à 
individualidade e à cultura particular dos alunos e do seu 
grupo familiar, têm-se visto defesas de que o ensino deve 
adequar-se aos interesses e às necessidades imediatas e 
práticas dos estudantes. Considerando uma perspectiva 
crítica e emancipatória da educação, assinale a alternativa 
correta no que se refere à relação dos processos educativos 
com a sociedade. 
 
(A) O ensino escolar deve focalizar principalmente saberes 

e experiências que os alunos trazem de seu dia a dia, 
para que o aprendizado lhes possa fazer algum 
sentido. 

(B) A relevância da escola para os alunos advindos das 
classes sociais mais baixas decorre da possibilidade 
de aprenderem um mínimo de hábitos e habilidades 
necessárias à qualificação profissional. 

(C) Em sua intricada relação com a sociedade capitalista, a 
escola tem como objetivo principal transmitir 
conhecimentos práticos que permitam ao sujeito 
adquirir as habilidades necessárias para comporem a 
engrenagem social já estabelecida. 

(D) O aprendizado de conhecimentos científicos permite ao 
estudante a apropriação de uma ampla experiência 
humano-social que, por sua vez, amplia seus 
horizontes e perspectivas de inserção social. 

(E) O verdadeiro papel social da escola decorre de sua 
capacidade de oferecer uma educação centrada na 
realidade imediata e concreta dos alunos. 
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QUESTÃO 29_____________________________________ 
 
Conforme preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, a educação básica tem como objetivos a formação 
para o exercício da cidadania e para a progressão no 
trabalho e em estudos posteriores. Nessa direção, uma 
análise histórica da educação no Brasil aponta para um 
importante processo de democratização do acesso à escola. 
Entretanto, além do número de alunos matriculados, um 
complexo conjunto de indicadores relacionado à qualidade 
do ensino e ao rendimento dos estudantes sinaliza que a 
educação ainda tem muitos desafios a serem enfrentados. A 
respeito de dificuldades, problemas e potencialidades da 
educação e sua relação com a sociedade, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) A importância da aquisição pela criança da leitura, da 

escrita, do cálculo e dos fundamentos das ciências é 
permitir que ela adquira hábitos, aptidões e valores 
considerados adequados pelo grupo social no qual 
está inserida. 

(B) Mais do que abrir oportunidades ao ingresso da 
população na escola, as políticas públicas 
educacionais devem garantir que a aprendizagem 
escolar impulsione avanços qualitativos no 
desenvolvimento de cada sujeito e, consequentemente, 
da sociedade em geral. 

(C) A relevância secundária do ensino e do aprendizado 
do conhecimento científico, decorrente das alienantes 
relações sociais de produção, é impulsionar o máximo 
desenvolvimento de uma sociedade. 

(D) As dificuldades de aprendizagem identificadas no 
contexto escolar decorrem, em grande medida, da 
origem social e cultural dos alunos, sendo difícil para a 
escola superar as deficiências que os estudantes 
apresentam. 

(E) A maior contribuição potencial da educação para a 
sociedade é sua capacidade de introduzir nas novas 
gerações valores, normas e padrões de conduta 
estabelecidos pelo capitalismo.  

 
 
QUESTÃO 30_____________________________________ 
 
No que se refere aos fatores envolvidos no desenvolvimento 
do processo de ensino e aprendizagem, é correto afirmar que 
 
(A) a única finalidade da ação escolar é o desenvolvimento 

intelectual dos alunos. 
(B) para uma prática educativa significativa, o 

conhecimento deve ser construído individualmente pelo 
aluno, de forma isolada. 

(C) situações educativas que propiciem a participação 
interativa, em sala de aula, e que enfatizem a 
construção compartilhada de conhecimentos são 
práticas que enriquecem o processo de ensino e 
aprendizagem. 

(D) os processos de ensino devem ser orientados pelos 
níveis de maturação dos alunos, uma vez que o 
aprendizado só se realiza quando o sujeito está pronto 
para recebê-lo. 

(E) as atividades de pesquisa e de reflexão mediadas pelo 
professor devem ser encaradas como estratégias 
promotoras de avanços afetivos e sociais, mas não de 
progressos cognitivos dos alunos. 

