PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA
ESTADO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO 01/2016 – PROVA OBJETIVA
CARGO: PSICOPEDAGOGO
ATENÇÃO!
Você está recebendo um Caderno de Questões contendo 30 (trinta) questões objetivas, verifique se o número de
questões está correto. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas
providências.
INFORMAÇÕES GERAIS
Você receberá do fiscal de sala o material a seguir:
a) este caderno de questões, contendo o enunciado das 30 (trinta) questões, sem repetição ou falha;
b) uma folha de respostas para as questões objetivas;
Ao receber a folha de resposta das questões objetivas você deve:
a) conferir seu nome, número de identidade, cargo e número de inscrição;
b) ler atentamente as instruções para marcação das respostas das questões objetivas;
c) assinar a folhas de respostas das questões objetivas, no espaço reservado, com caneta esferográfica transparente de
tinta preta.
As questões são identificadas pelo número que se situa acima do seu enunciado.
Durante a aplicação da prova não será permitido:
a) qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;
b) levantar da cadeira sem a autorização do fiscal de sala;
c) portar qualquer tipo de aparelho eletrônico, tais como bipe, aparelho celular, walkman, diskman, mp3, agenda
eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme, bem como qualquer
similar a estes;
d) portar relógio de qualquer espécie, protetor auricular, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais
como chapéu, boné, gorro, etc., e ainda, canetas esferográficas que sejam de cor diferente da mencionada no Edital
de Abertura, lápis, lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer espécie.
e) garrafas d’água em material não transparente;
Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.
O tempo disponível para a realização da presente prova é de 03 (três) horas, já incluído o tempo de marcação da
folha de respostas objetivas.
Reserve tempo suficiente para marcação das folhas de respostas.
Para fins de avaliação serão consideradas apenas as marcações realizadas na Folha de respostas das questões
objetivas, sendo desconsideradas quaisquer anotações realizadas no caderno de questões.
O candidato somente poderá retirar-se da sala depois de decorrida uma hora do início da prova.
O candidato não poderá levar consigo o Caderno de Questões em nenhuma hipótese.
Quando terminar sua prova, você deverá OBRIGATORIAMENTE, entregar ao fiscal de sala:
a) o caderno de questões;
b) a folha de respostas das questões objetivas, devidamente preenchida e assinada;
O candidato poderá preencher o gabarito constante no verso desta folha, destacar e levar consigo para posterior
conferência.
O candidato que descumprir das regras contidas aqui ou no Edital de Concurso Público 01/2016 será
automaticamente ELIMINADO do certame.
Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos, após entregarem ao fiscal de sala os
documentos citados acima, e assinarem o termo de fechamento no envelope de retorno das folhas de respostas das
questões objetivas.
Caso o candidato insista em deixar o local de aplicação antes da autorização do fiscal de sala, o fato deverá ser
comunicado imediatamente à Coordenação e relatado pelo fiscal na ata de ocorrências (verso da folha de presença),
onde deverá conter o nome do candidato, número de inscrição, horário de saída e assinatura dos outros 02 (dois)
candidatos como testemunhas.

________________________________________________________________________________
(corte aqui)

Prezado candidato, você poderá anotar aqui as suas respostas, cortar na linha pontilhada e levar consigo para posterior
conferência.
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O Caderno de Questões e o Gabarito Preliminar estarão disponíveis no endereço eletrônico
www.alfaconcursospublicos.com para conferência a partir do dia 20 de junho de 2016.

Leia o poema para responder as questões 1, 2 e 3.
Leia o texto para responder as questões 5, 6 e 7.
Soneto da saudade
“Câncer é a segunda causa de morte no Brasil. Estudos
clássicos mostraram que alguns fatores ligados ao estilo de
vida aumentariam o risco de desenvolver a doença. Os
principais seriam fumo, abuso de álcool, obesidade e vida
sedentária.
Um trabalho publicado na revista "Science" em 2015, no
entanto, encontrou correlações significativas entre o
número de divisões sucessivas das células-tronco
(pluripotentes, que dão origem às demais) de determinado
tecido e a probabilidade de câncer nesse tecido.”

