
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Didática Geral 
 

* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Permitido, apenas, o uso de canetas AZUL e/ou PRETA, transparentes. É proibido o uso de lápis e borracha. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá sair da sala para ir ao banheiro, após 01:00 hora de prova. O Candidato só poderá 
retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do 
candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 09/07/2018, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XIII do Edital 
do Concurso Público nº 001/2018 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, de 30/04/2018. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 ORIENTADOR PEDAGÓGICO 



 

PARTE I – ORIENTADOR PEDAGÓGICO 
 
01 - O Orientador Educacional – OE Márcio desenvolve como 
uma de suas atribuições coordenar as discussões e 
encaminhamentos coletivos, relacionados à Avaliação 
Institucional - AI da escola. Com base nos documentos 
expedidos pelo Ministério de Educação – MEC, a AI escolar 
deve contribuir para: 

A) o aperfeiçoamento do ensino, da aprendizagem, 
recuperar a dignidade do educador, a autonomia da 
escola e  impulsionar um processo novo de autocrítica 

B) a identificação de mérito, ou seja, priorizar a escolha do 
dirigente escolar que apresenta o melhor desempenho 
em sala de aula 

C) estabelecer hierarquias, classificações e rankings entre 
os diversos turnos da escola 

D) credenciar a escola para receber um prêmio nacional e 
definir quem será o/a próximo/a candidato/a a eleição 
direta para diretor/a 

E) assegurar a avaliação classificatória aplicada, a fim de 
formar as turmas de acordo com o rendimento escolar 

 
02 - A AI é um processo global, contínuo e sistemático, 
competente e legítimo, participativo, que pode envolver agentes 
internos e externos. Com base nesse conceito é necessário que a 
escola crie: 

A) formas de personalizar a avaliação, identificando as 
pessoas não competentes e criando estratégias coletivas 
de transferi-las para outras instituições de ensino 

B) estratégias para fotografar a realidade, em um dado 
momento, identificando os culpados pelo baixo índice 
de aprendizagem escolar 

C) os procedimentos que possam identificar os culpados 
pelo fracasso escolar, assim como propostas  de seleção 
docente para viabilizar o PPP escolar 

D) uma cultura institucional, alcançando uma 
compreensão descontextualizada, porém fundamentada 
naquilo que está acontecendo em determinado 
momento 

E) uma cultura institucional , indo às raízes dos fenômenos 
e das situações, alcançando uma compreensão 
contextualizada e fundamentada naquilo que ocorre no 
cotidiano escolar 

 
03 - O OE Marcelo participou da formação continuada para 
acompanhar, na escola, o Programa Nacional de Fortalecimento 
dos Conselhos Escolares, o qual defende a escola pública como 
um espaço que, para além das salas de aula e da 
transmissão/apropriação de conhecimentos científicos, torna-se 
um lugar sintonizado com os direitos sociais de todos. Esta 
concepção de escola busca superar: 

A) a cultura imperativa e tradicionalista, avançando para 
uma prática de trabalho coletivo 

B) a profissionalização dos servidores públicos para a 
construção de uma escola democrática 

C) a prática coletiva que favorece a agilidade dos 
procedimentos escolares pertinentes 

D) o profissionalismo que avança para uma prática de 
trabalho coletivo 

E) o compromisso com a democracia participativa e com 
um projeto emancipador de sociedade 

 

04 - A OE Carla participa, sistematicamente, do 
planejamento bimestral, de acordo com os 
encaminhamentos definidos no PPP escolar que foi 
elaborado e é avaliado coletivamente. De acordo com o PPP 
“Todas as pessoas têm direito subjetivo à educação de 
qualidade socialmente referenciada”. A este direito 
corresponde a obrigação: 

A) do estudante optar por participar das disciplinas que 
compõem a base comum curricular 

B) do professor garantir que o conhecimento prévio do 
aluno que pertence às famílias de baixa renda, 
prevaleça, em detrimento do saber científico 

C) da oferta de um ensino que tem como base a 
qualidade total que vai ao encontro das exigências 
do mercado de trabalho 

D) da oferta de condições objetivas para que cada 
cidadão se construa autônomo, livre e responsável 

E) da identidade cultural dos adolescentes 
provenientes de famílias desestruturadas ser 
exercitada em função da manutenção dos valores da 
classe mais privilegiada da sociedade 

 
05 - De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o Ensino Fundamental – DCNEF, as crianças, quase 
sempre, percebem o sentido das transformações corporais e 
culturais, afetivo-emocionais, sociais pelas quais passam. 
Tais transformações requerem-lhes: 