QUESTÃO 31 ____________________________________  
 

O processo de ensino-aprendizagem, nos diferentes 

contextos e níveis educativos, envolve um conjunto 

interdependente de fatores que lhe conferem complexidade e 

dinamicidade. Nessa perspectiva, diferentes fatores que vão 

desde características individuais a práticas institucionais, e 

de aspectos subjetivos a objetivos, permeiam o referido 

processo. Considerando que a atuação da psicologia junto 

ao processo de ensino-aprendizagem, motivo frequente de 

encaminhamentos ao psicólogo, deve coadunar-se com 

práticas voltadas à construção da cidadania, da paz e da 

cultura de sucesso, assinale a alternativa correta. 

 

(A) O processo de ensino-aprendizagem pode contribuir 

tanto para a formação de cidadãos críticos, cientes de 

seu papel social e comprometidos com a superação 

das relações de desigualdade, injustiça e opressão, 

quanto para a manutenção das relações alienantes, 

cabendo ao psicólogo contribuir para desvelá-las. 

(B) No contexto escolar, é recorrente encontrar situações 

nas quais se atribui ao professor a causa das 

dificuldades de aprendizagem, entretanto, não 

aprender é uma resposta insuficiente do aluno a uma 

exigência ou demanda da escola. Nesse contexto, 

cabe ao psicólogo, sobretudo, avaliar, diagnosticar e 

encaminhar o aluno que apresenta dificuldades no 

processo de ensino-aprendizagem.  

(C) O fato de os problemas de aprendizagem terem sido 

tratados, historicamente, do ponto de vista patológico 

ocasionou um fenômeno conhecido como 

patologização da educação. Esse fenômeno contribui 

para explicar as causas das dificuldades de 

aprendizagem, as quais se centram principalmente em 

deficits cognitivos. 

(D) A queixa pelo não aprendizado do aluno é motivo 

frequente de encaminhamento de crianças para os 

serviços de atendimento psicológico. Por essa razão, 

cabe ao psicólogo investigar, de forma prioritária, as 

causas neurológicas e sensoriais que explicam o não 

aprender. 

(E) No trabalho relacionado ao processo de 

ensino-aprendizagem, não compete ao psicólogo 

subsidiar os professores na promoção de situações 

didáticas que apoiem a aprendizagem do aluno, pois 

assim ele estaria adotando um modelo clínico de 

atuação. 

PROVA A
PLIC

ADA



 
FUNDAÇÃO UNIVERSA  |  SEED/AP                                   ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO – PSICÓLOGO (CÓDIGO 105)                               Página 10 de 15 

QUESTÃO 32_____________________________________ 
 
Com base nas discussões contemporâneas acerca da 
psicologia do desenvolvimento, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O desenvolvimento humano deve ser compreendido e 

analisado a partir do estudo dos inúmeros fatores e 
aspectos envolvidos em seu processo (físico-motores, 
intelectuais, afetivo-emocionais, sociais e outros). 

(B) O estudo e a análise dos vários aspectos do 
desenvolvimento humano devem ocorrer desde o 
nascimento até a maioridade do homem, uma vez que, 
na fase adulta, o processo de desenvolvimento dos 
sujeitos torna-se completo. 

(C) O desenvolvimento normal humano deve subordinar-se 
a determinados condicionamentos caracterizados pela 
existência de normas e modelos adequados, cujo 
objetivo visa ao controle e à padronização do 
comportamento dos sujeitos. 

(D) Os estudos acerca da psicologia do desenvolvimento 
defendem a importância do estabelecimento de um 
modelo-padrão de ensino, visando ao acúmulo de 
informações e à reprodução mecânica e 
descontextualizada dos conteúdos. 

(E) O desenvolvimento humano pode ser influenciado por 
diversos fatores (orgânicos, neurofisiológicos, sociais), 
desde que todos eles estejam de acordo, de forma 
invariável, com as leis da hereditariedade que 
determinam as características que serão desenvolvidas 
por cada um. 

