
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA
Concurso Público para o Provimento do cargo de

ORIENTADOR PEDAGÓGICO II
  LEIA AS INSTRUÇÕES:

1) Você deve receber  do  fiscal,  além deste  caderno contendo 40 (quarenta)  questões  objetivas,  um  cartão-resposta 

destinado às respostas objetivas da prova;

2) Verifique se  este material  está  completo  e se seus  dados pessoais  conferem com aqueles constantes  do  cartão-

resposta. Caso contrário, informe ao fiscal de sala.

3) O tempo de duração da prova é de 03 (três) horas ininterruptas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova 

após 01 (uma) hora do início da mesma, sob pena de ser eliminado do certame. 

4) Ao término da prova, o candidato deverá assinar a  lista de presença e o  cartão-resposta e entregar ao Fiscal  o seu 

caderno de questões, sob pena de ser eliminado do certame. 

5) Será excluído do certame o candidato que não assinar o cartão resposta ou assinar fora do local indicado, bem como 

aquele que rubricar, abreviar o pré-nome ou o nome, ou assinar com letra de forma.
6) Tenha cuidado com o seu cartão-resposta, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e não será 
substituído em hipótese alguma.
7) Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas e somente uma responde adequadamente ao quesito 
proposto. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. As 
marcações rasuradas no cartão-resposta anulam a questão.
8)  No  cartão-resposta,  a  marcação  das  letras  correspondentes  às  respostas  de  sua  opção,  deve  ser  feita  com  o 
preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim, conforme modelo ex: 

9) As Provas Objetivas e os gabaritos serão divulgados no segundo dia útil após a realização das mesmas, no endereço 

eletrônico www.institutoludus.com.br a partir das 18:00h;

10) Por motivo de segurança não será permitido ao candidato fazer uso de qualquer tipo de anotações que não seja o 

rascunho parte integrante desta Prova que será destacado na hora da entrega pelo fiscal de sala. Caso o candidato seja 
surpreendido com qualquer outro tipo de anotações em documentos que não seja o previsto acima,  será eliminado do 
certame.
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 FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO: ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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ASSINATURA:______________________________________________________________________________
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o poema de Luís Guimarães Júnior que segue 
para responder às questões de 1 e 2.

Paisagem

O dia frouxo e lânguido declina
Da Ave-Maria às doces badaladas;

Em surdo enxame as auras perfumadas
Sobem do vale e desce da colina.

A juriti saudosa o colo inclina
Gemendo entre as paineiras afastadas;

E além nas pardas serras elevadas
Vê-se da Lua a curva purpurina.

O rebanho e os pastores caminhando
Por entre as altas matas, lentamente,
Voltam do pasto num tranquilo bando;

Suspira o rio tépido e plangente,
E pelo rio as vozes afinando,

As lavadeiras cantam tristemente.

(GUIMARÃES JÚNIOR, Luís. Paisagem. In: AZEVEDO, Sânzio de 
(Org.). Parnasianismo. São Paulo: Global, 2006, p.88).

01.  A partir das características textuais, podemos concluir 
que se trata de um texto basicamente:

a) narrativo, com personagens, enredo, conflito, clímax e 
desfecho.    
b) descritivo, com imagens plásticas que configuram uma 
paisagem.  
c) dissertativo, com argumentação e contra-argumentação. 
d)  instrucional,  com  elaboração  de  prescrições  e 
orientações de execução.
e)  expositivo,  com  apresentação  de  conceitos  de  um 
raciocínio formal.

02.  São elementos presentes na composição do poema, 
EXCETO:

a) o canto triste das lavadeiras          
b) a curva purpurina da lua           
c) a volta do rebanho e dos pastores          

d) o gemido da juriti saudosa        

e) o suspiro plangente das lavadeiras

03.  O  termo  lânguido (verso  1)  tem  maior  aproximação 
semântica com:

a) voluptuoso
b) sensual
c) fraco         
d) robusto
e) mórbido

04. Predomina no poema uma linguagem:

a) denotativa – de sentido objetivo, apropriado dos termos. 
b) conotativa – de sentido figurado, polivalente dos termos. 
c)  conativa  –  de  sentido  apelativo,  propagandístico  dos 
termos.
d) metapoética – de sentido autorreflexivo,  autoexplicativo 
dos termos.
e)  referencial – de sentido científico, exato dos termos.