A) reformulação da autoimagem, a que se associa o 
desenvolvimento cognitivo 

B) referências da classe privilegiada para a 
manutenção da sociedade brasileira 

C) o gosto pelo consumismo para manter o município 
funcionando 

D) valorização das colegas que possuem um alto poder 
aquisitivo 

E) a prontidão para acompanhar a alfabetização das 
colegas que já sabem ler 

 
06 - Respeitadas as marcas singulares antropoculturais que 
as crianças de diferentes contextos adquirem, os objetivos 
da formação básica, definidos para a Educação Infantil, 
prolongam-se durante os anos iniciais do Ensino 
Fundamental, de tal modo que os aspectos físico, afetivo, 
psicológico, intelectual e social sejam priorizados na sua 
formação, complementando: 

A) a consolidação e o aprofundamento dos 
conhecimentos adquiridos no lar, como hábitos, 
preconceitos, conceitos e habilidades 

B) a preparação para o trabalho e os exercícios para a 
cidadania, de modo a exercer bem a ocupação que 
escolher ao concluir a educação básica 

C) a ação da família e da comunidade, e, ao mesmo 
tempo, ampliando e intensificando, gradativamente, 
o processo educativo com qualidade social 

D) o aprimoramento dos preconceitos adquiridos na 
família e na comunidade,  a fim de viverem 
dignamente na sociedade 

E) os fundamentos tecnológicos presentes na escola 
pública, de modo a selecionar os tabus adquiridos 
nos seus cotidianos 

 
 



 

07 - Na educação escolar é preciso ter claro que são 
utilizados dois tipos de brinquedos: educativos e 
pedagógicos. Entretanto, vale a pena lembrar que eles 
possuem funções diferentes, apesar de serem confundidos 
com frequência. Os brinquedos pedagógicos pedem: 

A) regras complexas, mas as crianças devem conduzi-
las,  de forma espontaneísta, como no faz de conta 

B) a presença e o direcionamento de um adulto e 
demandam explicações, orientações de como 
brincar e interagir 

C) uma rotina dos pequenos, mas sem a exigência de 
roteiros predeterminados 

D) que a criança explore as suas possibilidades, sem 
interferências externas 

E) uma forma livre e com poucas regras, o que não 
exige a presença de um adulto 

 
08 - De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais 
Gerais para a Educação Básica- - DCNGEB, no Ensino 
Fundamental, acolher significa também: 

A) cuidar e educar, como forma de garantir a 
aprendizagem dos conteúdos curriculares e 
possibilitar que os alunos sintam-se produtores dos 
bens culturais disponíveis na sociedade 

B) manter uma atenção especial e individual, de 
carinho e estimulação permanente que cada uma 
criança deveria receber 

C) manter higienizado o campo das brincadeiras, por 
meio da seleção de objetos, fantasias, brinquedos, 
dos arranjos dos espaços e do tempo para a criança 
brincar, dormir e alimentar-se 

D) organizar cada espaço e a rotina diária em função 
de ideias de assistência, de custódia e de higiene da 
criança 

E) garantir o desenvolvimento integral da criança, 
envolvendo aspectos afetivos, relacionais, 
biológicos, alimentares e o acompanhamento à 
saúde 

 
09 - A gestão democrática constitui-se em instrumento de 
horizontalização das relações e convivência colegiada, o 
que requer: 

A) uma convivência social libertária, fundamental para 
o exercício do protagonismo juvenil na sociedade 

B) espaços de convivência restrita aos estudantes e 
organizadas com o material que trazem de casa ou 
do meio em que vivem 

C) a busca da qualidade total da educação que vai ao 
encontro das necessidades do mercado de trabalho 

D) a superação do autoritarismo no planejamento e 
organização curricular, educando para a conquista 
da cidadania plena 

E) o absenteísmo do orientador e supervisor escolar, 
nos assuntos de interesse dos estudantes  

 
10 - Nos dias atuais o OE deve colaborar com o aluno, na 
escola, de forma que lhe forneça os elementos que 
favoreçam: 

A) todo o encaminhamento para resolver os problemas 
familiares, o que deve ser generalizado para os 
demais colegas da sala 

B) a análise parcializante e focada no problema 
circunstancial, apenas no momento em que é 
procurado 

C) exclusivamente o ambiente onde o aluno assiste 
aula ou no momento em que necessita convidar os 
familiares para assumirem o fracasso escolar do/a  
filho/a 

D) o autoconhecimento de suas limitações e justificar 
que o fracasso escolar independe dos professores 