 
 
QUESTÃO 33_____________________________________ 
 
Considerando as características e a importância do processo 
de ensino e aprendizagem, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O processo de ensino e aprendizagem é algo natural e 

inerente aos seres humanos, ocorrendo, portanto, de 
maneira espontânea, sem a necessidade de uma 
intencionalidade. 

(B) Para que o processo de ensino e aprendizagem tenha 
êxito, os conteúdos devem ser apresentados e 
desenvolvidos de uma única forma, visando simplificar 
e facilitar a apreensão das informações. 

(C) As dificuldades e insucessos que podem ocorrer no 
processo de ensino e aprendizagem relacionam-se, 
exclusivamente, à falta de pré-requisitos dos alunos ou 
a deficits intelectuais que eles possuam. 

(D) Para que o processo de ensino e aprendizagem seja 
contextualizado, ele deve ser planejado somente com 
dados da realidade dos alunos e deve abordar apenas 
as informações que sejam do interesse imediato dos 
estudantes. 

(E) Considerando que desenvolvimento e aprendizagem 
são processos dinâmicos, complementares, articulados 
e interdependentes, as estratégias didáticas e 
metodológicas de ensino devem valorizar as relações 
sociais visando à participação ativa dos sujeitos 
envolvidos, tanto no ato de ensinar como no de 
aprender. 

QUESTÃO 34 ____________________________________  
 
Com relação ao papel e à importância do processo de 
educação continuada dos profissionais que atuam no 
contexto escolar, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A educação continuada é um processo criado 

unicamente para corrigir falhas em programas 
anteriores de formação profissional. 

(B) Para uma atuação profissional consciente e 
competente, os profissionais da escola necessitam 
participar de um contínuo processo de educação 
continuada, visando ao seu constante aprimoramento 
técnico, teórico e reflexivo, à ampliação e ao progresso 
de suas práticas cotidianas. 

(C) Os programas de educação continuada devem ser 
orientados com base em conceitos generalistas e 
situações hipotéticas, evitando abordar as questões 
que compõem a realidade de cada contexto escolar, as 
quais devem permanecer ignoradas. 

(D) A educação continuada deve visar somente à 
ampliação das discussões teóricas dos profissionais da 
escola, sem objetivar a melhoria de suas práticas de 
atuação. 

(E) Somente necessitam participar de um programa de 
educação continuada os profissionais que não 
desempenharam adequada e satisfatoriamente as suas 
funções. 

 
 
QUESTÃO 35 ____________________________________  
 
A importância, a qualidade e as características das relações 
sociais estabelecidas no contexto escolar, especialmente a 
relação entre o professor e o aluno, são foco de interesse e 
atenção de estudiosos e profissionais das áreas de 
psicologia e educação. Com base nessa informação, assinale 
a alternativa correta. 
 
(A) É desejável o estabelecimento de uma satisfatória 

relação professor/aluno, de forma que o clima social 
em sala de aula seja leve e agradável. Contudo, é um 
exagero considerar que essa relação possa interferir 
positiva ou negativamente no processo de ensino e 
aprendizagem. 

(B) Na relação professor/aluno, as interações que 
acontecem provocam transformações somente nos 
alunos, uma vez que eles ainda estão em processo de 
formação de suas personalidades. 

(C) Para que o processo de ensino e aprendizagem tenha 
êxito, a relação professor/aluno deve estar baseada em 
uma relação de poder, que ocorre entre um indivíduo 
mais capaz e maduro (professor) e outros indivíduos 
que ainda são incapazes e imaturos (alunos). 

(D) No contexto escolar, a qualidade das relações sociais 
que são estabelecidas, principalmente a relação 
professor/aluno, pode colaborar tanto para o sucesso 
quanto para o fracasso do processo de ensino e 
aprendizagem.  

(E) Por definição, as relações que se estabelecem entre 
professores e alunos são sempre de confiança, pois a 
afetividade está associada à aprendizagem. 
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QUESTÃO 36_____________________________________ 
 
Em cada uma das alternativas a seguir são apresentados 
depoimentos hipotéticos considerando o papel e a 
importância da relação entre professor e aluno. Assinale 
aquela que exemplifica uma relação capaz de promover o 
sucesso escolar. 
 
