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Exemplo: 

 

TURNO: MANHÃ 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Atualidades Informática Conhecimentos Específicos 

10 05 05 20 
     

 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A): __________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO: ____________________________________________________________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.anapurus2016@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS-MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL ANAPURUS-MA 

ORIENTADOR ESCOLAR 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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TEXTO 1 

 

A construção de um Estado Democrático de Direito somente torna-se possível mediante o 1 

respeito à igualdade essencial dos seres humanos, haja vista que o princípio da igualdade constitui um 2 

valor fundamental e balizar inerente à Democracia. 3 

Neste sentido, a liberdade religiosa, dentro da ótica do princípio da igualdade, é de 4 

fundamental importância. Todavia, tal ideal somente poderá prosperar em um contexto em que se 5 

busca o respeito à diversidade, como mecanismo de igualdade de direitos entre todos os membros da 6 

sociedade. Apenas em uma sociedade em que o indivíduo tenha a liberdade de escolher livremente sua 7 

forma de expressão espiritual, sem com isso sofrer qualquer tipo de cerceamento de seus direitos ou 8 

tratamento discriminatório, é que se pode dizer que há liberdade e igualdade de tratamento, haja vista 9 

que a manifestação de credo é um dos muitos aspectos inerentes à própria condição humana. 10 

“Enfim, ninguém pode ser privado de seus direitos civis, sociais e políticas, em razão de uma 11 

discriminação religiosa. Não se pode conceber a existência de liberdade religiosa, quando, por motivos 12 

religiosos, se negam os direitos fundamentais inerentes à cidadania. O exercício pleno da cidadania 13 

não pode subsistir com violações aos direitos humanos fundamentais”. 14 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

             (adaptado de JusBrasil, 21/05/2016) 

 
01)  De acordo com as ideias do Texto 01, analise as 

afirmativas abaixo e assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

I. Por a liberdade religiosa estar contida dentro do 

princípio da igualdade, aquela exerce papel fundamental 

na construção de um Estado Democrático de Direito. 

II. Um Estado que discrimina o cidadão por sua religião 

não adota o sistema Democrático de Direito; nele não 

há, portanto, a defesa dos direitos humanos 

fundamentais. 

III. A cidadania dar-se-á juntamente com a existência da 

liberdade religiosa; assim, é papel principal de um 

Estado Democrático defender a disseminação de direitos 

sociais, civis e políticos. 

 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) Apenas II e III estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

 

02) Há uma conjunção sublinhada que possui o mesmo 
valor semântico que o termo “haja vista” (linha 9) 
do Texto em: 

 
A) Por mais que você insista, seu time irá perder o 

jogo! 
B) Tenho aprendido muito e continuo não sabendo. 
C) As aulas foram suspensas, por conseguinte, o 

estudo precisa ser reorganizado. 
D) Vejo que ainda está relutante, porquanto você o 

expresse através do semblante. 
 
03) Assinale a alternativa que apresenta uma 

substituição possível do termo destacado do Texto 

01, que mantém a correção gramatical e o seu 

sentido original: 

 
A) “se busca” (linha 5/6) por “buscam”. 

B) “há” (linha 9) por “existe”. 

C) “haja vista que” (linha 9) por “de modo que”. 

D) “se pode conceber” (linha 12) por “pode ser 

concebida”. 
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04) Levando-se em consideração os conceitos de frase, 
oração e período, assinale o período retirado do 
Texto 01 composto por exatamente 2 (duas) 
orações: 

 
A) “Neste sentido, a liberdade religiosa, dentro da ótica 

do princípio da igualdade, é de fundamental 
importância.” 

B) “Todavia, tal ideal somente poderá prosperar em um 
contexto em que se busca o respeito à diversidade, 
como mecanismo de igualdade de direitos entre 
todos os membros da sociedade.” 

C) “Enfim, ninguém pode ser privado de seus direitos 
civis, sociais e políticos, em razão de uma 
discriminação religiosa.” 

