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MUNICÍPIO DE SANTA ROSA - RS  
Concurso Público nº 01/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientador(a) Educacional 
 

I N S T R U Ç Õ E S 
 

Leia e siga atentamente as instruções abaixo: 
1. Acompanhe, com o fiscal, a conferência da paginação do seu Caderno de Prova, 

apontando qualquer falha encontrada. 
2. Leia toda a prova para tomar contato com os conteúdos em questão. 
3. Em cada questão apenas uma das alternativas é correta. 
4. Na avaliação desta prova, somente serão consideradas as respostas marcadas 

adequadamente no “CARTÃO-RESPOSTA” de computador, que não deve conter 
rasuras. Resposta com rasura será anulada. Também será anulada a questão com mais 
de uma alternativa assinalada. 

5. O tempo de duração desta prova é de até três horas, contado a partir do sinal do início 
da mesma, das 9h as 12horas. 

6. Qualquer pedido de esclarecimento deverá ser dirigido, em voz alta, ao fiscal da sala. 
7. As 40 (quarenta) questões da prova são de múltipla escolha. Leia com atenção o(s) 

texto(s) e os enunciados das questões. Para evitar rasuras no “CARTÃO-
RESPOSTA”, ao encontrar a alternativa correta, segundo o enunciado da questão, 
assinale a alternativa correta na GRADE-RASCUNHO, a qual foi entregue em anexo, que 
você poderá levar. Posteriormente, transcreva a alternativa no “CARTÃO-RESPOSTA”.  

8. Os últimos dois candidatos que assinarem a Ata de Presença deverão acompanhar o 
fiscal de sala e apor sua assinatura no lacre do pacote das provas e dos cartões. 

9. Estrutura da Prova: 

Disciplinas da Prova Nº de questões Pontuação por 
questão 

Parte I – Língua Portuguesa 10 (dez) questões 2,0 (dois) pontos 

Parte II – Legislação de Ensino  10 (dez) questões 2,0 (dois) pontos 

Parte III – Conhecimentos Específicos 20 (vinte) questões 4,0 (quatro) pontos 
 

Prova Teórica - 25/03/2012 
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PARTE I – LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Educação: reprovada 
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Há quem diga que sou otimista demais. Há quem diga que sou pessimista. Talvez eu tente 
apenas ser uma pessoa observadora, habitante deste planeta, deste país. Uma colunista com 
temas repetidos, ah, sim, os que me impactam mais, os que me preocupam mais, ___ vezes os 
que me encantam particularmente. Uma das grandes preocupações de qualquer ser pensante 
por aqui é a educação. Fala-se muito, grita-se muito, escreve-se, haja teorias e reclamações. 
Ação? Muito pouca, que eu perceba. Os males foram-se acumulando de tal jeito que é difícil 
reorganizar o caos. 

Há coisa de trinta anos, eu ainda professora universitária, recebíamos as primeiras levas de 
alunos saídos de escolas enfraquecidas pelas providências negativas: tiraram um ano de estudo 
da meninada, tiraram latim, tiraram francês, foram tirando a seriedade, o trabalho: era a moda do 
“aprender brincando”. Nada de esforço, punição nem pensar, portanto recompensas perderam o 
sentido. Contaram-me recentemente que em muitas escolas não se deve mais falar em 
“reprovação, reprovado”, pois isso pode traumatizar o aluno, marcá-lo  desfavoravelmente. 
Então, por que estudar, por que lutar, por que tentar? 

De todos os modos facilitamos a vida dos estudantes, deixando-os cada vez mais 
despreparados para a vida e o mercado de trabalho. Empresas reclamam da dificuldade de 
encontrar mão de obra qualificada, médicos e advogados quase não sabem escrever, alunos de 
universidades têm problemas para articular o pensamento, para argumentar, para escrever o que 
pensam. São, de certa forma, analfabetos. Aliás, o analfabetismo devasta este país. Não é 
alfabetizado quem sabe assinar o nome, mas quem o sabe assinar embaixo de um texto que leu 
e entendeu. Portanto, a porcentagem de alfabetizados é incrivelmente baixa. 

Agora sai na imprensa um relatório alarmante. Metade das crianças brasileiras na terceira 
série do elementar não sabe ler nem escrever. Não entende para o que serve a pontuação num 
texto. Não sabe ler horas e minutos num relógio, não sabe que centímetro é uma medida de 
comprimento. Quase a metade dos mais adiantados escreve mal, lê mal, quase 60% _____ 
dificuldades graves com números. Grande contingente de jovens chega ___ universidades sem 
saber redigir um texto simples, pois não sabem pensar, muito menos expressar-se por escrito. 
Parafraseando um especialista, estamos produzindo estudantes analfabetos. 

Naturalmente, a boa ou razoável escolarização é muito maior em escolas particulares: 
professores menos mal pagos, instalações melhores, algum livro na biblioteca, crianças mais 
bem alimentadas e saudáveis – pois o estado não cumpre o seu papel de garantir ___ todo 
cidadão (especialmente à criança) a necessária condição de saúde, moradia e alimentação. 

Faxinar a miséria, louvável desejo da nossa presidenta, é essencial para nossa dignidade. 
Faxinar a ignorância – que é uma outra forma de miséria – exigiria que nos orçamentos da União 
e dos estados a educação, como a saúde, tivesse uma posição privilegiada. Não há dinheiro, 
dizem. Mas políticos aumentam seus salários de maneira vergonhosa, a coisa pública gasta nem 
se sabe direito onde, enquanto preparamos gerações de ignorantes, criados sem limites, nada 
lhes é exigido, devem aprender brincando. Não lhes impuseram a mais elementar disciplina, 
como se não soubéssemos que escola, família, a vida sobretudo, se constroem em parte de erro 
e acerto, e esforço. Mas, se não podemos reprovar os alunos, se não temos mesas e cadeiras 
confortáveis e teto sólido sobre nossa cabeça nas salas de aula, como exigir aplicação, esforço, 
disciplina e limites, para o natural crescimento de cada um? 