(A) Sou Mariana, professora há 12 anos, e me esforço 

para manter uma relação saudável com meus alunos. 
Considero que o respeito é a chave de todo o 
processo, assim procuro respeitá-los, mas exijo que 
façam o mesmo comigo. Não posso forçar ninguém a 
gostar de mim e nem das minhas aulas, mas posso 
obrigar os alunos a terem respeito em sala de aula. 

(B) Meu nome é Carlos, sou professor há 16 anos e 
sempre tive uma relação de confiança com meus 
alunos. Acredito que eles devem controlar o processo 
de ensino e aprendizagem, escolhendo como e quais 
conteúdos serão abordados. Só assim eles terão 
vontade de aprender. 

(C) Meu nome é Francisco e sou professor há 23 anos. 
Considero ser professor um grande desafio que exige 
de mim uma constante articulação entre o meu 
conhecimento e a minha atitude em sala de aula. Digo 
isso, pois percebi que o que faz diferença para o 
aprendizado dos alunos não é só o professor saber o 
conteúdo, mas principalmente saber interagir com os 
alunos. 

(D) Chamo-me Adriana e, nos 17 anos em que sou 
professora, sempre tive uma relação ótima com meus 
alunos. Considero que meu sucesso vem justamente 
de minha posição frente a eles: para mim, os alunos 
devem ter total liberdade no processo de ensino e 
aprendizagem e o professor deve interferir o mínimo 
possível, deixando que eles se regulem e se controlem. 

(E) Sou o professor Paulo Fonseca e, em meus 25 anos 
de magistério, já vi um pouco de tudo. Hoje, como um 
profissional experiente, considero que o êxito do 
processo de ensino e aprendizagem está no 
profissionalismo. O professor tem que dar a sua aula, 
ministrar o conteúdo que foi planejado, aplicar a prova, 
corrigir os exercícios, tirar as dúvidas de quem está 
interessado e pronto. Sem diversificar muito, sem 
querer ser engraçado e nem pensar que é amiguinho 
dos alunos. 

 
 
QUESTÃO 37_____________________________________ 
 
Com relação às técnicas de entrevista, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) A entrevista psicológica, também conhecida por 

anamnese, implica obter uma síntese tanto da situação 
presente quanto da história do indivíduo entrevistado. 

(B) A entrevista psicológica é influenciada unicamente por 
conhecimentos provenientes do behaviorismo 
(comportamentalismo). 

(C) Uma boa entrevista psicológica deve eliminar a 
ansiedade por parte de todos os envolvidos. 

(D) A entrevista psicológica deve sempre ser feita 
individualmente, a fim de evitar constrangimentos entre 
entrevistados. 

(E)  A entrevista é uma técnica de investigação científica 
fundamental em intervenções e pesquisas em 
psicologia. 

QUESTÃO 38 ____________________________________  
 
Acerca da avaliação psicológica, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Testes psicológicos podem ser aplicados por 

profissionais de qualquer área, desde que o laudo seja 
feito por psicólogos. 

(B) Testes psicológicos objetivam descrever e(ou) 
mensurar características e processos psicológicos. 

(C) Avaliação psicológica é feita exclusivamente com 
técnicas quantitativas. 

(D) Testes psicológicos mensuram apenas processos 
cognitivos, como a memória. 

(E) Testes psicológicos são sempre a melhor técnica para 
realizar avaliação psicológica. 

 
 
QUESTÃO 39 ____________________________________  
 
A respeito da psicopatologia, assinale a alternativa correta. 
 
(A) As psicopatologias são estudadas apenas por 

psicólogos clínicos. 
(B) As categorias de classificação das psicopatologias 

contemplam apenas aspectos mensuráveis. 
(C) As investigações em psicopatologia devem levar em 

consideração o contexto em que o indivíduo está 
inserido, não se atendo somente aos sintomas. 

(D) A Classificação estatística internacional de doenças e 
problemas relacionados com a saúde (CID) é a única 
classificação que contempla as psicopatologias. 

(E) A psicopatologia geral é mais bem estudada com 
fundamento no referencial psicanalítico. 