D) “O exercício pleno da cidadania não pode subsistir 
com violações aos direitos humanos fundamentais.” 

 

05)  Assinale a alternativa que apresenta um termo do 
Texto 01 o qual exerça a mesma função morfológica 
que a partícula “que” (linha 5): 

 
A) “que” (linha 2) 
B) “que” (linha 7) 
C) “que” (linha 9) (1º na referida linha) 
D) “que” (linha 9) (2º na referida linha) 
 

06)  Em relação à coesão e à coerência do Texto 01, 
julgue os itens abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F). 
Em seguida, assinale a alternativa com a ordem 
correta das respostas, de cima para baixo: 

 
( ) Existem termos que desempenham importante 

função de articulares do texto. A palavra “isso” (linha 
8) serve como um termo anafórico dentro do 
período a que pertence. 

( ) O pronome demonstrativo “Neste” (linha 4) está 
incorretamente empregado, devendo ser substituído 
por “Nesse”. 

( ) Analisando-se o texto, há erro de paralelismo 
semântico no trecho “Enfim, ninguém pode ser 
privado de seus direitos civis, sociais e políticos, em 
razão de uma discriminação religiosa.” (linhas 11 e 
12). 

 
A) V – V – F  
B) F – V – V 
C) V – F – V 
D) F – V – F 
 

07) Assinale a alternativa onde o acento indicador de 
crase foi INDEVIDAMENTE empregado na frase: 

 
A) Amanhã iremos à festa de aniversário de minha 

colega. 

B) Ele saiu às duas horas. 

C) Dei uma flor à menina. 

D) Passará à dedicar-se mais aos estudos. 

 

TEXTO II 
 

Eu era ainda muito criança, mas sabia uma 

infinidade de coisas que os adultos ignoravam. Sabia 

que não se deve responder aos cumprimentos dos 

glimerinos, aquela raça de anões que a gente 

encontra quando menos espera que fazem tudo para 

nos distrair de nossa missão; sabia que nos lugares 

onde a mãe-de-ouro aparece à flor da terra não se 

deve abaixar nem para apertar os cordões dos 

sapatos, a cobiça está em toda parte e morde manso; 

sabia que ao ouvir passos atrás ninguém deve parar 

nem correr, mas manter a marcha normal, quem 

mostrar sinais de medo estará perdido na estrada. 

  
VEIGA, José J. Os cavalinhos de Platiplanto. Contos. 18. ed. Rio de 

Janeiro: 1989. p. 61. 

 

08) O texto revela a criança como um ser: 

 

A) Imaturo para lidar com os imprevistos. 

B) Facilmente iludido pelos conhecimentos dos adultos. 

C) Frágil e dependente da experiência e da proteção dos 

adultos. 

D) Conhecedor dos riscos que a vida oferece ao homem 

e de como enfrentá-los. 

 

09) Marque a alternativa em que todas as palavras 

apresentam divisão de sílaba correta: 

 

A) “cri-an-ça” (L.1), “sa-bi-a” (L.1), “dis-tra-ir” (L.6). 

B) “pa-ssos” (L.10), “si-na-is” (L.12), “igno-ra-vam” 

(L.2). 

C) “sa-bia” (L.6), “qu-an-do” (L. 5), “a-ba-i-xar” (L.8). 

D) “si-nais” (L.12), “a-nõ-es” (L.4), “mu-i-to” (L.1). 

 

10) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, um hiato 

e um dígrafo. 

 

A) “aquela” (L.4), “coisas” (L.2), “passos” (L.10). 

B) “ignoravam” (L.2), “sabia (L.6),  “onde” (L.7). 

C) “distrair” (L.6), “sabia” (L.6),  “missão” (L.5). 

D) “cordões” (L.8), “ouvir” (L.10), “muito” (L.1).   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

12 

http://www.coladaweb.com/biologia/botanica/flor
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11) Em junho desse ano, um furacão político atingiu a 

União Europeia, já que um de seus membros 

resolveu, após consulta por meio de plebiscito, que 

irá sair do rol de países integrantes em data ainda 

incerta. Que membro é este? 