05. As formas gerundiais usadas no poema (versos 6, 9, 13) 
sugerem:

a) início de ação
b) fim de ação            
c) ação intermitente              
d) ação continuada                 
e) repetição de ação

06.  No poema, os verbos estão empregados nas seguintes 
formas:

a) presente do indicativo e gerúndio
b) presente do subjuntivo e gerúndio
c) presente do indicativo e particípio
d) presente do subjuntivo e infinitivo
e) presente do subjuntivo e particípio

07. No verso: “Vê-se da Lua a curva purpurina”, os termos 
destacados funcionam sintaticamente como:

a) sujeito
b) objeto direto
c) objeto indireto
d) complemento nominal
e) agente da passiva

08.  No verso: “As lavadeiras cantam tristemente”, o termo 
destacado é um adjunto adverbial de:

a) causa
b) tempo
c) modo
d) condição
e) concessão

09.  No verso:  “Sobem do vale  e descem da colina”,  a 
oração destacada é uma coordenada sindética:



a) aditiva
b) adversativa
c) alternativa
d) conclusiva 
e) explicativa

10.  Os termos lânguido e  tépido são acentuados, pois se 
tratam de:

a) monossílabos tônicos
b) monossílabos átonos
c) oxítonos
d) proparoxítonos
e) paroxítonos

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS + CONHECIMENTOS 
LOCAIS

11.  Marque  V  (verdadeiro)  e  F  (falso)  nas  afirmativas 
abaixo. Indique em seguida a sequência correta.

(   )  É  possível  tratar  os  problemas  educacionais  sem 
considerar os fenômenos sociais mais amplos.
(   ) Cada sociedade constrói o seu sistema pedagógico 
ajustado às relações de poder que se manifestam em seu 
seio.
(   )  Inúmeras  doutrinas  pedagógicas  não  refletem  os 
valores  sociais  dominantes,  por  isto,  contribuem para  o 
avanço da educação.
(    )  A compreensão das determinantes históricas sociais 
do  homem  não  auxilia  na  integração  da 
criança/adolescente à sociedade dos adultos.
(    )  O educador precisa compreender que a educação 
prepara  o  indivíduo  para  conviver  numa  sociedade 
complexa.

A sequência correta é:

a) V, V, F, F, F.
b) V, F, F, V, F.
c) V, F, V, F, F.
d) F, V, F, F, V.
e) V, F, V, F, V.

12.  Ao longo da história inúmeras doutrinas influenciaram 
os  modelos  de  atuação  do  professor.  Relacione  a 
característica (da coluna 2) a doutrina indicada (na coluna 
1). Marque em seguida a sequência correta:

1 – Perspectiva clássica.
2 – Perspectiva humanista.
3 – Perspectiva moderna.

(   ) A escola humaniza as necessidades individuais do aluno 
tendo em vista os valores coletivos e prioridades sociais.
(    ) Ênfase no processo ensino-aprendizagem.
(    ) Domínio do professor no ensino e no aproveitamento do 
aluno.

(    ) Controle das atividades do aluno, garantir a eficiência 
do ensino.
(    ) Valoriza o potencial do aluno, com ênfase no currículo 
adaptado as suas necessidades.
(    ) Considera o que o aluno traz para a escola.

A sequência correta é:

a) 1, 3, 1, 2, 1, 3.
b) 2, 1, 3, 2, 1, 3.
c) 3, 2, 1, 3, 2, 1.
d) 1, 3, 1, 2, 1, 3.
e) 3, 2, 1, 1, 2, 2.
 