Cansei de falas grandiloquentes sobre educação, enquanto não se faz quase nada. Falar já 
gastou, já cansou, já desiludiu, já perdeu a graça. Precisamos de atos e fatos, orçamentos em 
que educação e saúde (para poder ir ___ escola, prestar atenção, estudar, render e crescer) 
tenham um peso considerável: fora isso, não haverá solução. A educação brasileira continuará, 
como agora, escandalosamente reprovada. 

(LUFT, Lya. In:< http://veja.abril.com.br/blog/augusto-nunes/feira-livre/educacao-reprovada-
um-artigo-de-lya-luft/>. Acesso em 18/02/2012) 
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1. Não é objetivo comunicativo do texto: 
a) mostrar as diferenças entre a educação de algumas décadas atrás e a atual. 
b) refletir sobre a educação brasileira atual. 
c) apontar o fato de que o ensino nas escolas privadas tem nível melhor do que 

nas escolas públicas. 
d) evidenciar a necessidade de mudanças práticas em relação à educação. 
e) destacar o quanto a colunista tem sido criticada por repetir temas em seus 

textos. 
 
2. A alternativa que contém as palavras que completam correta e 
respectivamente as lacunas nas linhas 3, 26, 31 e 45 é: 
a) ÀS – ÀS – A – À. 
b) AS – ÀS – À – À. 
c) AS – AS – À – A. 
d) ÀS – AS – À – À. 
e) ÀS – ÀS – À – A. 
 
3. Leia atentamente os trechos destacados a seguir: 
I – “...era a moda do “aprender brincando”...” (linhas 10 e 11). 
II – “...o analfabetismo devasta este país...” (linha 19). 
III – “Faxinar a miséria, louvável desejo da nossa presidenta, é essencial para 
nossa dignidade” (linha 33). 
IV – “Cansei de falas grandiloquentes sobre educação, enquanto não se faz quase 
nada” (linha 43). 
Os trechos em que há presença de palavras em seu sentido conotativo são: 
a) APENAS I e II. 
b) APENAS I e III. 
c) APENAS II e IV. 
d) APENAS I, II e III. 
e) APENAS II, III e IV. 
 
4. “Quase a metade dos mais adiantados escreve mal, lê mal, quase 60% _____ 
dificuldades graves com números” (linhas 25-26). Sobre o trecho, está errada a 
alternativa: 
a) a grafia correta da palavra que completa a lacuna é “têm”. 

 a palavra QUASE sinaliza o fato de a quantidade não ser exata. 
b) a palavra “LÊ” é acentuada por ser oxítona terminada em “E”. 
c) os verbos estão flexionados no PRESENTE DO INDICATIVO. 
d) “adiantados” caracteriza “alunos”, mesmo que tal palavra não esteja explícita na 

frase. 
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5. Assinale a alternativa errada em relação às questões de língua: 
a) Ao usar “por aqui” (linha 5), a autora está fazendo referência ao Brasil. 
b) Em “Não lhes impuseram a mais elementar disciplina, como se não 

soubéssemos que escola, família, a vida sobretudo, se constroem em parte de 
erro e acerto, e esforço”(linhas 38 a 40), a palavra em destaque coloca a vida 
com valor superior à escola e à família. 

c) O verbo HAVER (linha 5) está sendo usado no sentido de EXISTIR, por isso foi 
flexionado no singular. 

d) A expressão “de certa forma” (linha 19) serve para modalizar o que a autora 
afirma, isto é, não fazer uma afirmação taxativa. 

e) A palavra PORTANTO (linha 11) estabelece relação de EXPLICAÇÃO entre as 
ideias expostas. 

 
6. Leia atentamente as afirmativas a seguir: 
I – Ao afirmar que “Cansei de falas grandiloquentes sobre educação”, a autora 
está afirmando que cansou de “falas muito extensas”. 
II – A palavra “levas” (linha 8) poderia ser substituída, sem prejuízo de significado, 
por “quantidades”. 
III – A autora afirma que nas escolas particulares os professores são bem pagos. 
IV – Segundo o texto não há ações positivas em relação à educação. 
Está correta a alternativa: 
a) APENAS I e II. 
b) APENAS I, II e III. 
c) APENAS II, III e IV. 
d) APENAS I. 
e) APENAS II. 
 
7. Leia as afirmativas a seguir: 
I – O uso da palavra “ALIÁS” (linha 19) sinaliza o fato de que o que vai ser dito tem 
peso maior do que aquilo que foi dito anteriormente. 
II – Os travessões (linha 34) colocam em evidência a ideia de que a ignorância é 
uma forma de miséria. 
III – A repetição da palavra “já” (linha 44) é um recurso usado para mostrar a 
saturação da fala em detrimento da ação.   
IV – O “SE” usado na linha 37 tem a mesma função do que os usados na linha 40. 
Assinale a alternativa correta: 
a) I, II, III e IV. 
b) APENAS II, III e IV. 
c) APENAS I, II e III. 
d) APENAS III e IV. 
e) APENAS II e III. 
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8. Observe: “Mas políticos aumentam seus salários de maneira vergonhosa, a 
coisa pública gasta nem se sabe direito onde, enquanto preparamos gerações de 
ignorantes, criados sem limites, nada lhes é exigido, devem aprender brincando” 
(linhas 36-38). Só não é correto afirmar que: 
a) “Mas” poderia ser substituído, sem alteração de significado por “ENTRETANTO”. 
b) a oração “devem aprender brincando” apresenta SUJEITO INDETERMINADO. 
c) “a coisa pública” equivale a dizer “ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA”. 
d) a palavra “enquanto” estabelece uma relação de concomitância entre o que se 

diz antes e depois dela. 
e) “lhes” refere-se a “gerações de ignorantes”. 
 