 
 
QUESTÃO 40 ____________________________________  
 
No que se refere aos princípios previstos no código de ética 
profissional do psicólogo, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O psicólogo atuará com responsabilidade social, 

analisando crítica e historicamente a realidade política, 
econômica, social e cultural. 

(B) Após a conclusão do curso de graduação, o avanço do 
conhecimento científico deixa de ser preocupação para 
o profissional de psicologia. 

(C) A promoção da qualidade de vida e saúde para os 
indivíduos é uma preocupação exclusiva do campo da 
psicologia da saúde. 

(D) Os interesses da instituição em que o psicólogo atua 
devem ser priorizados em detrimento do código de 
ética profissional. 

(E) As relações de poder nos contextos em que o 
psicólogo atua devem ser desconsideradas, a fim de 
gerar uma prática menos intrincada.  
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QUESTÃO 41_____________________________________ 
 
No que se refere às responsabilidades previstas no código 
de ética profissional do psicólogo, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) O valor cobrado por sua atividade profissional deverá 

ser comunicado ao usuário após o início dos trabalhos. 
(B) O psicólogo nunca deve intervir na prestação de 

serviços psicológicos que estejam sendo efetuados por 
outro colega. 

(C) O psicólogo pode utilizar o preço de seu serviço como 
forma de propaganda. 

(D) O psicólogo deve prestar serviços profissionais em 
situações de calamidade pública ou de emergência, 
sem visar ao benefício pessoal. 

(E)  A atuação do psicólogo deverá centrar-se unicamente 
em aspectos do indivíduo a ser atendido. 

 
 
QUESTÃO 42_____________________________________ 
 
Ainda sobre o código de ética, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Desde que não envolva sua atuação direta, o psicólogo 

poderá ser conivente com atos de discriminação no 
contexto em que trabalha.  

(B) O psicólogo poderá induzir uma organização a recorrer 
a seus serviços, desde que acredite estar capacitado 
para tal. 

(C) O psicólogo poderá cobrar taxas por encaminhamento 
de serviços. 

(D) O código de ética profissional do psicólogo não prevê 
situações em que o sigilo profissional possa ser 
quebrado. 

(E)  O psicólogo, quando participar de greves ou 
paralisações, garantirá que as atividades de 
emergência não sejam interrompidas. 

 
 
QUESTÃO 43_____________________________________ 
 
Acerca do delineamento de projetos, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) É importante que o psicólogo, ao pensar uma 

intervenção, leve em consideração os benefícios que 
esta pode trazer à população-alvo. 

(B) Todo delineamento de projetos de intervenção inicia-se 
com uma demanda explícita dos diretores da 
instituição onde o psicólogo trabalha. 

(C) A escolha das técnicas a serem utilizadas em um 
projeto dá-se unicamente pela avaliação do tempo 
disponível para sua execução. 

(D) A formação do psicólogo deve ser interdisciplinar e, por 
isso, ele deve estar preparado para atender a 
demandas que digam respeito a qualquer campo de 
atuação profissional. 

(E)  Ao surgir uma demanda de intervenção em uma 
instituição, o psicólogo deverá delinear seu projeto, 
levando em consideração apenas o que foi pedido.  

QUESTÃO 44 ____________________________________  
 
Com relação a projetos de intervenção, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) O psicólogo utilizará somente as técnicas de 

intervenção previstas no projeto, ainda que estas não 
estejam produzindo benefícios. 

(B) O psicólogo somente deve executar seus projetos com 
outros psicólogos, evitando os trabalhos 
interdisciplinares. 

(C) Ao longo da execução de uma intervenção, o psicólogo 
somente deve estar atento aos objetivos pensados 
durante o delineamento do projeto. 

(D) O psicólogo deve estar preparado para enfrentar, no 
decorrer das intervenções, situações que não estavam 
previstas em seus projetos. 

(E) O psicólogo nunca deve solicitar auxílio de outros 
profissionais em seus projetos, a fim de garantir o sigilo 
dos participantes. 

 
 
QUESTÃO 45 ____________________________________  
 
No que diz respeito a impacto diagnóstico e adesão a 
tratamento, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A adesão ao tratamento é responsabilidade exclusiva 

do paciente. 
(B) Cabe ao profissional de saúde, ao dar um diagnóstico, 

sempre esconder informações que possam causar 
ansiedade a um paciente. 

