QUESTÃO 4
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NÃO ASSINE ESTA FOLHA

Você é contratado como psicólogo escolar por uma escola privada que atende a alunos do Ensino Fundamental II e Médio. Na primeira
reunião com a coordenação você é solicitado a planejar uma série de palestras e dinâmicas para os alunos entre 15 e 18 anos de idade
sobre sexualidade. Após você perguntar a respeito do motivo da escolha do tema, a coordenação lhe explica que os casos de gravidez têm
aumentado ano a ano, sendo necessário um trabalho que faça os alunos refletirem sobre o momento certo para iniciar a vida sexual,
bem como os auxilie a suportar angústias, aprendendo a estabelecer prioridades nessa complexa etapa da vida, em que se deve decidir
a respeito do futuro profissional.
a) Como você entende a demanda da coordenação da escola? Como negociar o trabalho com a coordenação para definirem conjuntamente as diretrizes de ação que podem ser pensadas para o seu trabalho?
b) Como abordar esse tema de modo a possibilitar à escola refletir sobre as questões relativas à sexualidade?
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• 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

9

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

RESPOSTA – QUESTÃO 3

4

Você trabalha como psicólogo escolar, prestando assessoria semanal a escolas da rede pública de um município que adotou como
princípio a inclusão escolar, assim como a organização por ciclos de desenvolvimento, não havendo mais o regime seriado. Em uma
dessas escolas, no início do ano letivo, a equipe de professores, em uma reunião geral, apresenta-lhe a situação que segue e solicita que
você confirme a necessidade de se matricular a criança em questão na sala especial.
Um novo aluno acaba de se matricular. Em seu histórico escolar consta que ele tem 9 anos de idade, freqüentava, no ano anterior, o 3.º ano
do Ciclo I – Ensino Fundamental, tendo sido recomendada avaliação psicológica, por ele estar apresentando “dificuldades na escrita”.
O laudo relativo à avaliação psicológica realizada contém o que se segue:
“O menor L.F. veio a este Centro de Saúde e realizou o Raven-escala especial. Sua performance e desempenho estão dentro da média
das crianças de sua idade. Não é um menino brilhante, mas pode aprender. Estou encaminhando para segmento em fono, pois apresenta dificuldades na diferenciação de sons como p-pr; b-br, d-dr etc., assim como apresenta dificuldades na escrita, como inversão de
letras (d-q; p-b; f-j), escrita de várias palavras, sem espaçamento, e uso inadequado do caderno. Penso que ele se beneficiará de uma
experiência em classe especial durante este ano. Ele precisa de atenção mais individualizada e de demonstração de mais cuidado.
A partir dessas informações:
a) Apresente quais são, atualmente, os princípios da inclusão escolar, justificando também a afirmação de que o laudo psicológico
apresentado não se orienta por tais princípios.
b) Qual seria a direção geral tomada por você nessa assessoria, com relação à questão apresentada pela equipe de professores?
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QUESTÃO 3

NÃO ASSINE ESTA FOLHA
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NÃO ASSINE ESTA FOLHA

RESPOSTA – QUESTÃO 1
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Uma escola pública de educação fundamental solicita a sua assessoria, alegando a necessidade de uma intervenção junto à equipe de
professores, que têm encontrado inúmeras dificuldades para lidar com os alunos. Em uma primeira reunião com a equipe gestora e
representantes dos professores, dois pedidos configuram-se: os professores das classes iniciais (que costumam atender crianças de
6 a 8 anos de idade) solicitam uma formação em serviço sobre “estratégias de letramento para crianças com pouca estimulação em
casa”; já os professores das classes finais da Educação Fundamental I (que costumam atender crianças de 9 a 11 anos de idade)
solicitam palestras sobre como lidar com a indisciplina e a educação para a formação de valores.
Considerando este quadro inicial:
a) Como compreender esses pedidos e quais ações você realizaria a partir deles?
b) Como você justificaria teoricamente as ações propostas?
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QUESTÃO 2

NÃO ASSINE ESTA FOLHA
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NÃO ASSINE ESTA FOLHA

RESPOSTA – QUESTÃO 2

6

Você trabalha em uma Unidade Básica de Saúde, atendendo à demanda infantil e juvenil de uma região periférica de sua cidade. Os
equipamentos de atenção social que compõem essa região são: 1 creche, 1 escola de educação infantil, 3 escolas de educação fundamental,
1 escola de ensino médio, que também oferece educação de jovens e adultos, uma praça, a Unidade Básica de Saúde e o Conselho Tutelar.
No último ano, você tem percebido um aumento de jovens entre 15 e 18 anos de idade encaminhados para a Unidade Básica de Saúde,
pela escola de ensino médio. Cada jovem tem lhe trazido preenchido o mesmo formulário-padrão:
“O menor _______________, de ____ anos tem apresentado comportamento inadequado em sala de aula, desrespeitando seus professores e prejudicando o desenvolvimento de seus colegas em sala de aula. Medidas disciplinares já foram tomadas, não tendo apresentado efeito.
Encaminhamos para grupo de adolescentes a fim de que possa ser trabalhada a necessidade de limites e valores para o convívio
social”.
a) Que hipóteses pode-se elencar a respeito da visão que a escola tem sobre indisciplina e qual é o papel do psicólogo junto a esse
fenômeno?
b) Apresente um pequeno projeto de intervenção na escola junto à situação descrita.
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