9.  Assinale a alternativa incorreta: 
a) A oração “...eu ainda professora universitária...” (linha 8) equivale a dizer 

“quando eu era professora universitária”. 
b) Ao afirmar “Talvez eu tente apenas ser uma pessoa observadora, habitante 

deste planeta, deste país” (linha 1-2), a autora está dizendo que não é o caso 
de ser otimista ou pessimista, e sim observadora, por isso faz as exposições que 
faz. 

c) Facilitar a vida não é sinônimo de preparar bem alguém para o mercado de 
trabalho, nem para as questões pessoais. 

d) Segundo a autora, não há dinheiro para os investimentos em educação e saúde. 
e) Para que alguém cresça de forma adequada, o esforço, a dedicação, o limite e a 

disciplina são fundamentais. 
 

10. As conjunções “POIS” (linha 27), “QUE” (segundo da linha 6) e “ENTÃO” (linha 
14) estabelecem entre as ideias que ligam, respectivamente, relação de: 
a) CAUSA – EXPLICAÇÃO – EXPLICAÇÃO. 
b) EXPLICAÇÃO – CONSEQUÊNCIA – CONCLUSÃO. 
c) CAUSA – CONSEQUÊNCIA – TEMPO. 
d) EXPLICAÇÃO – CAUSA – TEMPO. 
e) CONCLUSÃO – CONSEQUÊNCIA – CONCLUSÃO. 
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PARTE II – LEGISLAÇÃO de ENSINO 
 

11. A Carreira do Magistério Público do município de Santa Rosa tem como 
princípios básicos: 
I - habilitação profissional, que é a condição essencial que habilita ao exercício do 

magistério através da comprovação de titulação específica. 
II - valorização profissional, que compreende as condições de trabalho compatíveis 

com a dignidade da profissão, com aperfeiçoamento profissional continuado. 
III - piso salarial profissional definido por lei federal. 
IV - progressão na carreira somente por mudança de nível de habilitação. 
V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga 

horária de trabalho. 
a) Afirmativas I, II e V estão corretas. 
b) Afirmativas I, II e III estão corretas. 
c) Afirmativas I e V estão corretas. 
d) Afirmativas II e IV estão corretas. 
e) Afirmativas II, IV e V estão corretas. 

 
12. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que explicita a matéria 
educacional na organização do Estado brasileiro, aos diversos entes federativos: 
União, Distrito Federal, Estados e Municípios, sendo que a cada um deles compete 
organizar seu sistema de ensino, cabendo, ainda, à União a coordenação da política 
nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo 
função normativa, redistributiva e supletiva. 
Assinale a alternativa correta relacionada ao nº da Lei definida no enunciado: 
a) nº 8.131/95. 
b) nº 4.024/61. 
c) nº  9.394/96. 
d) nº 9.131/95. 
e) nº 5.692/71. 
 
13. O Parecer nº 11/2010, de 07 de julho de 2010, das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, trata também: 
a) da matrícula obrigatória da criança de 6 anos de idade, objeto da lei nº  

11.274/2006. 
b) da obrigatoriedade da criança de cinco anos de idade frequentar a pré-escola, 

pela lei nº 11.114/2005.  
c) dos anos iniciais serem ampliados para cinco anos, como melhoria na 

alfabetização. 
d) das  Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 
e) das Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na 

Educação Básica, modalidade Educação Especial. 
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14. No Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, a carga horária mínima e os dias 
letivos correspondem: 
a) a carga horária mínima anual do Ensino Fundamental regular será de 800 

(oitocentas) horas relógio, distribuídas em, pelo menos, 200 (duzentos) dias de 
efetivo trabalho escolar. 

b) a carga horária mínima anual do Ensino Fundamental regular será de 900 
(novecentas) horas relógio, distribuídas em, pelo menos, 200 (duzentos) dias 
de efetivo trabalho escolar. 

c) a carga horária mínima anual do Ensino Fundamental regular será de 800 
(oitocentas) horas relógio, distribuídas em, pelo menos, 210 (duzentos e dez) 
dias de efetivo trabalho escolar. 

d) a carga horária mínima anual do Ensino Fundamental regular será de 1.000 
(mil) horas aula, distribuídas em, pelo menos, 220 (duzentos e vinte) dias de 
efetivo trabalho escolar. 

e) a carga horária mínima anual do Ensino Fundamental regular será de 800 
(oitocentas) horas aula, distribuídas em, pelo menos, 210 (duzentos e dez) dias 
de efetivo trabalho escolar. 

 
15. Crianças e adolescentes brasileiros estão sujeitos à violência doméstica, ao 
abuso e à exploração sexual, a formas de trabalho não condizentes com a idade, à 
falta de cuidados essenciais com a saúde, aspectos em relação aos quais a escola, 
como instituição, precisa ficar atenta em função: 
a) de que estas questões repercutem na aprendizagem e no desenvolvimento do 

aluno e, raramente, colocam o professor diante de situações para as quais as 
práticas que ele conhece não surtem resultados.  

b) o trabalho coletivo na escola poderá respaldá-lo de algum modo. No entanto, ao 
se tratar de questões que extrapolam o âmbito das atividades escolares, cabe à 
escola manter-se articulada com o Conselho Municipal, com os serviços de apoio 
aos professores e às famílias.  

c) o crescimento da violência e da indisciplina, sobretudo nas escolas das pequenas 
cidades, tem facilitado sobremaneira a aprendizagem dos alunos e o trabalho 
dos professores, provocando entre estes uma atitude de desânimo diante do 
magistério, revelada pelo alto índice de absenteísmo dos docentes e pelas 
reiteradas licenças para tratamento de saúde. 

d) eles são reflexos não só da violência das sociedades contemporâneas, mas 
também da violência simbólica da cultura da escola que impõe normas, valores 
e conhecimentos tidos como universais e que não estabelece diálogo com a 
cultura dos alunos, frequentemente conduzindo um número considerável deles 
ao fracasso escolar.  

