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CARGO/FUNÇÃO E UNIDADES: Psicopedagogo – (Natal e Grande Natal) 
 
 

Atenção: NÃO ABRA este caderno antes do início da prova. 
Tempo total para resolução desta prova: 3 (três) horas. 

I N S T R U Ç Õ E S 

 Assine seu nome, de forma legível, no espaço abaixo indicado e coloque o número correspondente a 
sua colocação na lista de presença no campo inferior à esquerda. No caso de haver divergência entre 
nº de ordem e nome do candidato, será considerado para fins de resultado/correção o nome assinado.  

 Leia o caderno de prova com tranquilidade e atenção e, em caso de dúvidas, contate o fiscal da prova; 

 Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há 
imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer 
irregularidade;  

 O caderno deverá conter 10 (dez) questões objetivas e 1 (uma) questão discursiva. 

 É dada tolerância de 10 (dez) minutos de atraso para entrada na sala. Após esse tempo, não será 
permitida a entrada de candidatos para execução da prova;  
 

 Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 04 (quatro) alternativas (de “A” a “D”), das 
quais apenas 1 (uma) é correta; 

 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais; 

 Responda a prova com caneta esferográfica de tinta preta ou azul;  

 Será eliminado do processo seletivo o candidato que, durante a prova, se comunicar com outro 
candidato, efetuar consultas em livros, aparelhos eletrônicos, aparelhos celulares ou similares; 
relógios, calculadoras, livros de anotações, impressos, apostilas, internet, entre outros recursos e/ou 
material de consulta.  

 O Campo de Respostas Oficial encontra-se abaixo e deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a), 
colocando a “letra” correspondente à alternativa escolhida. Esse campo servirá como única fonte de 
correção da prova e não poderá ser rasurado nem substituído. 

 Por política da Instituição, o candidato não poderá levar o caderno de prova ou rascunho, a qualquer 
momento, podendo levar apenas a folha de Conferência do Gabarito para simples 
acompanhamento/verificação junto ao Gabarito Oficial Preliminar a ser divulgado. 

 Aguarde a autorização do fiscal da prova para o seu início. 
 

  ASSINATURA DO (A) CANDIDATO(A) – Utilizar letra de fôrma 
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01 - (IBFC - 2021) Segundo Bossa (2000) ao refletir sobre o trabalho psicopedagógico, é 
necessário delimitar os campos de atuação desse profissional e suas funções de acordo com 
cada atividade. Assim, na função preventiva, cabe ao profissional:  
Marque alternativa correta: 
 
a) participar da dinâmica das relações da comunidade educativa, com o intuito de favorecer os 
processos de integração e troca; 
 b) trazer a abordagem clínica para as instituições educativas, buscando elaborar diagnósticos mais 
precisos e fazer os encaminhamentos para outros profissionais da saúde;  
c) ensinar o professor a diferenciar os problemas de indisciplina e dificuldade de aprendizagem  
d) apenas fazer atendimentos individuais focados nos problemas de comportamento. 
 
02 - (IBFC - 2021) Considerando o Código de Ética do Psicopedagogo e os objetivos das 
atividades psicopedagógicas, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro (V) ou 
falso (F). 
 ( ) As atividades psicopedagógicas têm como um dos objetivos contribuir para os processos de 
inclusão escolar e social. 
 ( ) As atividades psicopedagógicas têm como objetivo mediar as relações interpessoais nos 
processos de aprendizagem com vistas à prevenção de dificuldades e/ou à resolução de conflitos. 
 ( ) As atividades psicopedagógicas têm como objetivo ensinar os educadores a serem mais 
inclusivos. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. 
 a) V, V, F  
b) V, F, V  
c) F, V, V  
d) F, V, F 

 

03-(IBFC - 2021) Um dos destaques dado no artigo 7º do Código de Ética diz respeito 

ao sigilo profissional que o Psicopedagogo precisa ter em relação a comunicação dos 

dados obtidos durante os atendimentos. A esse respeito, considere as afirmativas a 

seguir. 

I. É considerado quebra de sigilo informar sobre os sujeitos e sistemas a especialistas e/ou 

instituições comprometidos com o atendido e/ou com o atendimento, mesmo que seja que o 

paciente ou seus responsáveis sejam informados.  

II. Os registros de atendimento psicopedagógico são documentos sigilosos cujo acesso é 

restrito ao profissional psicopedagogo responsável. O material deve ser guardado por um 

período de 5 anos. 

 III. A divulgação pública de registros, imagens e áudios, decorrentes de atendimento 

psicopedagógico, só poderá ser feita mediante consentimento e/ou autorização dos sujeitos 

e sistemas ou seu responsável legal. Sobre o uso de imagens para qualquer finalidade deve 

haver autorização por escrito, inclusive imagens em mídias sociais e/ou quaisquer meios de 

comunicação. 