(C) Quando o comportamento do paciente corresponde à 
opinião, à informação ou ao cuidado médico, seguindo 
instruções para medicações, dietas e(ou) fisioterapia, 
pode-se dizer que houve adesão ao tratamento. 

(D) A única preocupação na organização das atividades 
dos serviços de saúde deve ser a facilitação à adesão 
dos usuários ao tratamento.  

(E) A adesão é sempre estável e, uma vez que o paciente 
tenha aderido ao tratamento, o profissional de saúde 
não mais precisa preocupar-se com essa questão. 

 
 
QUESTÃO 46 ____________________________________  
 
Acerca da avaliação de projetos, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Caso os objetivos não tenham sido cumpridos, cabe à 

equipe repetir o projeto da mesma maneira até que 
esses sejam satisfeitos. 

(B) O impacto de um projeto pode sempre ser avaliado 
imediatamente após o seu término. 

(C) A avaliação de um projeto objetiva exclusivamente 
detectar problemas que possam ter ocorrido. 

(D) Um projeto só pode ser avaliado por meio de 
instrumentos quantitativos. 

(E) Projetos podem ser avaliados de forma contínua, ao 
longo de sua execução, e não apenas após seu 
término. 
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QUESTÃO 47_____________________________________ 

 

Acerca das técnicas de entrevistas grupais, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) As entrevistas em grupos são sempre mais indicadas 

que as individuais, pois permitem uma visão mais 

plural do que se pretende investigar. 

(B) O entrevistador deve estar preparado para lidar com 

possíveis conflitos entre os entrevistados. 

(C) Toda entrevista grupal deve ser gravada para ajudar o 

entrevistador a retomar as informações após o seu 

término. 

(D) Deve-se sempre eleger um porta-voz do grupo, que irá 

falar mais que os outros entrevistados. 

(E)  Diferentemente da entrevista individual, nas entrevistas 

grupais a condução centra-se nos entrevistados. 

 

 

QUESTÃO 48_____________________________________ 

 

Os objetivos de ensino devem expressar aquilo que o aluno 

deve saber e pode fazer depois da ministração de uma aula 

ou curso. Os objetivos são uma evidência observável, 

elaborada no sentido de averiguar se o aluno chegou aonde 

deveria chegar. Com relação aos objetivos de ensino, é 

correto afirmar que 

 

(A) os objetivos de ensino aumentam a possibilidade de 

fracasso do aluno. 

(B) a falta de objetivos ajuda a verificar se um aluno ou 

professor atingiu os resultados desejados. 

(C) os objetivos de ensino orientam o professor e o aluno 

para o que é importante no processo de aprendizagem. 

(D) os objetivos de ensino devem ser gerais, em uma 

tentativa de padronização dos alunos, dos professores 

e dos processos de ensino. 

(E) os alunos são os atores que decidem se os objetivos 

são adequados ou não para o ensino. 

QUESTÃO 49 ____________________________________  
 

Benjamin Samuel Bloom, na década de 50 do século XX, 

elaborou a Taxonomia dos objetivos educacionais ou 

instrucionais, que também é conhecida como a Taxonomia 

de Bloom. Ele dividiu as possibilidades de aprendizagem em 

três domínios: cognitivo (aprendizagem intelectual), afetivo 

(aspectos valorativos e de sensibilidade) e motor ou 

psicomotor (habilidades organicomusculares). Assinale a 

alternativa que apresenta exclusivamente subcategorias do 

domínio cognitivo. 

 

(A) recepção, resposta, valorização, organização e 

internalização de valores 

(B) conhecimento, compreensão, aplicação, análise, 

síntese e avaliação 

(C) percepção, resposta conduzida, automatismos, 

respostas complexas e adaptação 

(D) resposta, valorização, conhecimento e adaptação 

(E) automatismos, compreensão, aplicação, análise, 

síntese e avaliação 

 

 

QUESTÃO 50 ____________________________________  

 

A intervenção psicológica deve ser exercida de maneira 

preventiva, compartilhada e fundamentada em teorias 

psicológicas. Nesse sentido, deve ter como foco principal as 

relações sociais vivenciadas no contexto em que o indivíduo 

está inserido. Com relação à intervenção psicológica 

preventiva no contexto escolar, é incorreto afirmar que 

 

(A) o psicólogo deve articular os aspectos 

teórico-metodológicos que envolvem os processos de 

desenvolvimento humano e a aprendizagem em sua 

práxis. 