e) o fracasso no rendimento escolar tem provocado um efeito de halo que leva os 
alunos a se insurgirem contra as regras escolares. 
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16. Cabe primordialmente à instituição escolar a socialização do conhecimento e a 
recriação da cultura. De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais 
para a Educação Básica (Parecer CNE/CEB nº7/2010 e Resolução CNE/CEB nº 
4/2010), uma das maneiras de se conceber o currículo é: 
a) entendê-lo como constituído pelas experiências escolares que se desdobram em 

torno do conhecimento, permeadas pelas relações sociais, buscando articular 
vivências e saberes dos alunos com os conhecimentos historicamente 
acumulados e contribuindo para construir as identidades dos estudantes.  

b) ter o foco nas experiências escolares significativas em que as orientações e 
propostas curriculares que provêm da família só terão concretude por meio das 
ações educativas que envolvem os alunos. 

c) compreendê-lo como o conjunto de conhecimentos que a escola seleciona e 
transforma, no sentido de torná-los passíveis de serem ensinados, ao mesmo 
tempo em que servem de elementos para a formação profissional do aluno. 

d) entendê-lo como instância que mantém, organiza, orienta e oferece recursos à 
escola, tendo nos livros didáticos do MEC, a forma de ordenar em unidades e 
tópicos os conhecimentos escolares. 

e) entender o caminho, o percurso no processo em que o conhecimento do 
cotidiano  sofre mudanças, transformando-se em conhecimento científico 
(escolar), e que a isso tem sido chamado de transposição didática. 

 
17. Conforme Art. 41, da Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010, o projeto 
político-pedagógico da escola e o regimento escolar, amparados na legislação 
vigente, deverão contemplar a melhoria das condições de acesso e de permanência 
dos alunos especiais nas classes comuns do ensino regular. No Parágrafo único 
define-se o conceito de recursos de acessibilidade, que são:  
a) aqueles que asseguram condições de acesso ao currículo dos alunos com 

deficiência e mobilidade reduzida. 
b) aqueles que buscam inserir alunos especiais nas classes especiais com materiais 

didáticos, mobiliários e equipamentos adequados. 
c) recursos básicos para as condições de trabalho com alunos com deficiência. 
d) recursos que se centram nas verbas federais capazes de dar condições de 

continuidade nos programas de incentivo e inclusão de todos alunos com 
deficiência e mobilidade reduzida. 

e) aqueles que asseguram vagas para crianças e jovens que por deficiência ou 
mobilidade reduzida necessitam de escolas que tenham transporte e outros 
serviços. 
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18. Marque a afirmativa correta: 
I - Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua 

família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência 
familiar e comunitária, em ambiente próprio de cada organização familiar. 

II - Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento 
familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 6 
(seis) meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base em 
relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de 
forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou colocação 
em família substituta. 

III - A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento 
institucional não se prolongará por mais de 2(dois) anos, salvo comprovada 
necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada 
pela autoridade judiciária.  

IV - Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os 
mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações 
discriminatórias relativas à filiação. 

V - Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, 
cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir 
as determinações judiciais em consonância com os interesses da família. 

a) afirmativas  II e V estão corretas. 
b) afirmativas I, III e IV estão corretas. 
c) afirmativas III e V estão corretas. 
d) afirmativas I, II e IV estão corretas. 
e) afirmativas II, III e  IV estão corretas. 
 
19. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e 
tem como fundamentos: 
a) a soberania; a cidadania; a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. 
b) os poderes da União independentemente e harmônicos entre si, o Legislativo, o 

Executivo e o Judiciário. 
c) a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. 
d) independência social, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos 

povos, igualdade entre os estados, defesa da paz e cooperação entre os povos 
para o progresso da humanidade. 

e) promover o bem de todos, sem preceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação. 
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20. Em casos excepcionais, de necessidade pública, os profissionais da educação do 
município de Santa Rosa podem ser convocados para realizar jornada suplementar, 
para substituição temporária de professores em função docente, em seus 
impedimentos legais, nos casos de designação para o exercício de outras funções 
relativas ao magistério e direção, por ato formal da SME. Qual o número máximo 
de horas que o profissional pode exercer na jornada suplementar? 
a) 24 horas. 
b) 22 horas. 
c) 30 horas. 
d) 20 horas. 
e) 36 horas. 

 
PARTE III - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. A racionalidade comunicativa, pelo pensamento habermasiano, traz a 
necessidade de tematizar reflexiva e criticamente as situações reais de aula, já 
dentro das condições pragmáticas formais presentes em qualquer interação, porém 
com pressuposições específicas e singulares, próprias ao(s) mundo(s)-da-vida 
estabilizadores da cena cotidiana. Esta nova concepção tem como pontos centrais:  
I. Compreensão da Educação enquanto parte do mundo da vida, valorizando seus 

constituintes – tradição cultural, normas sociais e competências da 
personalidade e a consequente formação das identidades (Prestes, 1996). 

II. Fomento ao silenciamento, seja envolvendo os alunos, seja o restante da 
comunidade escolar, através de argumentos racionais (Cullen, 1999). 

III. Atitude fundamental voltada ao entendimento, definindo a Pedagogia da Ação 
Comunicativa (Boufleuer, 1998: 83). 

IV. Incentivo à participação em um clima democrático (Cullen, 1999). 
V. A interação tem papel chave, pois nela está a base da racionalidade 

comunicativa – os interlocutores entendendo-se sobre o mundo (Prestes, 1996). 
a) apenas afirmativas II, III e V estão corretas. 
b) apenas afirmativas I, III, IV e V estão corretas. 
c) apenas afirmativas I, III e IV estão corretas. 
d) apenas afirmativas I e III estão corretas. 
e) apenas afirmativas II, IV e V estão corretas. 
 