Quando sentires a saudade retroar
Fecha os teus olhos e verás o meu sorriso.
E ternamente te direi a sussurrar:
O nosso amor a cada instante está mais vivo!
Quem sabe ainda vibrará em teus ouvidos
Uma voz macia a recitar muitos poemas...
E a te expressar que este amor em nós ungindo
Suportará toda distância sem problemas...
Quiçá, teus lábios sentirão um beijo leve
Como uma pluma a flutuar por sobre a neve,
Como uma gota de orvalho indo ao chão.

Dráuzio Varella

QUESTÃO 05

Lembrar-te-ás toda ternura que expressamos,
Sempre que juntos, a emoção que partilhamos...
Nem a distância apaga a chama da paixão
Guimarães Rosa

QUESTÃO 01
Qual a figura de linguagem presente nos versos “Quem
sabe ainda vibrará em teus ouvidos / Uma voz macia a
recitar muitos poemas...”?
a)
b)
c)
d)

“Um trabalho publicado na revista "Science" em 2015, no
entanto, encontrou correlações significativas entre o
número de divisões(...)” A locução destacada indica relação
semântica de
a)
b)
c)
d)

oposição/contraste.
conclusão.
causalidade.
adição.

QUESTÃO 06

Hipérbole.
Metonímia.
Sinestesia.
Eufemismo.

“Câncer é a segunda causa de morte no Brasil.” Assinale a
alternativa correta com relação ao sujeito da oração.
a)
b)
c)
d)

QUESTÃO 02

Sujeito simples: “Câncer é”
Sujeito simples: “Câncer”
Sujeito composto: “Câncer é”
Sujeito composto: “a segunda causa de morte no Brasil.”

Qual o sinônimo de “Quiçá”?
a)
b)
c)
d)

Mas.
Porventura.
Portanto.
Seguramente.

QUESTÃO 07
“Um trabalho publicado na revista "Science" em 2015, no
entanto, encontrou correlações significativas (...)” o verbo
destacado pode ser classificado gramaticalmente como
a)
b)
c)
d)

QUESTÃO 03
Nos versos “E ternamente te direi a sussurrar:
O nosso amor a cada instante está mais vivo!”
O uso de dois-pontos (:) indica
a)
b)
c)
d)

esclarecimento.
invocação.
enumeração.
uma fala.

QUESTÃO 08
“O site do Instituto Patrícia Galvão sofreu ataques de
hackers e chegou a ficar fora do ar nesta semana. Segundo
a diretora da entidade de defesa das mulheres, Jacira Vieira
de Melo, as invasões aumentaram desde que a violência
contra a mulher foi tema da redação do Enem (Exame
Nacional do Ensino Médio).” Sintaticamente, em destaque
temos um

QUESTÃO 04
Analise os predicados das orações:
I. Sua casa está linda, pronta para a mudança.
II. As crianças acordaram animadas hoje!
Assinale a alternativa
predicados das orações.
a)
b)
c)
d)

verbo intransitivo.
verbo bitransitivo.
verbo transitivo indireto.
verbo transitivo direto.

que

indique

corretamente

I. predicado verbo-nominal; II. predicado verbal.
I. predicado verbo-nominal; II. predicado nominal.
I. predicado nominal; II. predicado verbal.
I. predicado nominal; II. predicado nominal.

os

a)
b)
c)
d)

aposto.
vocativo.
complemento nominal.
adjunto adverbial.

QUESTÃO 09
Assinale a alternativa que complete corretamente as
lacunas:
I. Meu filho estuda todos os dias das 7h __ 11h.
II. Abriremos após __ 13h.
III. Estaremos em recesso de 23 de dezembro __ 5 de
janeiro.
a)
b)
c)
d)

I. às – II. às – III. à
I. as – II. às – III. a
I. às – II. as – III. a
I. as – II. as – III. à

QUESTÃO 15
A Lei Federal de Incentivo à Cultura surgiu para educar as
empresas e cidadãos a investirem em cultura, e inicialmente
daria incentivos fiscais, pois com o benefício no
recolhimento do imposto a iniciativa privada se sentiria
estimulada a patrocinar eventos culturais, uma vez que o
patrocínio além de fomentar a cultura, valoriza a marca das
empresas junto ao público. No entanto, há críticas à lei. A
crítica principal inclui a possibilidade de fundos serem
desviados inapropriadamente. Críticas secundárias afirmam
que o governo, ao invés de investir diretamente em cultura,
começou a deixar que as próprias empresas decidissem
qual forma de cultura merecia ser patrocinada. Essa Lei é
conhecida principalmente pelo nome de