E) o diálogo que pressupõe o saber ouvir e entender os 
problemas do estudante, a fim de lhe levar a pensar 
como superar os desafios postos no seu cotidiano 

 
11 - A OE Marluce acompanha, sistematicamente, os 
processos de ensino e aprendizagem, definidos na avaliação 
coletiva do PPP escolar, assumidos por meio dos 
compromissos científicos e filosóficos partilhados no 
planejamento anual, com vistas à construção de uma 
educação integral favorecendo o sujeito como agente de 
mudança, qual deve levar em conta: 

A) que é uma modalidade de ensino, a qual coloca o 
aluno no centro do processo e busca o seu 
desenvolvimento em todas as suas dimensões 

B) a Educação Inclusiva como um privilégio, 
defendido por Anísio Teixeira, por proporcionar um 
espaço crítico em sala de aula 

C) uma proposta de ensino, alinhada com a noção de 
sustentabilidade por se comprometer com processos 
educativos contextualizados e propedêuticos 

D) uma modalidade de ensino que favorece a interação 
permanente entre o que se aprende e o que se pratica 

E) o desenvolvimento da capacidade do estudante criar 
e produzir, visando a sua formação nos espaços em 
que vive e convive 

 
12 - De acordo com a legislação vigente a reorganização do 
Ensino Fundamental de nove anos, abrange a população na 
faixa etária: 

A) de seis anos de idade, desde que tenha frequentado 
a instituição de Educação Infantil, obrigatória em 
todo o território nacional 

B) de seis aos quinze anos de idade, unificando o 
antigo curso primário e o ginasial em uma única 
modalidade de ensino 

C) de seis anos a quinze anos de idade, mediante a 
seleção das crianças que não tiveram acesso à 
Educação Infantil 

D) dos seis aos quatorze anos de idade e se estende, 
também, a todos os que na idade própria, não 
tiveram condições de frequentá-lo 

E) de seis anos a quatorze anos de idade,  apenas na 
medida em que for sendo universalizada e garantida 
a Educação Infantil dos quatro aos cinco anos de 
idade 

 
13 - A diversidade econômica, social e cultural exige da 
escola o conhecimento da realidade em que vivem os 
alunos, condição importante para que o aluno possa se 
reconhecer como parte dessa cultura e construir identidades 
afirmativas. Ao mesmo tempo, a escola deverá propiciar aos 
alunos condições para transitarem em outras culturas, para 
que transcendam seu universo local, com vistas a: 



 

A) garantirem a manutenção dos valores sociais e 
econômicos vigentes 

B) contribuírem com a força de trabalho para o 
desenvolvimento econômico nacional 

C) se tornarem aptos a participar de diferentes esferas da 
vida social, econômica e política   

D) garantirem o êxodo rural, única forma de melhorar o 
ensino público 

E) garantirem a linguagem erudita que mantém a 
autoestima de todos 

 
14 - O OE Flávio compreende que a legislação de ensino que 
norteia a educação escolar, considera as abordagens próprias aos 
estágios de desenvolvimento dos alunos, o período de duração 
dos cursos, os horários e condições em que se desenvolve o 
trabalho escolar e, sobretudo, os propósitos mais gerais de 
formação dos estudantes. O acesso ao conhecimento escolar, no 
Ensino Fundamental, tem portanto a dupla função: 

A) atender a diferentes situações no tempo e no espaço e as 
tendências regionais do mercado de trabalho 

B) considerar tanto as rápidas mudanças tecnológicas, 
como a necessária manutenção dos valores morais do 
nordeste brasileiro 

C) desenvolver as competências que garantam o 
aprimoramento profissional do jovem, bem como fazê-
lo acompanhar as mudanças que caracterizam a 
produção no nosso tempo 

D) desenvolver nos adolescentes o compromisso com o 
novo significado do trabalho no contexto da 
globalização e, do outro lado com a pessoa humana que 
ingressará no mundo do trabalho 

E) desenvolver habilidades intelectuais e criar atitudes e 
comportamentos necessários para a vida em sociedade 

 
15 - Voltados à divulgação de valores fundamentais ao interesse 
social e à preservação da ordem democrática, as 
concepções/orientações contidos na Base Nacional Comum 
Curricular -BNCC devem assegurar: 

A) a característica unitária das orientações curriculares 
nacionais, a fim de manter o aluno em sua região 

B) a contextualização dos conhecimentos escolares, a fim 
de conservar a cultura e valores da região e do lugar em 
que vivem os estudantes da escola  