22.  A educação escolar deve exercitar a democracia e a cidadania, enquanto direito 
social, através da apropriação e produção dos conhecimentos. Para tanto, faz-se 
necessária a busca de uma sociedade isenta de seletividade e discriminação, 
libertadora, crítica, reflexiva e dinâmica, onde homens e mulheres sejam sujeitos 
de sua própria história. A escola como espaço sociocultural para Dayrell (1996) 
significa: 
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a) ter um projeto político-pedagógico que constitui-se num processo democrático 
de centralidade  de decisões, com o objetivo de organizar o trabalho 
pedagógico. 

b) envolvimento dos professores, alunos, equipe diretiva e conselho tutelar, pela 
discussão, análise e posicionamento frente aos diferentes conflitos de sua 
comunidade escolar. 

c) compreendê-la na ótica da globalização e da unidade, sob o olhar mais denso, 
que leva em conta a dimensão do dinamismo, do fazer-se cotidiano, levado a 
efeito por homens e mulheres históricos, presentes na história. 

d) resgatar o papel dos sujeitos na trama social que a constitui, enquanto 
instituição. 

e) espaço privilegiado de formação dos professores, uma vez que os torna 
protagonistas ativos nas diversas fases dos processos de formação.  

 
23. Maria Tereza Egler Mantoan, doutora em Psicologia Educacional pela Unicamp, 
fala sobre inclusão de crianças e jovens com deficiência na escola regular: 
a) toda crise de paradigma é cercada de muitas incertezas, inseguranças, mas 

também de muita liberdade e de ousadia, para buscar outras alternativas, 
outras formas de interpretação e de conhecimento que nos sustente e nos 
norteie para realizar a mudança. 

b) as diferenças culturais, sociais, étnicas, religiosas, de gênero, enfim, a 
diversidade humana está sendo cada vez mais valorizada e destacada como 
condição para se entender como aprendemos, e como entendemos o mundo e a 
nós mesmos.  

c) a escola não pode continuar ignorando o que acontece ao seu redor, anulando e 
marginalizando os que lutam por uma educação igualitária  nos processos por 
meio dos quais forma e instrui os alunos.  

d) os sistemas escolares já estão sendo reestruturados a partir de um pensamento 
globalizado da realidade, que permite dividir  os alunos em normais e 
deficientes, as modalidades de ensino em regular e especial, os professores em 
especialistas, nesta e naquela manifestação das diferenças.   

e) pode-se, pois, imaginar o impacto da inclusão completa dos serviços segregados 
da educação especial, os programas de reforço escolar, salas de aceleração, 
turmas especiais e outros. 
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24. As discussões atuais sobre currículo têm tomado outras dimensões, na medida 
em que cresce a consciência de que a escola é uma instituição que está histórica e 
socialmente organizada com o objetivo de produzir uma determinada identidade 
individual e social, conforme têm demonstrado as atuais pesquisas da sociologia da 
educação. O currículo constitui-se, portanto, como o núcleo do processo 
institucionalizado de Educação. Assim, segundo MOREIRA & SILVA, a definição de 
currículo: 
a) não é um elemento inocente e neutro de transmissão desinteressada do 

conhecimento social. O currículo está implicado em relações de poder, 
transmitindo e produzindo visões e identidades individuais e sociais particulares.  

b) é um elemento transcendente e atemporal – ele tem uma história, vinculada a 
formas específicas e contingentes de organização da sociedade e da educação. 

c) constitui-se numa seleção particular da cultura geral de uma sociedade, 
implicando esta seleção numa organização também geral. 

d) percurso a ser seguido, uma nova área de especialização do pensamento 
pedagógico, as ideias de unidade, ordem e sequencia de um curso, num clima 
marcado por imprimir padronização ao ensino.  

e)  como prescrição, percurso educacional, programa de atividades, organização 
da escola, condução da aprendizagem. O currículo imprime escolhas de ordem 
de quem faz o cotidiano escola, por isso é considerado neutro e apolítico.  

 
25. Segundo Heloisa Luck, (...) é condição básica da gestão democrática e faz parte 
de uma visão de conjunto da escola e de sua responsabilidade social; o 
estabelecimento de associações internas e externas; a valorização e maximização 
de aptidões e competências múltiplas e diversificadas dos participantes; o 
desenvolvimento de processo de comunicação aberta, ética e transparente.   
a) Autonomia e a descentralização. 
b) Vontade coletiva. 
c) Plano de desenvolvimento da escola. 
d) Orientação para resultados. 
e) Criação de ambientes participativos. 
 
26. Edgar Morin destaca que há sete saberes necessários à educação do futuro. São 
eles: 1. As cegueiras do conhecimento: o erro e a ilusão 2. Os princípios do 
conhecimento pertinente 3. Ensinar a condição humana 4. Ensinar a identidade 
terrena 5. Enfrentar as incertezas. 6. Ensinar a compreensão. e 7. A ética do 
gênero humano. Seus estudos tiveram como preocupação: 
a) a escola  que insiste em trabalhar de forma isolada da sociedade civil e das 

necessidades das crianças e jovens. O conhecimento ainda é visto como fruto 
de uma construção/tradução por meio da linguagem e do pensamento, por isso 
é preciso ampliar para o sentimento de pertencimento à comunidade local. 
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b) a educação que está ainda muito distante de contemplar aspectos fundamentais 
na formação dos escolares, por ignorar, desconsiderar e desconhecer a 
importância das temáticas ecológicas em seus currículos.  

c) a moralidade nos processos de educação do séc XXI se constitui no cerne da 
educação e do ensino através  da promoção do conhecimento como  acesso aos  
problemas globais e fundamentais na compreensão dos parciais e locais.  

d) que a educação deva favorecer um ambiente do livre exercício da curiosidade; 
da reforma do pensamento paradigmático, já que o conhecimento comporta 
interpretação, a aprender sobre o que significa ser humano; o destino 
planetário; o problema de muitas certezas e a compreensão  do 
desenvolvimento das autonomias e pertencimento à espécie humana. 

e) a pertinência das abordagens de ensino contemporâneo, considerando que a 
formação continuada dos profissionais da educação é fundamental na educação 
do séc. XXI que, necessariamente, implica em mudanças paradigmáticas do 
pensamento humano. 
 

