QUESTÃO 4
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NÃO ASSINE ESTA FOLHA

Uma criança de 10 anos é encaminhada a um serviço de atendimento psicológico para realizar uma avaliação psicomotora.
As queixas referidas pelos responsáveis incluem: troca de letras e dificuldade para realização de cálculos, descoordenação
motora global e comportamento muito agitado. Seu rendimento escolar está comprometido e não consegue sucesso nas
atividades esportivas que realiza durante as aulas de educação física. A situação financeira da família é precária e o pai
está desempregado.
A partir desses dados iniciais, planeje o processo psicodiagnóstico para essa criança, definindo:
a) a seqüência de ações a serem realizadas com os responsáveis e com a criança;
b) os instrumentos, técnicas e recursos utilizados para coleta de dados em cada etapa.

CFP/04-Psicomotricidade

• VERIFIQUE

SE O SEU NOME,

RG

INSTRUÇÕES

0

A

40

PONTOS.

20 PONTOS

NA PROVA DISCURSIVA.

IDENTIFICAÇÃO EM QUALQUER OUTRO LOCAL ANULARÁ SUA PROVA.

QUESTÕES E SERÁ AVALIADA NA ESCALA DE

A

E NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTÃO CORRETOS.

4

A PROVA SOMENTE NO LOCAL INDICADO NESTA FOLHA.

HORAS E

30

MINUTOS.

A REALIZAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA NÃO SERÃO PERMITIDAS CONSULTAS BIBLIOGRÁFICAS DE QUALQUER ESPÉCIE.

CONSIDERADOS HABILITADOS OS CANDIDATOS QUE OBTIVEREM NOTA IGUAL OU SUPERIOR A

PROVA DISCURSIVA É COMPOSTA DE

• ASSINE
• A

• SERÃO

• DURANTE

• DURAÇÃO: 2

QUESTÃO 1

NÃO ASSINE ESTA FOLHA
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NÃO ASSINE ESTA FOLHA

RESPOSTA – QUESTÃO 3
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Oliveira (2004) afirma que a auto-imagem de uma criança está intimamente ligada à sua auto-estima.
Apresente as concepções de auto-imagem e auto-estima, especificando a abordagem ou teórico que orientou a sua explanação.
Disserte sobre as ligações que podem ser estabelecidas entre os dois conceitos apresentados.
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QUESTÃO 3
Você foi encarregado de acompanhar, em reeducação psicomotora, um grupo de quatro crianças entre 8 e 9 anos, nas quais
já foram identificadas dificuldades relacionadas à coordenação motora fina.
Apresente:
a) Um plano de ação para o processo de reeducação psicomotora para as dificuldades dessas crianças, definindo os
objetivos de cada etapa.
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NÃO ASSINE ESTA FOLHA

RESPOSTA – QUESTÃO 1
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b) Sugestões de atividades a serem desenvolvidas em cada etapa (pelo menos uma atividade para cada etapa).
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QUESTÃO 2

NÃO ASSINE ESTA FOLHA
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NÃO ASSINE ESTA FOLHA

RESPOSTA – QUESTÃO 2
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Para uma série de autores, tais como Freud, Wallon, Piaget e outros, em cada indivíduo existe um complexo mediador
entre o mundo e a sua interioridade, que constitui o ímpeto do seu comportamento.
Escolha um autor ou abordagem teórica com contribuição significativa na área da Psicomotricidade e apresente o papel
atribuído ao movimento no processo de transformação do ato difuso e inconsciente de um recém-nascido à intenção do
gesto de uma pessoa adulta.
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