C) o ensino de pelo menos uma LÍNGUA Estrangeira 
moderna , a partir do sexto ano do Ensino Fundamental 

D) a característica unitária das orientações curriculares 
nacionais e do PPP escolar à luz das propostas 
curriculares dos Estados e municípios 

E) o respeito à diversidade religiosa do Brasil, oferecendo 
esse componente curricular em horários diferentes do 
ensino regular, obrigatoriamente 

 
16 - Os conteúdos sistematizados que fazem parte do currículo 
são denominados: 

A) saberes prévios, os quais substituem a formação de 
conceitos científicos 

B) componentes curriculares, os quais se articulam às 
diversas áreas do conhecimento 

C) saberes do senso comum que serão objeto da avaliação 
classificatória 

D) conhecimentos propedêuticos, próprios da educação 
escolar 

E) conhecimentos instrucionais, próprios da escola formal 

17 - Para um trabalho integrado, é indispensável ao Orientador 
Educacional: 

A) definir seu papel dentro da equipe, com uma proposta 
clara de trabalho, aberto ao diálogo e à cooperação com 
a comunidade educativa 

B) visar fins lucrativos no encaminhamento do estudante a 
outros profissionais, especialmente ao tratamento 
psicológico 

C) atender os casos de alunos em que esteja 
emocionalmente envolvido, oferecendo um 
aconselhamento em sua própria casa 

D) atender particularmente casos que não podem ser 
atendidos na instituição onde trabalha, a fim de guardar 
a ética necessária à preservação da autoestima juvenil 

E) favorecer, de qualquer forma quem exerça ilegalmente 
a profissão de Orientador Educacional, como um meio 
de ter um auxiliar, nas diversas demandas 

 
18 - Com o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, 
crianças e adolescentes passaram a ser considerados pessoas. 
Um dos pontos mais polêmicos do estatuto até hoje é a 
proibição da tortura em qualquer medida, inclusive a famosa 
“palmada”. Nesse sentido o artigo 18 é claro ao afirmar que a 
criança e o adolescente têm o direito de ser: 

A) educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de 
tratamento cruel ou degradante, como formas de 
correção, disciplina, educação ou qualquer outro 
pretexto seja pelos pais, professores, membros 
familiares ou qualquer outra pessoa 

B) segregada claramente por sua família devendo, no 
entanto, ficar sob a tutela do Estado, independentemente 
de sua origem, cor, crença, religião, classe social, 
situação econômica e familiar  

C) encaminhada pelo OE, para o serviço social quando 
houver problemas e situações identificadas na escola, 
excepcionalmente, para que sejam atendidas pelo 
Ministério Público, visando a resolver os problemas de 
seus núcleos familiares 

D) encaminhadas pela equipe gestora da escola ao serem 
identificados como menores infratores, mostrados pela 
mídia com tarjas nos olhos, passando a ter sua imagem 
preservada e incluída na escola, sob a tutela do Estado 

E) acolhidas na escola, embora tenham cometido alguma 
infração, com advertência verbal, obrigação de reparar 
o dano e trabalhos comunitários em um tempo máximo 
de 6 meses, sendo 8 horas semanais 

 
19 - O ECA foi um marco para o país. No entanto, mais 
importante ainda é adaptar as leis e normas à realidade 
brasileira, ano após ano. A legislação deve acompanhar as 
condições em que crianças e adolescentes vivem, lhes 
propiciando: 

A) um tratamento previsto pelo ordenamento jurídico 
pátrio, colocando-se em risco toda a estrutura de 
garantias e direitos dos alunos disciplinados 

B) medidas socioeducativas,  como a de incutir ao jovem 
responsabilização pelo seu comportamento indesejável, 
os meios e mecanismos para auxiliá-lo na compreensão 
do desvio de conduta e suas consequências 

C) uma ideia repressiva das medidas socioeducativas, 
desprezando o acompanhamento escolar de uma série 
de mecanismos ‘a favor’ do adolescente e não dos 
demais estudantes 



 

D) oportunidade de ingresso e acesso às escolas, ao lazer e 
à saúde, bem como à reabilitação de adolescentes 
infratores, concedendo-lhes as oportunidades de 
ressocialização 

E) as necessárias punições, desprezando as medidas 
socioeducativas pela ausência de um acompanhamento 
familiar a favor da criança ou do jovem infrator 