27. Atualmente muitos projetos pedagógicos vêm sendo pautados pela Psicologia do 
Desenvolvimento - estudo dos sujeitos, dos conhecimentos, dos processos, dos 
contextos e a sua mútua articulação que constitui a estrutura subjacente de todo e 
qualquer projeto humano -. Neste contexto, mudou também a função do Orientador 
Pedagógico que passou a atuar de forma a atender os estudantes, levando em 
conta que eles estão inseridos em contextos sociais, que são sujeitos singulares, 
com histórias de vida e formas de aprendizagens diferenciadas. Essa mudança tem 
a ver com a influência dos teóricos: 
a) Sonia Kramer, 1945; Jean Piaget, 1896-1980; Jean-Jacques Rousseau, 1712-

1778.  
b) Henri Wallon (1879-1962); Sigmund Freud (1856-1939); Moacir Gadotti (1995). 
c) Jean Piaget (1896-1980); Lev Vygotsky (1896-1934); Henri Wallon (1879-

1962). 
d) Lev Vygotsky (1896-1934); Tomás T. da Silva (1943); Alexei N. Leontiev 

(1904-1979). 
e) Henri Wallon (1879-1962); José Carlos Libâneo (1945); Lev Vygotsky (1896-

1934). 
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28. Para o autor, o que está em jogo é um tipo de formação que garanta a 
competência humana em questão. Pesquisa e elaboração própria constituem as 
pilastras desse trajeto, e fundamentam também a capacidade de recapacitação 
permanente, que deveria ser primorosa em todo educador. O fulcro da competência 
humana moderna está na capacidade de refazer todo dia. Estudar sempre é 
condição essencial profissional. 
a) Rosemberg (2000). 
b) José Pedro Boufleuer (2001). 
c) Pedro Demo (1996). 
d) Tomaz Tadeu da Silva (2004). 
e) Solange Jobim de Souza (1996). 
 
29. No livro, O Sentido da Escola (2002), autores têm tratado da questão do 
currículo enfatizando sua recriação no cotidiano escolar e o cotidiano da escola 
como espaço-tempo privilegiado na produção de conhecimentos, das crenças e dos 
valores que, no entrelaçamento, dão sentido e direção à complexidade da sala de 
aula, da escola. 
Para eles, currículo é entendido como:  
I) Alves e Garcia consideram que ao lado do currículo oficial existe um outro, o 

currículo negado, composto por tudo aquilo que não foi selecionado, 
normalizado, hierarquizado. 

II) Ferraço traz a concepção de currículo realizado que abarca a “pluralidade de 
significados e representações presentes nas redes de conhecimentos tecidas 
cotidianamente pelas professoras, dentro da diversidade de contextos e culturas 
por elas vivida na articulação entre ação, razão e emoção”. 

III) Geraldi conceitua currículo em ação como “o conjunto das aprendizagens 
vivenciadas pelos alunos, planejadas ou não pela escola, dentro ou fora da aula 
e da escola, mas sob a responsabilidade desta, ao longo de sua trajetória”. 

IV) Henry Giroux concebe o currículo como política ecológica, sustentando que o 
mesmo não transmite apenas fatos e conhecimentos objetivos, mas também 
constrói significados e valores sociais e culturais.   

V) Paulo Freire acredita que o currículo deva conceber a experiência dos 
educadores como a fonte primária para temas significativos ou geradores. 

a) apenas afirmativas I, II e III estão corretas. 
b) apenas afirmativa II e lV estão corretas. 
c) apenas afirmativas I e V estão corretas. 
d) apenas afirmativas I, II e V estão corretas. 
e) apenas afirmativas II e III estão corretas.  
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30. Guacira Lopes, em Gênero, sexualidade e Educação: uma perspectiva pós-
estruturalista, defende que: 
a) as identidades sexuais se constroem através das formas como os sujeitos são 

educados. 
b) sujeitos possuem identidades semelhantes pelo caráter da formação humana, 

suas opções de sexualidade decorrem dos modelos de mãe e pai - mulher-
homem. 

c) as identidades de gênero se constroem quando os sujeitos se identificam com 
outros sujeitos iguais.  

d) as identidades sexuais se constroem através das formas como os sujeitos vivem 
sua sexualidade. 

e) a pluralidade de atividade exercidas pelos sujeitos, o cruzamento das fronteiras, 
as trocas, as solidariedades e os conflitos são comumente dialogados e aceitos. 

 
31. Nossa legislação não possui leis que punam quem consome materiais de 
Pedofilia, só é punido quem produz o material pornográfico. Muitos alegam que os 
materiais ou ele mesmo, como consumidor, não fazem mal nenhum à criança. Para 
Jane Felipe: 
a) a pedofilia é um ato meramente individual, de preferências ou fantasias sexuais 

por parte do adulto, remete às relações de poder entre adultos e crianças. 
b) alguns pedófilos são atraídos apenas por meninas, outros apenas por meninos e 

outros ainda estão interessados em ambos os sexos. A pedofilia acontece na 
mesma intensidade tanto em homens quanto em mulheres. 

c) é importante lembrar que, nas suas origens, o termo pedofilia designava o amor 
de um adulto pelas crianças (do grego antigo paidophilos: pais = criança e 
phileo = amar). Atualmente, a palavra vem sendo designada para caracterizar 
comportamentos socialmente adequados. 

d) de acordo com o Catálogo Internacional de Doenças (CID), pedofilia é 
considerada um transtorno de preferência sexual, classificada como parafilia 
(para = desvio; filia = aquilo para que a pessoa é atraída) e também como 
doença do beijo. 