 Assinale a alternativa correta. 

 a) Apenas a afirmativa I está correta 

 b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
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04- (IBFC - 2021) Para Piaget não existe nenhuma conduta humana, por mais 
intelectual que seja, que não comporte aspectos afetivos. Dessa forma, para o autor a 
afetividade: 
I.Pode construir esquemas cognitivos, pois oferece a motivação para as condutas 
intelectuais.  
II. É a energética da ação, aquela que oferece a motivação para as condutas humanas.  
III. É responsável pela autorregulação de todos os fatores do desenvolvimento humano. 
 Assinale a alternativa correta. 
 a) Apenas a afirmativa I está correta.  
 b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas  
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
d) Apenas a afirmativa II está correta. 
 
05- (IBFC - 2021) Leia o trecho apresentado a seguir.  

“A Psicopedagoga estuda as características da aprendizagem humana: como se aprende, 

como essa aprendizagem varia evolutivamente e está condicionada por vários fatores, como 

se produzem as alterações na aprendizagem, como reconhecê-las, tratá-las e preveni-las” 

(BOSSA, N. A. A psicopedagogia no Brasil: Contribuições a partir da prática. 2. ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2000). O trecho apresentado faz menção a obra de Nádia Bossa que elucida 

sobre questões relativas à Psicopedagogia brasileira. A esse respeito, assinale a alternativa 

correta: 

a) Não é a mera e simples aplicação da Psicologia à Pedagogia. Mas uma área multidisciplinar que 

envolve as contribuições de várias vertentes do conhecimento  

b) É uma profissão restrita aos psicólogos e pedagogos  

c) Trabalha apenas com as questões de transtornos mentais e disfunções neurológicas 

d) É recente no Brasil e foi muito influenciada por teóricos canadenses 

 

06- (IBFC - 2021) Leia o trecho apresentado a seguir. 

“A definição do objeto de estudo da Psicopedagogia passou por fases distintas, assim como 

os demais aspectos dessa área de estudo. Em diferentes momentos históricos, que 

repercutem nas produções científicas, esse objeto foi entendido de várias formas. Houve um 

tempo que esse trabalho psicopedagógico priorizava a reeducação, o processo de 

aprendizagem era avaliado em função de seus déficits e o trabalho procurava vencer tais 

defasagens.” (BOSSA, N. A. A psicopedagogia no Brasil: Contribuições a partir da prática. 2. 

ed. Porto Alegre: Artmed, 2000). 

O trecho apresentado faz referência as transformações ocorridas na psicopedagogia ao longo 

da história. Sobre o objeto de estudo dessa área, considere as afirmativas a seguir. 

I.A Psicopedagogia estuda os processos de aprendizagem, seu foco está voltando para o 

como se aprende, como essa aprendizagem evolui, quais os fatores contribuem para essa 

evolução etc. 

 II.A Psicopedagogia foca nos processos de distúrbios mentais que afetam o desenvolvimento 

humano, se apoiando, exclusivamente, em pesquisas da área da saúde. 

III.O foco da Psicopedagogia é apenas a aprendizagem no ambiente escolar.  

Assinale a alternativa correta.  

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 

b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas  

c) Apenas a afirmativa I está correta  

d) Apenas a afirmativa III está correta 
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07-(IBFC - 2021) A psicopedagogia no Brasil sofreu inúmeras influências dos teóricos 

argentinos, como Alicia Fernández e Sara Paín, fazendo com que a histórica da 

Psicopedagogia brasileira e argentina tivessem muitos pontos em comum. A esse respeito, 

considere as afirmativas a seguir. 

I. Nos dois países as atividades práticas tiveram iniciou antes da criação de cursos 

focados na área.  

II. Em ambos os países, a prática surgiu da necessidade de contribuir na questão do 

fracasso escolar. 

III.  Em ambos os países a psicopedagogia surgiu como um trabalho voltado mais para a 

clínica e, como o decorrer do tempo, foi ampliando a sua área de atuação até a instituição 

escolar. 

Assinale a alternativa correta.  

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas  

b) As afirmativas I, II e III estão corretas  

c) Apenas a afirmativa I está correta  

d) Apenas a afirmativa III está correta 

 

 

08– (CONSULPLAN 2016) “Todo diagnóstico psicopedagógico é, em si, uma investigação, 

uma pesquisa do que não vai bem com o sujeito em relação a uma conduta esperada. Será, 

portanto, o esclarecimento de uma queixa, do próprio sujeito, da família e, na maioria das 

vezes, da escola. No caso, trata-se do não aprender com dificuldade ou lentamente, do não 

revelar o que aprendeu, do fugir de situações de possível aprendizagem” (Weiss, 2012, p. 31.)  

Com relação ao diagnóstico psicopedagógico na escola é essencial que, EXCETO: 

A) Observe as características organizacionais, bem como a abordagem da cultura da escola.  