QUESTÃO 10
“Espero que você tenha aproveitado a viagem.” A locução
verbal destacada é respectivamente formada pelos verbos
a) auxiliar “ter” no presente
“aproveitar” no particípio.
b) auxiliar “ter” no presente
“aproveitar” no gerúndio.
c) auxiliar “ter” no presente
“aproveitar” no gerúndio.
d) auxiliar “ter” no presente
“aproveitar” no particípio.

do subjuntivo e o principal

do subjuntivo e o principal
do indicativo e o principal

O procedimento de impeachment ("impedimento" em
Português) é regulado pela Lei 1.079/50, que, em seu artigo
2º, estabelece atualmente o período máximo de cassação em
02 (dois) anos.
03 (três) anos.
04 (quatro) anos.
05 (cinco) anos.

QUESTÃO 12
Qual o nome do tenente-coronel que, no ano de 1900,
construiu uma casa comercial e um hotel, constituindo o
núcleo inicial de uma povoação no município de Sales
Oliveira?
a)
b)
c)
d)

José Pereira Lima.
Isaac Pereira Lima.
João Damasceno Pereira.
Francisco Salles Oliveira Júnior.

QUESTÃO 13
A estação construída pela Companhia Mogiana de Estradas
de Ferro entre as estacas 2.416 e 2.551 do ramal de Santa
Rita do Paraíso recebeu o nome de Salles Oliveira em
homenagem a
a)
b)
c)
d)

João Damasceno Salles Oliveira.
Francisco Salles Oliveira Júnior.
Isaac Pereira Salles Oliveira.
José Lima Salles Oliveira.

QUESTÃO 14
O primeiro processo de Impeachment aberto contra um
Presidente da República no Brasil ocorreu em 1953, quando
este presidente foi acusado de favorecer o jornal Última
Hora com financiamentos de bancos públicos, e de tentar
implantar uma “república sindicalista”. Qual Presidente teve
o primeiro processo de Impeachment aberto?
a)
b)
c)
d)

Getúlio Vargas.
Café Filho.
Juscelino Kubitscheck.
Jânio Quadros.

Lei Jean Wyllys.
Lei Sérgio Moro.
Lei Rouanet.
Lei da Lava Jato.

do indicativo e o principal

QUESTÃO 11

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

QUESTÃO 16
Qual o nome do juiz que ganhou notoriedade internacional
por comandar o julgamento em primeira instância dos
crimes identificados na Operação Lava Jato, a investigação
do maior caso de corrupção e lavagem de dinheiro já
apurado no Brasil que envolve políticos, empreiteiros e
funcionários da Petrobras?
a)
b)
c)
d)

Sérgio Fernando Moro.
Paulo Roberto Galvão.
Carlos Lima.
Diogo Castor de Mattos.

QUESTÃO 17
A operação Lava Jato é a maior investigação de corrupção e
lavagem de dinheiro que o Brasil já teve. A operação
recebeu esse nome devido ao uso de uma rede de
lavanderias e postos de combustíveis pela quadrilha para
movimentar os valores de origem ilícita, supostamente
desde 1997. Em que ano começou a operação Lava Jato?
a)
b)
c)
d)

2001.
2002.
2003.
2004.

QUESTÃO 18
Eliseu Lemos Padilha é um advogado e político brasileiro.
Em 1966, foi um dos fundadores do MDB, sendo eleito
secretário-geral do partido, ainda em Canela. Já no PMDB,
elegeu-se prefeito de Tramandaí, em 1988. Em 1992, foi
eleito presidente da Federação dos Municípios do Rio
Grande do Sul (Famurs). Elegeu-se deputado federal por três
vezes: 1994, 2002 (o mais votado do Estado) e 2006. Em
1995, assumiu o cargo de secretário de Estado do Trabalho,
Cidadania e Assistência Social do governo do RS. Mais
adiante, foi ministro dos Transportes, entre 1997 e 2001. Em
dezembro de 2014, Padilha assumiu o cargo de ministrochefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da
República, onde ficou por um ano. Atualmente Eliseu Lemos
Padilha é
a)
b)
c)
d)

Ministro da Saúde.
Ministro da Casa Civil.
Ministro das Relações Exteriores.
Ministro da Fazenda.