e) homens que molestam sexualmente seus próprios filhos pré-púberes, 
ocasionalmente seduzem outras crianças também, mas em qualquer caso seu 
comportamento é indicativo de pedofilia. 
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32. O Orientador Educacional, muitas vezes, não tem condições de realizar todas as 
tarefas que lhes são pertinentes, correndo o risco de tornar-se generalista, ou de 
esvaziar sua ação, a ponto de torná-la irrelevante na escola. Segundo Heloísa Lück 
(1991), planejar a Orientação Educacional implica: 
a) delinear o seu sentido, os seus rumos, a sua abrangência, as perspectivas de 

sua atuação em relação ao gerenciamento da documentação dos alunos. 
b)  Envolver, antes de tudo, uma visão global sobre a natureza da Educação e das 

famílias, da Orientação Educacional e de suas possibilidades de ação. 
c) compreender o comportamento dos estudantes e agir de maneira adequada em 

relação a eles; com a escola, na organização e realização da proposta 
pedagógica e com a comunidade, orientando, ouvindo e dialogando com pais e 
responsáveis.  

d) reconhecer o compromisso com a formação permanente dos professores no que 
diz respeito à formação continuada, valores, atitudes, emoções e sentimentos, 
sempre discutindo, analisando e criticando. 

e) saber lidar com assuntos que dizem respeito ao controle do comportamento, 
relacionamento com colegas e vivências familiares. 
 

33. Jurjo Torres Santomé em “As culturas negadas e silenciadas no Currículo” 
denuncia o currículo como um mecanismo de constante desvalorização de 
determinados quadros culturais, alertando para a necessidade de perceber a 
perigosa tensão entre os valores que preparam as pessoas para a cidadania e para 
o mundo do trabalho. Para ele: 
a) as escolas são um dos locais em que a sociedade delega a tarefa de socializar as 

novas gerações; o que significa ajudá-los a entender as condutas, tipos de 
inter-relação, formas de trabalho, estratégias de raciocínio, os juízos e valores. 

b) o debate sobre a escola, a cultura e o currículo escolar sempre suscita 
polêmicas dado ao lugar que as pessoas dão a cada um deles. No geral, há uma 
convergência na orientação dos valores que promovem os diferentes modelos 
de vida e produtos culturais mais importantes gerados pela sociedade. 

c) na seleção cultural com o objetivo de impor conteúdos obrigatórios às escolas é 
fácil concluir que determinados grupos sociais fiquem melhor preparados do que 
outros, em relação a artefatos culturais, tecnológicos e científicos produzidos 
pelos grupos de classe popular que são considerados os mais importantes.  

d) são as posições de poder e privilégio que detêm determinados grupos sociais 
que têm por hábito explanar muitos dos conteúdos culturais escolhidos como 
opcionais para as aulas. 

e) apesar da intenção de controlar a cultura e de modificar os conteúdos para os 
apresentar como neutros, desinteressados, à margem da política, nas últimas 
décadas, mostrou-se na nossa sociedade uma grande divergência acerca de 
determinadas tarefas e conteúdos que deveriam fazer parte do programa 
escolar.  
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34. Para ele, a Pedagogia como cultura e a cultura como pedagogia é destacado 
como uma das consequências da virada culturalista na teorização curricular, na 
qual percebe-se uma redução das fronteiras entre o conhecimento 
acadêmico/escolar e conhecimento escolar. (...) currículo é uma questão de saber, 
poder e identidade. 
a) Paulo Freire. 
b) Sacristan. 
c) Bourdieu. 
d) Michael Appel. 
e) Tomas Tadeu da Silva. 
 
35. Descrição geral do cargo do Orientador Pedagógico nas instituições de ensino: 
a) orientador de escola que tem como foco de trabalho os estudantes, dentro do 

objetivo da qualificação para o trabalho e da sondagem de aptidões.  
b) orientador que exerce seu trabalho especificamente aos alunos na mobilização 

para a formação de hábitos, na condução de atividades e organização de classe, 
discutindo a questão da intencionalidade dos estudos, das escolhas profissionais 
e dos confrontos. 

c) coordenador de ações junto a alunos e professores tendo como referência a 
questão básica da escola que é o imaginário social, a busca de uma cultura 
escolar, a partir da construção de um homem, que se quer, mais crítico, mais 
participativo e consciente de seus direitos e deveres. 

d) articulador do Projeto Político Pedagógico, coordenando e/ou participando de 
todos os momentos de discussões coletivas da Unidade Educativa, contribuindo 
com seu conhecimento e com sua especificidade, na práxis da Unidade 
Educativa. 

e)  articulador de estratégias de busca da melhoria da qualidade do ensino, tendo 
a orientação de estudos, desenvolvimento de hábitos e habilidades 
fundamentais ao mundo do trabalho. 
 

36. Para Mario Osorio Marques, reconstruir a educação que responda às exigências 
dos tempos atuais não significa o abandono do passado, o esquecimento da 
tradição, mas uma releitura dela à luz do presente que temos e do futuro que 
queremos, uma hermenêutica que parta do pressuposto de que nenhuma tradição 
se esgota em si mesma, bem como nenhuma é dona original de seu próprio 
sentido. Os paradigmas básicos do saber, que se sucederam interpenetrados e que 
continuam operantes, necessitam recompor-se em quadro teórico mais vasto e 
coerente. Fazem parte dos paradigmas: 
a) Paradigma Metafísico; Paradigma Ontológico; Paradigma Neomoderno. 
b)  Paradigma subjetividade da razão individual; Paradigma Moderno, Paradigma 

Neomoderno. 
c) Paradigma Ontológico; Paradigma Moderno; Paradigma da ação comunicativa. 
d) Paradigma tradicional; paradigma moderno; paradigma contemporâneo. 
e) Paradigma Metafísico, Paradigma da Ação Comunicativa; Paradigma da 

Linguagem Pragmática. 
 