13.  Cool (1990) fundamenta a sua idéia de currículo como 
uma proposta vinculada a um projeto social e cultural. Por 
currículo podemos entender como:

a)  documento  de  uso  exclusivo  do  professor,  que  é 
diretamente responsável pela sua execução.
b)  instrumento  útil  que  orienta  a  prática  pedagógica  de 
escola.
c)  descrição sucinta das ações da administração da escola.
d)  enumeração  de  todas  as  disciplinas,  conteúdos  e 
atividades a serem desenvolvidas numa série, durante o ano 
letivo.
e) programa escolar previsto na Lei 9394/96.

14.  A  Constituição  Federal/88,  art.  210,  afirma  a 
necessidade  e  a  obrigação  do  Estado  fixar  “conteúdos 
mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar 
formação básica comum e respeito aos valores culturais e 
artísticos  nacionais  e  regionais”.  Essa  determinação  legal 
deu origem:

a) ás avaliações do SAEB.
b) aos projetos pedagógicos das escolas.
c) á base comum nacional.
d) Plano Nacional de Educação.
e) Parâmetro Curriculares Nacionais.

15. O artigo 211, da Constituição Federal/88 expressa como 
responsabilidade do município:

a) atendimento preferencial à educação infantil e prioritário 
do ensino médio.
b)  atendimento  prioritário  ao  ensino  fundamental  e  à 
educação infantil.
c) atendimento prioritário às creches e à educação infantil.
d) atendimento preferencial à educação básica.
e) aomente atender o ensino fundamental e o ensino médio.

16.  De acordo com a LDB 9394/96, art. 37º, os cidadãos 
que não concluíram na idade própria o ensino fundamental 
e o ensino médio é oferecido a modalidade de educação 
denominada: 

a) secundário técnico.
b) jovens e adultos.



c) profissionalizante.
d) especial.
e) supletiva.

17.  O art. 13, da LDB 9394/96, estabelece as atribuições 
do docente; uma das mais significativas é:

a) promoção do desporto educacional.
b) difusão dos deveres e direitos do cidadão.
c) participação na elaboração da proposta pedagógica da 
escola.
d) preparação do aluno para avaliação do sistema escolar.
e) controle da frequência dos alunos às aulas.

18.  Uma das  exigências  atuais  dos  sistemas de ensino 
sobre  a  escola  é  a  elaboração  do  seu  Projeto  Político 
Pedagógico (PPP). Sobre este tema é correta a afirmativa:

a) somente a equipe dirigente da escola deve participar da 
elaboração do PPP.
b) é um documento de uso exclusivo dos professores, por 
isto, apenas a equipe docente deve elaborá-lo.
c)  somente  um  grupo  específico  de  docentes,  de 
preferência os que tiverem maior titulação participam da 
elaboração do projeto.
d) é uma tarefa complexa, é necessário contar com idéias 
de um grupo especializado de consultores.
e) envolve a participação efetiva da comunidade escolar 
com  base  na  responsabilidade  coletiva  com  elemento 
norteador.

19. A elaboração do projeto político pedagógico da escola 
inclui a definição de um conjunto de princípios norteadores 
da prática escolar. Analise os princípios abaixo e a seguir 
marque a alternativa correta:

(     ) privilegiar os conteúdos e as metodologias.
(     ) refletir sobre o futuro da sociedade e o dever  ser.
(   )  atender  na  medida  do  possível  aos  interesses 
coletivos,  respeitando o aluno como centro  do processo 
educativo.
(    )  promover uma educação dentro de uma visão  de 
homem e de sociedade.

São consideradas corretas:

a) I e IV
b) I, II e III
c) II, III e IV
d) I, III e IV
e) III e IV

20.  Os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  propõem  o 
tratamento  dos  conteúdos  em  três  grandes  categorias, 
abaixo especificadas. Associe a 2ª coluna de acordo com a 
1ª. Indique em seguida a alternativa correta:

           1ª coluna
(1)Conceituais.
(2)Atitudinais.

(3)Procedimentais.

2ª coluna

(      ) Aprender/responder com êxito a sua tarefa.
(   )  Aprendizagem  de  conceitos,  fatos  e  informações 
significativas.
(     ) Expressam um saber fazer atribuindo significados as 
tarefas executadas.
(      ) Construção ativa das capacidades intelectuais.
(      ) Aprendizagem de valores, regras, normas essenciais a 
uma convivência saudável. 