QUESTÃO 19

QUESTÃO 22

Michel Temer é o atual presidente interino da República
Federativa do Brasil. Reconhecido pela habilidade política,
ocupou por três vezes a presidência da Câmara dos
Deputados e pertence ao maior partido do país

Analise as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa
correta.

a)
b)
c)
d)

o PT.
o PV.
o PMDB.
o PSDB.

QUESTÃO 20
O Partido dos Trabalhadores (PT) é um partido político
brasileiro fundado em 1980, integra um dos maiores e mais
importantes movimentos de esquerda da América Latina. No
início de 2015, o partido contava com 1,59 milhão de filiados,
sendo o segundo maior partido político do Brasil, depois do
Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). Na
legislatura atual (2015-2019), o PT tem a segunda maior
bancada na Câmara dos Deputados. O atual presidente do
partido é
a)
b)
c)
d)

Rui Falcão.
Romero Jucá.
Luiz Inácio Lula da Silva.
Dilma Rousseff.

QUESTÃO 21
A clínica psicopedagógica corresponde a um de seus
campos de atuação, cujo objetivo é diagnosticar e tratar os
sintomas emergentes no processo de aprendizagem. O
diagnóstico psicopedagógico busca
a) investigar, pesquisar para averiguar quais são os obstáculos
que estão levando o sujeito à situação de não aprender,
aprender com lentidão e/ou com dificuldade; esclarece uma
queixa do próprio sujeito, da família ou da escola.
b) examinar o estado mental e a história clínica da criança.
Testes psicológicos, neurológicos, neuropsicológicos e
exames de imagem podem ser utilizados como auxiliares na
avaliação, assim como exames físicos e laboratoriais.
c) aprimorar a qualidade dos serviços psicológicos oferecidos à
sociedade brasileira. Aperfeiçoando nas crianças sua forma
de comunicação com os demais e se coloque como um
interlocutor em relação às práticas instituídas, sanando as
dificuldades dos alunos sobre a avaliação que, certamente,
requerem estudos que vão além da instrumentalização, ou
seja, de aprofundamentos de natureza científica.
d) a origem de problemas no aprendizado e ensina o aluno a
aproveitar melhor a aula, atuando em parceria com a escola
e com a família, diagnosticando casos como hiperatividade e
dislexia, por exemplo, elaborando novos meios de
aprendizagem para essas crianças, podendo receitar
medicamentos quando necessário.

De acordo com a Lei 8080/90, analise os objetivos do
Sistema Único de Saúde SUS:
I. a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e
determinantes da saúde;
II. a formulação de política de saúde destinada a promover,
nos campos econômico e social, a observância do
disposto no § 1º do art. 2º desta lei;
III. a assistência às pessoas por intermédio de ações de
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a
realização integrada das ações assistenciais e das
atividades preventivas.
a)
b)
c)
d)

Apenas II e III.
Apenas I.
Apenas I e III.
I, II e III.

QUESTÃO 23
De acordo com o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011
considera-se Rede de Atenção à Saúde
a) serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa
que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de
atendimento especial.
b) serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS.
c) conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis
de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a
integralidade da assistência à saúde.
d) instâncias de pactuação consensual entre os entes
federativos para definição das regras da gestão
compartilhada do SUS.