B) Faça uma “leitura” nas entrelinhas das narrativas, do currículo oculto, da dinâmica entre os atores 

da escola.  

C) Fique atento frente às grandes mudanças que ocorreram nas propostas educacionais, 

questionando como se realiza a gestão na escola.  

D) Considere os problemas de aprendizagem independentes do sujeito em sua totalidade, pois um 

sintoma não é produto de uma estrutura global. 

 

09- (IBFC – 2021) Segundo a Lei nº 9.394/96, o direito à Educação deve ser assegurado pela 

família e pelo Estado e deve ter como princípios: 

I. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas.  

II.Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, podendo haver cobranças em 

escolas conveniadas.  

III. Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. 

IV.Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

 Assinale a alternativa correta. 

a). Apenas as afirmativas I e II estão corretas 

b). Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas  

c). Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas  

d). Apenas a afirmativa II está correta 
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10 - (FUNDEP 2018) a Lei Brasileira de Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, também 

conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, afirma, no Art.27, que “a educação 

constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em 

todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo o 

desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e 

sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem”. Para que 

esse direito se efetive, o Art. 28 estabelece as incumbências do Poder Público. 

 Considere as seguintes incumbências: 

I - Sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado 

ao longo de toda a vida; 

II - Adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o 

desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, 

a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino; 

III - acesso da pessoa com deficiência, em igualdade de condições, a jogos e a atividades 

recreativas, esportivas e de lazer, no sistema escolar; 

IV - Aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, 

permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de 

acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena. 

Está (ão) correta(s) a(s) afirmativa(s): 

a)IV, apenas 

b)II e III 

c)I, II, III e IV 

d)II e IV 
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QUESTÃO DISCURSIVA 

ATENÇÃO! SOMENTE A FOLHA OFICIAL SERÁ CORRIGIDA! 

 

Márcia, 08 anos de idade, estuda em uma escola particular do bairro Santa Catarina Zona Norte de 

Natal/RN. Segundo relato da orientadora pedagógica, é uma estudante muito inteligente, apresenta 

ótimo desempenho acadêmico, mas não fala com todas as crianças da turma. A orientadora afirma 

que a estudante conversa normalmente com a professora e apenas duas crianças da sua turma. Ela 

fica muito ansiosa na presença de pessoas fora de seu círculo de confiança, na presença de 

estranhos é incapaz de responder a perguntas. Nessas situações, a criança comunica se utilizando 

gestos e movimentos com a cabeça, negando a verbalizar com outras pessoas. Segundo os pais, 

Márcia conversa normalmente com todos em casa. Entretanto, repete esse comportamento na 

presença de pessoas que não conhece profundamente. 

Mediante ao contexto exposto, relate abaixo quais estratégias/intervenções que deverão ser 

utilizados pela Psicopedagoga para auxiliar a criança e orientar a família nesse processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 
 
 

7 

 

FOLHA OFICIAL 

QUESTÃO DISCURSIVA 

ATENÇÃO! SOMENTE A FOLHA OFICIAL SERÁ CORRIGIDA! 

- Não deve conter rasuras; 
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PROCESSO SELETIVO  

 
 
 
 
 

 
Atenção Candidato, 

 

 Esse é o anexo de CONFERÊNCIA DO GABARITO. Ele não tem validade oficial para o 

certame, servindo apenas para facilitar seu acompanhamento/verificação do Gabarito Oficial 

Preliminar do Sesc/RN. 

 Para isso, anote abaixo o Gabarito da sua prova, conforme CAMPO DE RESPOSTAS 

OFICIAL. 

 Certifique-se de estarem idênticos. 

 Confira os documentos que serão divulgados no site oficial do Sesc/RN, no dia agendado para 

a divulgação do Gabarito Oficial Preliminar e compare seu Gabarito com o Gabarito da Prova 

realizada.  

 Lembre-se que “Se do exame de recursos resultar na anulação de questão(ões), a pontuação 

correspondente a essa(s) questão(ões) será atribuída a todos os candidatos, 

independentemente de terem recorrido. E se houver alteração do gabarito oficial preliminar, 

por força de impugnações, as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial 

definitivo”.  

 Visualize o Quadro de Notas que será divulgado no site e continue acompanhando as demais 

etapas.  

 Boa sorte! 

 
 

CAMPO DE RESPOSTAS  

QUESTÕES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

RESPOSTAS           

 
Este Campo de Respostas tem o intuito EXCLUSIVO de facilitar ao candidato o 

acompanhamento/verificação do Gabarito Oficial Preliminar, não sendo permitida a utilização 
para qualquer outro fim. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

CARGO/FUNÇÃO E UNIDADES: 

Psicopedagogo – (Natal e Grande Natal) 

 
Essa folha poderá ser levada com o candidato 

 