 
20 - A atividade artística, concebida como dialética 
permanente entre a pesquisa e a criação, a formação e a 
realização, o invisível e o visível fundamenta a própria 
essência de uma ação artística. Uma ação artística oferece a 
grande quantidade de pessoas a possibilidade de uma atividade 
artística pessoal autêntica: às crianças das escolas, às pessoas 
envolvidas com práticas de amador, e, naturalmente, aos 
artistas profissionais. O OE precisa colaborar com outros 
profissionais da educação para oferecer a todos os alunos: 

A) uma educação artística e cultural propedêutica 
considerando esses componentes curriculares idênticos, 
ou mesmo permutáveis 

B) o ensino da cultura, como o sendo o resultado da história 
da arte 

C) condições as mais adaptadas à experiência artística que 
eles pretendem realizar, sem demagogia e sem confusão 

D) a aprendizagem da arte, como uma maneira de ocupar 
os mesmos, em conformidade com as suas aptidões 

E) a arte da cozinhar, da comunicação, do futebol, dentre 
outras, em conformidade com as demandas familiares 

 
21 - A proposta de trabalho de uma Escola, ondo o PPP foi 
discutido e operacionalizado coletivamente, definiu a cultura 
enquanto atitude, aptidão, uma relação com o mundo, com o 
pensamento e especialmente com as obras artísticas, que 
permite a cada um se situar no mundo das ideias e dos 
símbolos. Nesta perspectiva ela deve se inscrever em uma 
dimensão horizontal que demanda, de um lado, a 
sensibilização, a educação e de outro lado a frequentação 
regular e diversificada das obras, o trabalho do espectador, do 
leitor ou do ouvinte. Neste sentido, a cultura deve ser 
considerada: 

A) enquanto uma posse de bens materiais, o que distingue 
um homem culto de um homem não culto 

B) a posse de um bem, especificamente material, privilégio 
das pessoas que possuem um alto poder aquisitivo 

C) sempre como uma construção lenta e perseverante do 
indivíduo por ele mesmo quando se encontra 
confrontado com as obras mais complexas do espírito 

D) o caminho percorrido pelas pessoas privilegiadas que 
desenvolvem um trabalho  a ser apreciado por quem 
tem bom gosto 

E) como um dom que depende da perseverança do 
indivíduo ao  confrontar o seu trabalho com as obras de 
pessoas notáveis 

 
22 - A participação efetiva do Conselho Escolar no 
processo de escolha do diretor da escola, constitui uma de 
suas ações de maior relevância, na medida em que se 
apresenta como: 

A) um elemento aglutinador de forças dos diferentes 
segmentos que compõem as comunidades local e 
escolar 

B) uma forma de consulta à SME,  a qual indica três 
especialistas da educação, os quais são escolhidos, 

em nível escolar mediante as suas propostas de 
trabalho 

C) uma indicação do político local que acompanha 
sistematicamente o PPP e desenvolve outras 
atividades definidas pela comunidade escolar  

D) o primeiro lugar no Concurso Público para OE ou 
Supervisor escolar e  é referendando pelo respectivo 
sistema de ensino 

E) uma indicação da comunidade educativa e utiliza 
esse órgão no processo de implementação da gestão 
democrática da escola 

 
23 - A participação efetiva e a gestão democrática são 
fundamentais para que a autonomia escolar seja resultado 
da construção coletiva e democrática de projetos, na 
instituição educativa, que venham a atender aos anseios 
da comunidade escolar. A construção desses processos, 
implica: 

A) exclusivamente a eleição direta para a equipe 
gestora, sem a colaboração e nomeação por parte da 
SME ou órgãos institucionais 

B) a vivência de poder e de decisão por pessoas que 
discordam dos encaminhamentos do MEC ou das 
Secretarias de  Educação 

C) o compromisso com o poder político educacional, 
por meio de mecanismos de participação 
envolvendo os profissionais do ensino, apenas em 
nível escolar 

D) a garantia de processos participativos de escolha 
dos dirigentes escolares e de outros mecanismos de 
participação como os Conselhos Escolares 

E) o envolvimento exclusivo dos atores, 
pedagogicamente preparados para gerir os recursos 
financeiros da escola 

 
24 - O OE Moisés se preocupa com os conteúdos 
atitudinais, o chamado currículo oculto. Nele, devem ser 
contemplados aspectos: 

A) relacionados ao que as crianças aprendem na escola 
de forma não explícita, tais como valores e a 
construção de relações interpessoais 

B) relacionados com a convivência e com dificuldades 
de aprendizagem das crianças, com ênfase na 
dimensão terapêutica do atendimento 

C) disciplinares e assim fica por mais tempo em sua 
sala, recebendo alunos expulsos da aula ou que 
desrespeitaram um colega ou um professor 