A sequência correta é:

 a) 1,2,3,1,2.
 b) 2,3,1,2,1.
 c) 1,1,2,2,3.
 d) 3,1,3,1,2.
 e) 2,2,3,3,1.

21.  Numere  cada  abordagem  de  aprendizagem  a  sua 
característica. A seguir marque a alternativa correta:

1 – Ambientalista
2 – Inatista
3 – Interacionista

(    ) O indivíduo é resultado de uma dupla determinação de 
fatores internos e das pressões do meio ambiente.
(   ) O desempenho individual depende de suas capacidades 
inatas.
(    )  A aprendizagem  ocorre  numa  perspectiva  dialética: 
organismo e meio se completam.
(   )  Os  estímulos  recebidos  do  meio  são  os  principais 
responsáveis pela formação humana.
(    ) O ensino não influencia nem interfere no processo de 
desenvolvimento das capacidades dos alunos.

A afirmativa correta é:

a) 1, 1, 2, 2, 3.
b) 3, 3, 1, 1, 2.
c) 1, 2, 1, 3, 1.
d) 2, 3, 2, 1, 3.
e) 3, 2, 3, 1, 2.

22. A Lei nº 8069/90, que trata do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, prevê no art.  112, medidas que podem ser 
adotadas  pela  autoridade escolar,  em relação a  um ato 
infracional cometido pela criança e/ou adolescente. Neste 
contexto a escola garante o seu caráter:

a)  pedagógico  punitivo,  indicando  medidas  sócio-
educativas.
b) autoritário e punitivo e não apenas educativo.



c) orientador solicitando ao Conselho Tutelar e ao Juiz da 
Infância  e  da  Juventude  os  encaminhamentos 
necessários.
d)  suspensivo,  com  poder  soberano  para  expulsão  da 
criança.
e)aplicação  de  medidas  sócio-educativas,  sem  a 
frequência às aulas.

23.  A  Lei  nº  11.692/08,  trata  do  PROJOVEM.  Este 
programa destina-se:

a) ao atendimento exclusivo para maiores de 18 anos.
b) ao atendimento de jovens de 15 anos aos 29 anos.
c) ao atendimento de jovens de 15 anos aos 18 anos.
d) somente para faixa etária de 12 anos aos 15 anos.
e) N. D. A.

24.  A  afirmativa  correta  que  melhor  explica  a  lei  nº 
12.244/10 é:

a)  universalização  das  bibliotecas  nas  instituições  de 
ensino do país.
b)  instalação  dos  laboratórios  de  informática  e  das 
bibliotecas nas instituições de ensino do pais.
c) somente à instalação de laboratórios de informática.
d)  instalação  de  bibliotecas  em  todas  as  escolas  do 
sistema estadual de ensino.
e) N.D.A

25.  O  FUNDEB  foi  regulamentado  através  da  Lei 
11.494/07segundo a lei, os recursos serão aplicados pelos 
estados e municípios:

a) exclusivamente no pagamento dos professores.
b)  remuneração  dos  profissionais  do  magistério  da 
educação  e  na  remuneração  dos  participantes  do 
Conselho Escolar.
c)  como bolsa de estudo para o aluno da escola pública 
estadual e municipal.
d) profissionais do magistério: docentes, equipe de suporte 
pedagógico.
e) N.D.A

26.  O  orientador  escolar  precisa  entender  aspectos 
teóricos  que  influenciam  a  educação  brasileira.  Neste 
sentido é correta a afirmativa:

a) os fenômenos educacionais independem dos fenômenos 
sociais.
b) as instituições pedagógicas são antes de tudo instituições 
sociais.
 c) a organização do  sistema escolares não alteram quando 
mudam as relações de poder entre seus membros.
d)  as  instituições  educacionais  não  refletem  as 
características do sistema social.
 e) os docentes e a equipe pedagógica administrativa não se 
envolvem com as questões sociais.