QUESTÃO 26
QUESTÃO 24
A família desempenha um papel importante na formação do
indivíduo, pois permite e possibilita a constituição de sua
essencialidade. É nela que o homem concebe suas raízes e
torna-se um ser capaz de elaboração alargador de
competências próprias. Quanto ao tema assinale a
alternativa INCORRETA.
a) Através das experiências e relações interpessoais, a família,
muitas vezes, pode bloquear o desenvolvimento intelectual,
emocional e social da criança. Ela pode criar situações no
dia-a-dia que impedirão o estímulo desses aspectos,
podendo atrapalhar o rendimento escolar. Além disso, a
participação da criança nas atividades rotineiras do lar e a
formação de hábitos também são desnecessários na
aquisição dos conhecimentos básicos para a aprendizagem,
pois desestimulam a organização interna e a habilidade para
o ‘fazer’, de maneira geral. Por isso é preferível que o papel
do educador esteja voltado para o desenvolvimento de
competências integrais do aluno.
b) Se é na família que se constituem as alegrias, os desejos do
homem, é na escola que o indivíduo deve encontrar alicerce
para sua formação elaborada. Porém, as coisas não
acontecem como deveriam em contexto escolar. A escola
tem sido um local de transmissão do saber e não de
desenvolvimento de competências integrais do aluno,
competências essas essenciais na inserção social.
c) Família e escola devem aliar-se no objetivo de formar um
aluno capaz e “bem resolvido” afetivamente porque, é
justamente neste fator, que estão as disposições em
aprender e conhecer mais e mais, construindo e firmando o
conhecimento em apoios realmente sólidos.
d) Alguns pais confiam seus filhos com dificuldade de
aprendizagem aos professores acreditando que o mau
desempenho da criança seja proveniente apenas de si
mesma, sem questionar sua possível participação nessas
alterações. A importância da participação da família no
processo de aprendizagem é inegável e a necessidade de se
esclarecer e instrumentalizar os pais quanto as suas
possibilidades em ajudar seus filhos com dificuldades de
aprendizagem é evidenciada ao manifestarem suas dúvidas,
inseguranças e falta de conhecimento em como fazê-lo.

QUESTÃO 25
Quando a criança se encontra em um ambiente que
desfavorece seu desenvolvimento pode acorrer um atraso
intelectual e cultural podendo transformar crianças
capacitadas em crianças com potencial abaixo do nível
esperado provocando uma desarmonia evolutiva impedindo
a aprendizagem normal. Assinale a alternativa INCORRETA
quanto aos fatores que podem favorecer ou desfavorecer a
aprendizagem.
a) A maturação e a hereditariedade.
b) A formação do educador e a maneira como desenvolve seu
trabalho em sala.
c) O ambiente físico, social e familiar.
d) As condições estruturais orgânicas e principalmente o fator
emocional.

Assinale a alternativa correta quanto aos conceitos que
norteiam o trabalho da Política Nacional de Humanização.
a) Acolher é reconhecer o que o outro traz como legítima e
singular necessidade de saúde. O acolhimento deve
comparecer e sustentar a relação entre equipes/serviços e
usuários/ populações.
b) Cogestão expressa tanto a inclusão de novos sujeitos nos
processos de análise e decisão quanto a ampliação das
tarefas da gestão – que se transforma também em espaço de
realização de análise dos contextos, da política em geral e da
saúde em particular, em lugar de formulação e de pactuação
de tarefas e de aprendizado coletivo.
c) Ambiência é criar espaços saudáveis, acolhedores e
confortáveis, que respeitem a privacidade, propiciem
mudanças no processo de trabalho e sejam lugares de
encontro entre as pessoas.
d) A clínica ampliada oferece subsídios teóricos e práticos para
que os profissionais realizem trabalhos pedagógicos com
crianças e adolescentes em espaços e ambientes
hospitalares, em instituições de saúde e em centros de
reabilitação,
utilizando
estratégias
de
ensino
e
acompanhamento escolar.

QUESTÃO 27
Analise as assertivas acerca da construção do pensamento
lógico-matemático e, em seguida assinale a alternativa
correta.
I.

Para que a construção do pensamento lógicomatemático seja consolidada, a criança deve relacionar a
abstração empírica com a abstração reflexiva
distinguindo as partes do todo, deste modo construir o
conhecimento físico para possibilitar a elaboração do
conhecimento matemático.
II. O conhecimento lógico-matemático é inato e não
construído por meio do contato social, visto que tal
conhecimento só passa a ser adquirido por volta dos
sete anos, nesta fase já é capaz de julgar espaço e
perceber fronteiras.
III. O número é alguma coisa que cada ser humano constrói
através da criação e coordenação de relações, em
consequência disto, os professores devem promover
atividades que possibilitem trabalhar a construção e o
desenvolvimento destas habilidades encorajando o
pensamento ativo, estimulando a fazer relações até os
sete ou oito anos, para só então estender o pensamento
levando-a a compreender conceitos de adicionar,
subtrair, dividir e multiplicar num contexto mais amplo
da matemática.
IV. Ao iniciar o processo de contagem numérica, a criança
tende a contar saltando números ou repetindo-os,
sentindo a necessidade de organizá-los para consolidar
o processo de seqüência numérica, a partir daí, passa a
fazer esta mesma atividade sem a necessidade da
organização fazendo-a mentalmente, a criança, por
conseguinte, passa a desempenhar duas ações em uma
mesma atividade, organiza mentalmente e conta, numa
relação ordenada coerente entre número e numeral.
a)
b)
c)
d)