D) assistencialista ao educando, individualmente ou 
em grupo, no âmbito do ensino de 1º e 2º graus, 
visando o desenvolvimento harmonioso de sua 
personalidade 

E) disciplinares e assim só consegue saber o que está 
acontecendo na escola, quando se dedica  a circular 
pelos espaços onde convivem os estudantes 

 
25 - A escola democrática é aquela que possibilita a todos, os 
que nela ingressam: 

A) se apropriarem dos saberes populares que contribuam 
para a formação profissional, garantindo-lhes o ingresso 
no mercado de trabalho 

B) um ajustamento à ordem social estabelecida, associado 
à manutenção dos movimentos sociais em defesa da 
escola de qualidade 



 

C) os seus saberes prévios, objeto de avaliação que os 
promovem para os anos escolares subsequentes, de 
forma automática 

D) a compatibilização e manutenção do que os estudantes 
já conhecem, expressando os seus desejos e 
compreendendo a sua vida social 

E) a assimilação dos conhecimentos científicos, o 
desenvolvimento de suas capacidades intelectuais, de 
modo a preparar os alunos para participarem, 
ativamente, da vida social 
 

26 - De acordo com a legislação, em vigor, o exercício da 
profissão de OE é privativo: 

A) dos licenciados em pedagogia, possuidores de diplomas 
expedidos por estabelecimentos de ensino superior 
oficiais ou reconhecidos 

B) exclusivamente de portadores do cursos de pós-
graduação, ministrados por estabelecimentos oficiais ou 
reconhecidos, devidamente credenciados pelo 
Conselho Federal de Educação 

C) dos docentes com experiência em sala de aula, que 
estagiaram em um Curso Superior com licenciatura 
plena 

D) por docentes graduados em Cursos de Licenciatura 
Plena, devidamente credenciados pelo Conselho 
Federal de Educação 

E) por pessoas diplomadas em orientação educacional, em 
escolas brasileiras ou estrangeiras, cujas experiências 
docentes sejam equivalentes a dois anos letivos 

 
27 - A orientação educacional se destina a assistir ao 
educando, individualmente ou em grupo, no âmbito: 

A) da instituição escolar privada, exclusivamente, visando 
ao desenvolvimento integral e harmonioso de sua 
personalidade 

B) da SME a fim de elaborar o manual do aluno com vistas 
manter um manual padronizado de comportamento 
próprio de cada etapa do desenvolvimento humano 

C) do MEC, a fim de investigar a operacionalização da 
BNCC e o acompanhamento dos estudantes, em nível 
escolar 

D) das escolas e sistemas escolares da educação básica, 
ordenando e integrando os elementos que exercem 
influência em seu processo formativo  

E) da instituição que oferece a última etapa da educação 
básica para orientar a escolha profissionalizante dos 
adolescentes e jovens 

 
28 - O OE Marcos participou da formação do professor 
alfabetizador, coordenado pelo MEC, a qual aponta para uma 
necessidade urgente de que ele se compreenda e se identifique 
como um ser de linguagem, ou seja, reconheça que a 
linguagem não significa apenas comunicação ou suporte para 
o pensamento, mas interação entre pessoas que se constituem 
mutuamente como sujeitos sociais, de aprendizagem e de 
cultura. Essa proposta de formação continuada está articulada 
com a concepção: 

A) libertária 
B) cognitivista 
C) tecnicista 
D) behaviorista 
E) associativa 

 

PARTE II – DIDÁTICA GERAL 
 
29 - O texto da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 
aprovado pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), 
orienta os currículos da educação básica e estabelece: 

A) os conhecimentos, competências e habilidades que 
se espera que todos os estudantes desenvolvam ao 
longo da Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental 

B) os conhecimentos e as habilidades que se espera que 
todos os estudantes desenvolvam durante toda a 
Educação Básica 

C) que só será posto em prática, após  a aprovação por 
um grupo de entidades e universidades que pediram 
a suspensão do mesmo na semana passada 

D) as competências básicas que garantem aos 
estudantes ingressarem  no mercado de trabalho, ao 
final da Educação Básica 

E) os conhecimentos que se espera que todos os 
estudantes e pessoas com deficiência desenvolvam 
até o final da Educação Básica 

 
30 - A função da BNCC, de acordo com a legislação e 
normas educacionais, bem como com suas concepções 
pedagógicas, deve: 

A) garantir que a BNCC seja o currículo nacional, o 
qual contém o conjunto de referenciais sobre  os 
processos crítico e criativo que as escolas devem 
seguir, a fim de elaborar sua proposta  pedagógica 