27.  Luckesi  considera  a  filosofia  da  educação  com  uma 
ciência que:

a)  ajuda na  reflexão sobre  a  educação e os valores  que 
direcionam a prática educativa.
b) permite única e exclusivamente no desenvolvimento do 
senso crítico.
c)  dispensa  o  envolvimento  do  professor  nas  questões 
filosóficas educacionais.
d) não é área responsável pela reflexão dos problemas reais 
apresentados na área educacional.
 e) N.D.A

28.  A  Lei  11.738/08  institui  o  piso  salarial  para  os 
profissionais do magistério público:

a) somente para os profissionais do Ensino Infantil e Ensino 
Fundamental.
b) somente para os profissionais do Ensino Fundamental
c)somente  para  os  profissionais  que  atuam com crianças 
portadoras de necessidades especiais.
d) para todos os profissionais da Educação Básica. 
e) somente para o Ensino Médio.

29. A Lei 11.738/08 determina que o piso salarial abrangerá:

a) apenas os profissionais que desenvolvem atividades de 
docência.
 b)  somente  os  profissionais  que  atuam  na  docência  da 
educação infantil.
 c) todos profissionais da educação básica: docência e os de 
suporte pedagógico e administrativo.
d)  apenas  para  os  que  atuam  na  docência  do  ensino 
fundamental em tempo integral.
 e) N.D.A

30. A LDB 9394/96, art 26 determina a educação física como 
componente curricular:

a) dispensável no ensino fundamental e educação infantil.
b) apenas obrigatório para o ensino fundamental e educação 
infantil.
c)  obrigatório  na segunda etapa do ensino fundamental  e 
todo ensino médio.
d) facultativo no ensino médio.
e) obrigatório na educação básica.

31.  A LDB 9394/96,  art  26,  especifica o ensino de arte, 
como componente curricular. É correta a afirmativa:

a) obrigatório na educação infantil e na primeira etapa do 
ensino fundamental.
b) obrigatório nos diversos níveis da educação básica.
c) facultativo no ensino médio
d) somente obrigatório no ensino fundamental.
e) facultativa na segunda etapa do ensino fundamental.

32. O orientador pedagógico é o profissional que assegura 
a qualidade do processo educativo na escola. A afirmativa 
que especifica uma das atribuições deste profissional é:



a)  envolver-se  com  as  atribuições  administrativas, 
desconsiderando as atribuições pedagógicas.
b)  realizar  um  trabalho  superficial  em  razão  de  outras 
funções que ocupa na escola.
c)  fiscalizar  continuamente  o  trabalho  do  professor 
restringindo-se  a  informar  aos  superiores  sobre 
ocorrências na escola.
d)  acompanhar  o  desenvolvimento  da  proposta 
pedagógica  da  escola  e  o  trabalho  do  professor, 
auxiliando-os em situações diversas.
e)  N. D. A

33.   Considerando a necessária formação do orientador 
pedagógico  escolar,  os  benefícios  de  sua  atuação 
profissional  torna-se imprescindível:

a)  obter  uma  visão  global  da  escola  como  uma 
organização social, cultural e humana.
b) abster-se do conhecimento das práticas administrativas.
c) evitar o envolvimento com alunos e seus familiares.
d) manter-se afastado Conselho Escolar.
e)  dificultar a articulação escola-comunidade.

34.  Gaspariam  (2005)  explica  a  importância  da  visão 
sistêmica da escola por parte do orientador pedagógico. 
Sobre este tema é correta a afirmativa.

a)  conhecimento parcial  das diferenças  que ocorrem no 
sistema educativo
b) sistematização da aprendizagem, garantindo ao aluno 
matrícula e materiais didáticos.
c)  pressupõe a difícil tarefa de resolver os problemas de 
indisciplina na sala de aula.
d)  preponderância  da  formação  intelectual  X  formação 
integral.
e)  percepção  total  da  escola:  seu  funcionamento,  sua 
estrutura o conhecimento relacional  de cada sujeito  que 
atua na escola.