Apenas II, III e IV.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 30
QUESTÃO 28
As estratégias de aprendizagem têm enfoque no campo
denominado aprendizagem estratégica e propõem modelos
de intervenção que dotem os alunos de estratégias efetivas
para a melhora em áreas e domínios determinados. Assinale
a alternativa INCORRETA quanto a algumas estratégias de
ensino que o docente pode empregar com a intenção de
facilitar a aprendizagem significativa dos alunos.
a) É importante deixar claro seus objetivos: prepare um
enunciado que estabeleça condições e deixe clara a forma
de avaliação da aprendizagem do aluno. Resumos, sínteses
e abstração da informação relevante de um discurso oral ou
escrito devem ser estimulados. Deve-se enfatizar conceitoschave, princípios, termos e argumento central.
b) Organização prévia: ofereça informação de tipo introdutório e
contextual. Essa informação é elaborada com um nível de
abstração, generalidade e inclusão superior ao do conteúdo
principal. Estenda uma ponte cognitiva entre a informação
nova e a prévia.
c) Analogias: são proposições que apontam a resposta correta,
concreta e familiar para determinada atividade, orientando o
aluno que não consegue chegar ao desconhecido e abstrato
ou complexo.
d) Perguntas intercaladas: perguntas inseridas na situação de
ensino ou em um texto mantêm a atenção e favorecem a
prática, a retenção e a obtenção de informação relevante.

QUESTÃO 29
A Arteterapia é um conceito recente dado à técnica do uso
da arte na amenização dos distúrbios da aprendizagem.
Com relação ao tema assinale a alternativa INCORRETA.
a) Através dos diversos e expressivos recursos arteterapêuticos
os aprendizes não só conseguem externar os conteúdos
internos, mas construir e reconstruir a própria subjetividade,
pois a arte exige do aprendiz maior concentração e foco para
reconhecer nas obras artísticas já existentes a significação
dos elementos e a partir disso o aprendiz reproduz aquilo que
sente, externa seus sentimentos, ideias e pensamentos.
Dessa forma o aprendiz pode se expressar a partir do
conhecimento adquirido com a arte que é uma área
intrinsecamente complexa por sua natureza epistemológica,
com linguagens especificas e diversificadas.
b) A utilização da arteterapia como modalidade terapêutica no
atendimento psicopedagógico a aprendizes com problemas
de aprendizagem possibilita a materialização de conteúdos
simbólicos. Essa materialização compreende a expressão e
comunicação dos sentimentos e do próprio olhar sobre a vida
e sobre si mesmo, bem como o resgate da autoestima, o
confronto e a ressignificação de informações.
c) A arteterapia cuida das pessoas em sua totalidade e
essência, integrando os aspectos afetivos, emocionais,
cognitivos e neurológicos, promovendo e aperfeiçoando a
atenção, percepção, memória, pensamento, capacidade de
previsão, execução e controle da ação.
d) As atividades arteterapêuticas possibilitam resgatar o
conceito positivo do aprendiz de modo que ele seja capaz de
perceber suas aptidões. Esse caminho de resgate da
subjetividade é essencial para o inicio do tratamento
psicopedagógico, pois é acreditando nas próprias
possibilidades e descobrindo as competências que o sujeito
cognoscente consegue motivação necessária para enfrentar
o problema da não aprendizagem, dando um novo sentido a
situação
e
dor
simbólica
enfrentada,
adquirindo
autoconfiança para consecução de novas aprendizagens.

O diagnóstico psicopedagógico clínico deve concentrar sua
ação no sentido de levantar hipóteses, verificar o potencial
de aprendizagem, mobilizar o aprendiz e o seu entorno
(família e escola) no sentido da construção de um olhar
sobre o não aprender. Assinale a alternativa INCORRETA
quanto aos recursos que o psicopedagogo pode usar
a) entrevista com a família.
b) investigar o motivo da consulta.
c) realizar procurar a história de vida da criança realizando
Anamnese.
d) Solicitar exames neurológicos para identificação de
distúrbios.