B) estabelecer as diretrizes para os currículos das 
escolas de ensino médio, as quais deverão enviar às 
Secretarias de Educação, reenviadas ao Conselho 
Nacional de Educação (CNE) no início do ano 2020 

C) ampliar as discussões por meio do Conselho 
Estadual de Educação de cada Estado e ao analisar 
a parte comum e os conteúdos estabelecidos na 
BNCC, levar em conta a diversidade social e 
regional de cada localidade 

D) possibilitar que as escolas possam agregar ou 
expandir os objetivos de aprendizagem, organizar 
seus currículos incluindo outros objetivos que 
contemplem as diferenças regionais e as 
necessidades específicas das comunidades 
atendidas 

E) ser homologada pela Secretaria de Educação de 
cada região, padronizar os conteúdos da parte 
diversificada, publicada no Diário Oficial da União 
para começar a valer no ano 2020, revisada a cada 
cinco anos 

 
31 - Os currículos do Ensino Fundamental devem ter uma 
base nacional comum curricular, abrangendo 
obrigatoriamente: 

A) uma língua estrangeira a partir do segundo ano do 
Ensino Fundamental, o conhecimento da realidade 
nacional e o estudo da língua portuguesa e da 
matemática 

B) o estudo da língua portuguesa e da matemática; o 
conhecimento do mundo físico e natural; o ensino 
da arte; e a educação física (sendo sua prática 
facultativa ao aluno) 



 

C) o conhecimento do mundo físico e natural, o ensino 
da arte, a educação física e o estudo da língua 
portuguesa e da matemática 

D) o estudo dos processos formativos que ocorrem no 
meio social, garantindo a religiosidade de cada 
região 

E) os estudos e influências do contexto social, a fim de 
que ao se deslocar de um bairro para outro o 
estudante possa se situar por meio da parte 
diversificada do currículo 

 
32 - A prática educativa e especialmente os objetivos, os 
conteúdos do ensino e o trabalho docente estão 
determinados por fins e exigências sociais, políticas e 
ideológicas. Significa que a prática educativa que ocorre em 
várias instâncias da sociedade é determinada: 

A) por valores, normas e particularidades da estrutura 
social a que está subordinada 

B) por um currículo com conteúdos elaborados por 
cientistas sociais a ser operacionalizado na escola 

C) de acordo com a organização e divisão do trabalho 
escolar, conforme as ocupações 

D) pela divisão da sociedade em classes e as práticas 
docentes, as quais variam entre escolas públicas e 
particulares 

E) pelos educadores que ocupam lugares opostos e 
antagônicos no processo de ensino e aprendizagem 

 
33 - A Didática e as metodologias específicas das matérias 
de ensino formam uma unidade, mantendo entre si relações 
recíprocas. A Didática, com base em seus vínculos com a 
Pedagogia, na visão crítica generaliza processos e 
procedimentos obtidos na investigação da matérias 
específicas, das ciências que: 

A) devem ser comuns a todos os componentes 
curriculares, sem atentar para as peculiaridades 
metodológicas dos mesmos 

B) indagam em que consiste o ato educativo, seus 
condicionantes externos para aperfeiçoar o ensino 
propedêutico 

C) está vinculada exclusivamente as fases de 
desenvolvimento dos alunos e os mecanismos 
pedagógicos presentes na assimilação passiva dos 
conteúdos programáticos 

D) dão embasamento ao funcionamento da atividade 
mental e a organização dos alunos entre si 

E) dão embasamento ao ensino e à aprendizagem e às 
ações concretas da prática docente 

 
34 - O planejamento é um processo de racionalização, 
organização e coordenação da ação docente, articulando: 

A) exclusivamente o ensino, diante da relação 
professor e aluno 

B) o preenchimento de formulários com o trabalho da 
secretaria escolar 

C) o trabalho da Secretaria Municipal que elabora o 
Programa, a ser executado na escola 

D) o saber que o professor domina com as demandas 
da escola 

E) a atividade escolar e a problemática do contexto 
social 

 

35 - O professor Marcílio participa de forma sistemática e 
coletiva da elaboração do Projeto Político Pedagógico – PPP 
da escola em que trabalha. Nesse sentido deve levar em conta 
que os planos de ensino traduzem os princípios norteadores do 
PPP, tornando-se: 

A) um guia de orientação, onde apresenta ordem 
sequencial, objetividade, coerência e flexibilidade 

B) um meio para materializar a ideologia de uma escola 
sem partido que omite os condicionantes externos da 
educação brasileira 