(B) é necessário analisar os processos e discursos 

escolares em suas dimensões: institucional, 

pedagógica e relacional. 

(C) deve ser priorizada a busca do enfrentamento dos 

desafios e das demandas produzidos na escola. 

(D) os instrumentos psicológicos devem auxiliar na 

compreensão da simplicidade dos fenômenos 

educativos. 

(E) devem ser proporcionados reformulações, 

transformações e saltos qualitativos no 

desenvolvimento de todos os atores envolvidos nos 

processos escolares. 
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PROVA DISCURSIVA 
 

ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DO TEXTO 
 
 O texto tem o objetivo de avaliar conteúdos relacionados a conhecimentos básicos, capacidade de expressão na 
modalidade escrita e uso das normas do registro formal culto da língua portuguesa. Você deverá produzir, a partir 
do tema proposto, um texto, com extensão máxima de 30 (trinta) linhas, primando pela clareza, precisão, 
consistência, concisão e aderência às normas do registro formal. 

 O texto deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada com 
material transparente. 

 A folha de texto definitivo não poderá ser assinada, rubricada nem conter nenhuma palavra ou marca que 
identifique o candidato, sob pena de anulação do texto. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no 
espaço destinado à transcrição de texto definitivo acarretará a anulação do texto. 

 O uso de título será considerado como identificação do candidato; acarretando, assim, a anulação do texto. 

 A folha de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova discursiva. A folha para 
rascunho neste caderno é de preenchimento facultativo e não servirá para avaliação. 

 
TEMA 

 
A “tia” do passado gozava de um lugar respeitado na sociedade. A ela estava confiada a árdua tarefa de inibir 

o egoísmo e estimular os bons modos, sem, naturalmente, deixar de cumprir o currículo. O professor era uma 
espécie de base sobre a qual a sociedade se apoiava no trabalho de incutir valores e conhecimento. 

Nas últimas décadas, esse quadro mudou drasticamente. São muitas as razões para essa mudança: o 
crescimento da iniciativa privada (por vezes escrava das pressões de mercado), a ineficiência do Estado (ofertante 
da maioria das vagas, mas sem o devido respaldo aos seus profissionais) e a falência da família, cada vez menos 
sustentada em rigor e ternura (valores próprios e necessários ao ambiente doméstico). Com isso, os professores 
perderam sua legitimidade e, assim, convivem dia a dia com as crianças e os jovens, mas sempre sob a pressão e o 
medo de uma sociedade tão mais preocupada com direitos do consumidor e danos morais e cada vez menos 
disposta a corrigir excessos e punir culpados.  

Os valores viraram de cabeça para baixo e, enquanto permanecer essa lógica em que professores são vistos 
como prestadores de serviço e a escola como ofertante de um produto a ser adquirido, valerão as regras do mercado 
e da proteção do aluno e da família como consumidores. A questão, no entanto, é que educação não é produto e a 
relação professor-aluno não cabe nos ditames de um código de defesa de consumidor. 
 

Internet: <www.apropucc.org.br> (com adaptações). 

 
 

O professor disserta sobre ponto difícil do programa. 
Um aluno dorme, cansado das canseiras desta vida. 
O professor vai sacudi-lo? Vai repreendê-lo? 
Não. O professor baixa a voz, 
Com medo de acordá-lo. 
 

Carlos Drummond de Andrade.  

 
Considerando que os textos apresentados têm caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do 
seguinte tema: Educação informal e formal: a relação entre família e escola. No texto aborde, necessariamente, 
os seguintes tópicos: 
 
a) situação atual da educação informal e formal no Brasil; 
b) causas e consequências dos problemas da educação formal no Brasil; e 
c) propostas para os desafios da educação formal no Brasil. 
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