35.  A Lei  nº  11.274/06  faz  alterações  significativas  no 
ensino  fundamental,  alterando  de  oito  anos  para  nove 
anos as  séries do  referido  nível  de  ensino.  Destaque V 
(para verdadeiro),  F (para  falso)  nas  afirmativas abaixo. 
Marque a seguir a sequência correta.

(  ) O ensino fundamental de nove anos incluirá um maior 
número  de  crianças  no  sistema  educacional  brasileiro, 
especialmente aquelas pertencentes aos setores populares.
(    )  Somente  as  crianças  de  classe média  e  alta  serão 
incorporadas ao sistema de ensino.
(   ) Os resultados do exame do SAEB têm indicado que 
crianças que ingressam na instituição escolar antes de sete 
anos apresentam melhores resultados.
(   )  A matrícula de crianças no ensino fundamental pode 
ocorrer aos cinco anos completos.
(    ) A ampliação do ensino fundamental possibilita à criança 
apropriar-se  da  alfabetização  e  do  letramento  por  mais 
tempo. A sequência correta é:

a) F,V,V,F,F
b) V,F,F,V,V
c) F,V,F,V,F
d) F,F,F,V,F
e) V,F,V,F,V

36.  O  Município  de  Presidente  Dutra  está  cravado  na 
Microrregião que leva o mesmo nome deste Município. Esta 
Microrregião é formada por  ..........  Municípios,  sendo que, 
dentre os Municípios que a formam, é o Município de ........ 
aquele de maior área geográfica.
As  duas  lacunas  acima  são  preenchidas,  corretamente, 
pelos elementos dispostos, na ordem e respectivamente,  na 
alternativa:

a) 10 – São Domingos do Maranhão
b) 11 – Gonçalves Dias
c) 12 – Tuntum 
d) 11 – São Domingos do Maranhão
e) 11 – Presidente Dutra

37.  Você  sai  de  Presidente  Dutra  na  direção  Leste, 
chegando ao extremo Leste da Microrregião de Presidente 
Dutra. Chegando na extremidade Leste desta Micorregião, 
você segue na direção Sul,  chegando ao Município desta 
mesma Microrregião que fica no extremo Norte.  Sabendo 
que o Município ao qual você chegou consta em uma das 
alternativas  seguintes,  indique  em  que  Município  você 
chegou

a) São Domingos do Maranhão
b) Fortuna
c) Senador Alexandre Costa
d) Gonçalves Dias
e) Governador Eugênio Barros

38. No que tange à Economia do Município de Presidente 
Dutra,  no  que  se  refere  às  despesas  e  receitas 
orçamentárias, segundo o último levantamento do IBGE

a)  As  despesas  orçamentárias  empenhadas  são  maiores, 
em cerca de 5%, que as receitas orçamentárias realizadas.

b) As despesas orçamentárias empenhadas são maiores, 
em  cerca  de  2%,  que  as  receitas  orçamentárias 
realizadas.
c) As despesas orçamentárias empenhadas são menores 
que as receitas orçamentárias realizadas.
d)  As  despesas  orçamentárias  empenhadas  são,  em 
termos muito próximos,  iguais  às receitas orçamentárias 
realizadas.
e) Nenhuma das alternativas acima é correta.

39. No que tange à economia de Presidente Dutra, dentre 
alguns  produtos  oriundos  da  extração  vegetal  ou  da 
silvicultura,  aquele  que  representa  maior  importância 
econômica para o Município é ............................, com uma 
produção próxima a ........................
As  lacunas  acima  são  preenchidas  corretamente  pelos 
elementos dispostos, respectivamente, na alternativa



a) a amêndoa de babaçu – 360 toneladas.
b) a madeira (carvão vegetal) – 260 toneladas
c) a madeira (lenha) – 3.800 metros cúbicos
d) a madeira (madeira em toras) – 190 metros cúbicos
e) o buriti (fibras) – 12 toneladas

40.  Dentre  os  produtos  elencados  nas  alternativas 
seguintes,  assinale aquele  que,  em termos econômicos, 
tem maior relevância para economia local (de Presidente 
Dutra)

a) o milho
b) o feijão
c) a cana-de-açúcar
d) a banana
e) o arroz