C) inflexível diante das demandas de seus alunos, 
priorizando exatamente o conteúdo que domina 

D) inflexível diante das limitações dos estudantes que 
foram aprovados, sem os pré-requisitos para o 
prosseguimento dos conteúdos próprios daquele ano 
escolar 

E) objetivo, pondo o plano em ação de acordo com os 
alunos mais capazes, sem preocupar-se com os 
estudantes que deixaram de consolidar os saberes do 
ano anterior 

 
36 - A professora Marta procura formular boas perguntas que 
exigem de seus alunos, a busca de pesquisas, a pensarem por si 
mesmos, tirarem conclusões acerca da temática estudada. Ao 
assumir uma postura pedagógica que expressa confiabilidade, 
coerência, segurança a professora deve: 

A) garantir a aprovação automática dos alunos até o final 
da educação básica, considerando que as famílias de 
baixo poder aquisitivo precisam ter uma titulação 

B) despertar a necessidade do saber e o interesse pelo 
estudo, excluindo as condições objetivas de direção da 
classe 

C) demonstrar autoridade e firmeza de atitudes diante dos 
alunos mais desinteressados, garantindo a evolução 
dos mais interessados 

D) transmitir os conhecimentos que o docente domina, 
independente da proposta de trabalho da instituição de 
ensino 

E) aliar-se a firmeza de atitudes diante dos acordos 
firmados no início do ano letivo, manifestando apoio 
pedagógico, visando os progressos e a superação das 
dificuldades discentes 

 
37 - O ensino, como atividade específica da escola, tem como 
propósito central a aprendizagem e o estudo dos alunos. 
Significa que: 

A) deve existir atividades formativas que priorizem a 
relação cogniscitiva do aluno com os componentes 
curriculares 

B) a matéria que vem relacionada nas Diretrizes 
Nacionais Curriculares devem ser ministradas de 
forma linear, de acordo com o livro didático aprovado 

C) a matéria que é relacionada nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais deve ser seguida de forma 
mecânica e inquestionável 

D) o conteúdo listado pela BNCC deve fundamentar o 
fazer pedagógico do professor, mediando os objetivos, 
ali explicitados  

E) os conteúdos atitudinais não constam na BNCC e 
assim devem ser dispensados das práticas, em nível de 
sala de aula 

 
 



 

38 - O método de ensino propicia a descoberta das relações 
entre os conteúdos que os alunos estudam, estabelecendo 
relações entre: 

A) o professor e o gestor da Secretaria Municipal de 
Educação – SME, quando na escola não houver um 
pedagogo para definir o plano de ensino 

B) os fatos, os fenômenos e a ciência em constantes 
desenvolvimentos e transformações, em virtude de 
que é pela ação humana que as coisas mudam 

C) o que a SME planeja e o que o docente executa, a 
fim de cumprir o que está especificado na BNCC 

D) o objetivo posto no PPP escolar e os conteúdos 
definidos na BNCC, em constante desenvolvimento 
e transformação, norteados pela ação humana 

E) a instituição que garante os direitos da criança/do 
adolescente e a ciência, em virtude de que é pela 
ação humana que ocorrem as violências escolares 

 
39 - A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, 
destina-se a assegurar e a promover, em condições de 
igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 
fundamentais da mesma. Considera a pessoa com 
deficiência aquela que: 

A) recebe algum tipo de discriminação e está obrigada 
a fruição de benefícios decorrentes de ação 
afirmativa 

B) não disponibiliza de recursos financeiros que 
garantam um atendimento em igualdade de 
condições com as pessoas com um alto poder 
aquisitivo 

C) possui algum impedimento de curto prazo de 
natureza física, mental ou sensorial que pode ter 
obstruída sua participação plena na sociedade  

D) tem impedimento de longo prazo de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial que pode ter 
obstruída sua participação plena e efetiva na 
sociedade 

E) tem um impedimento a médio prazo para se 
locomover por problemas de natureza física,  
podendo ter obstruída sua participação efetiva no 
meio em que vive 

 
40 - A professora Flávia observou que o PPP escolar, 
construído e aprovado coletivamente, se opõe ao paradigma 
sentencioso, ou seja, orienta que as avaliações propiciem 
aos docentes oferecerem estímulos, explicações claras, 
textos explicativos consistentes para que os estudantes 
possam evoluir para novos estágios de aprendizagem se 
apropriando dos conhecimentos científicos. Nesta 
perspectiva, a professora deve utilizar a avaliação: 

A) classificatória 
B) reprodutivista 
C) tecnicista 
D) mediadora 
E) libertária 

 
 

 