18 

 

Entidade Executora: FIDENE – Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado do RS 

Site: www.unijui.edu.br  

 

 

37. Fernández (2005, p. 24) descreve que “o fenômeno da violência transcende a 
mera conduta individual e se converte em um processo interpessoal, por afetar pelo 
menos dois protagonistas: aquele que a exerce e aquele que a sofre”. Portanto, 
essas manifestações vêm afetando a instituição escolar na sua prática e nas suas 
relações, ou seja, afetando o clima escolar. Definição de conflito dentro desta 
abordagem. 
a) O conflito, culturalmente visto como negativo, é uma experiência inerente ao 

ser humano, desnecessário para seu desenvolvimento e aprendizagem.  
b) O conflito é toda opinião divergente ou maneira diferente de ver ou interpretar 

algum acontecimento. A partir dessa definição, desde crianças, todos vivenciam 
experiências de conflito, que podem ser intrapessoal - conflito consigo mesmo, 
a tomada de decisões -, ou interpessoal. 

c) Os conflitos na/da escola ocorrem tanto pela diferença de desejos e interesses, 
quanto pelo próprio conflito generacional. Na maioria das ocasiões, as crianças 
tentam resolver seus conflitos, mas só com o auxílio dos adultos elas 
conseguem administrá-los.  

d) O conflito pode ser evitado, já que é uma situação gerada por pontos de vista 
diferentes, resolvê-los torna-se tão banal quanto essencial na formação 
humana. 

e) Conflito como relação de poder. Tornar possível a resolução de situações de 
conflito entre os próprios envolvidos, apenas com a presença de um mediador, 
pode ser uma estratégia equivocada. 
 

38. A educação para MARQUES (1993), na proposta de uma Neomodernidade 
centrada na linguagem pragmática do mundo da vida, tem como característica: 
a) desaparecem os limites, os contornos, as fronteiras entre as disciplinas do 

saber, entre as práticas sociais, com a perda generalizada das identidades e a 
dissolução dos procedimentos, tudo posto à mercê das combinações e dos jogos 
de retórica. 

b) os fundamentos, a centralidade e a universalidade cedem lugar à arbitrariedade 
das combinações, à fragmentação das formas, ao disfarce e às máscaras, tudo 
se reduzindo a jogos de espelhos. Tudo se torna indiferente num mundo onde 
tudo tem sentido. 

c) instalada no âmago dessa generalizada crise da razão moderna, a educação 
exige uma reconstrução radical, com as rotinas de programação, exigidas pela 
simples sobrevivência,  fazendo as pessoas se sentirem com muitas 
expectativas de certezas. 

d) a educação assume papel passivo na aprendizagem coletiva e da potenciação do 
desenvolvimento cognitivo, prático-moral e expressivo-estético. 

e) reconstroem-se, assim, as estruturas racionais da mundo da vida na 
continuidade dos saberes validados pela argumentação, na estabilização das 
solidariedades e na formação de atores sociais responsáveis por suas ações.  
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39. Uma das preocupações das escolas é promover aprendizagens e, portanto, 
conhecimentos. Enquanto instituição, tem tido dificuldades de que o estudante 
possa se encontrar e se desenvolver de forma significativa. Domenico de Masi, 
sociólogo italiano, diz que as escolas deveriam abolir, a todo custo, a imagem ou 
ideia de que o estudo deve ser algo penoso e chato. É preciso que as escolas 
incorporem mais atividades lúdicas, interativas que provoquem espaço para a 
reflexão e o questionamento.  Ele propõe: 
a) que o equilíbrio entre trabalho, estudo e lazer permite às pessoas viverem mais 

felizes e serem menos produtivas.   
b) que a escola seja uma ambiente mais alegre, que a maioria delas são 

instituições tristes, sem geração de ideias, de autorias, do despertar da 
curiosidade. A falta do sentido gera tensão, obrigação e submissão e que o 
efeito disso nos estudantes é a falta da capacidade de projetar o futuro. 

c) que é preciso trabalhar para gerar riqueza, estudar para gerar conhecimento e 
se divertir para gerar bem-estar e alegria. Ou seja, o ócio criativo significa 
preguiça e inércia. 

d) que as organizações trabalhem para fomentar grupos mistos e líderes 
carismáticos, motivados e corajosos a partir de processos  empresariais, pois 
ele reúne  a fantasia e a concretude, fundamentais a se produzir ideias. 

e)  que quanto maior o controle, maior a motivação. A escola precisa abrir-se para 
um currículo que promova a inclusão dos jovens nos diferentes espaços da vida 
e a escola faz parte desta vida.  
 

40. Muita responsabilidade, complexidade, formação e traços de personalidade 
envolvem o trabalho do Orientador educacional, pois esse profissional está lidando 
com pessoas e essa atuação deve estar calcada em princípios éticos.  Sobre seu 
trabalho na escola: 
a) o sigilo é um dos principais critérios, assim que, todo relatório ou questionário 

sobre alunos, professores e familiares devem ser bem acondicionados em 
arquivos com chave para que outras pessoas não tenham acesso, 
apresentando-os somente nos conselhos de classe. 

b) caso algum professor precise de alguma informação sobre determinado aluno, o 
Orientador Educacional deve fazer um relatório com o que será relevante para o 
professor, podendo partilhar  prontuários com informações sigilosas. 

c) por ponderar que a ética nesse procedimento há de se considerar o "efeito 
Rosenthal" que consiste em sugestionar determinados comportamentos de 
alunos, gerando boas expectativas nos professores de que esses alunos poderão 
ter algum tipo de fracasso. 

d) com relação à família, o Orientador Educacional pode manter um clima de 
confiança e partilhar de todas as suas preocupações, pois existem questões 
morais e religiosas que são própria de cada família, e essas famílias passam 
esses valores aos seus. 

e) precisa ter consciência, em cada caso, das suas condições e preparo para 
prestar uma ajuda efetiva. Ele não deve ir além do que é capaz. Nos casos mais 
difíceis, e em relação aos quais não se sinta perfeitamente seguro, não deve 
assumir sozinho o aconselhamento, mas sim procurar o auxílio de outros 
profissionais. 