 

A) Inglaterra. 

B) Escócia. 

C) Reino Unido.  

D) País de Gales. 

 

12)  No dia 17 de fevereiro, o Supremo Tribunal Federal, 

a mais alta corte do Brasil, mudou importante 

jurisprudência da Corte, que teve grande impacto 

não só no meio jurídico, mas em todo âmbito social, 

nesta decisão, afirmando que: 

 

A) É possível a execução da pena privativa de liberdade 

depois de decisão condenatória confirmada em 

segunda instância.  

B) É impossível a execução de pena privativa de 

liberdade depois de decisão condenatória 

confirmada em segunda instância.  

C) É possível o aborto para fetos com microcefalia. 

D) A lei de ficha limpa não seria utilizada nas eleições 

municipais do corrente ano. 

 

13)  A União Brasileira de Escritores (UBE) enviou, no 

dia 03/02/2016, à Academia Sueca a indicação de 

_______________para o Prêmio Nobel de Literatura deste 

ano (2016). A diretoria da entidade elegeu a 

escritora paulistana por unanimidade: “é a maior 

escritora brasileira viva e a qualidade de sua 

produção literária é inquestionável", disse Durval de 

Noronha Goyos, presidente da UBE, em comunicado. 

A quem o texto faz referência? 

 

A) Lygia Bojunga  

B) Adélia Prado.  

C) Ana Miranda.  

D) Lygia Fagundes Telles. 

 

14)  A qual mesorregião pertence o Município de 

Anapurus-MA? 

 

A) Leste Maranhense. 

B) Norte Maranhense. 

C) Oeste Maranhense. 

D) Sul Maranhense. 

15) Segundo o Censo 2010, podemos afirmar 

corretamente sobre a população de Anapurus-MA: 

 

A) O número de analfabetos é superior ao de 

alfabetizados.  

B) A população feminina é numericamente superior à 

de homens.  

C) A população é de aproximadamente de 14 mil 

habitantes.  

D) A religião predominante é a evangélica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ATUALIDADES                                                                              QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) Assinale a alternativa correta sobre Intranet: 

 

A) A Intranet possui um meio de comunicação externa, 

compartilhando seus arquivos com qualquer pessoa. 

B) A intranet possui compartilhamento de dados e uma 

comunicação externa, ajudando seus usuários a ter 

um melhor compartilhamento de seus arquivos. 

C) A Intranet é um meio de acesso restrito, visando a 

centralização de informações, restringindo seu 

acesso apenas para seus usuários.   

D) A intranet é um meio de acesso restrito que não 

compartilha seus dados, porém tem uma 

comunicação externa.  

 

17) Entre as alternativas abaixo assinale a opção que 

contém apenas componentes do Hardware: 

 

A) Disco rígido, processador, interface de rede. 

B) UCP, leitor de vídeo, mouse. 

C) Teclado, monitor, DVD decrypter. 

D) Placa mãe, UCP, Windows media player. 

 

18) No Excel em sua forma padrão, assinale a alternativa 

que está errada: 

 

A) CTRL+S aplica ou remove sublinhado. 

B) CTRL+N aplica ou remove a formatação em itálico. 

C) CTRL+SHIFT+: insere a hora atual. 

D) CTRL+; insere a data atual.  

 

19) Existem quatro tipos de backup que você pode usar 

para salvar seus arquivos com maior segurança. 

Quais são eles?  

 

A) Backup diferencial, Backup normal, Backup de 

acesso e Backup de cópia. 

B) Backup inicial, Backup rápido, Backup normal, 

Backup incremental. 

C) Backup duplo, Backup diferencial, Backup simples, 

Backup de cópia. 

D) Back up normal, Backup diferencial, Backup 

incremental, Backup de cópia. 

 

20) Dos itens abaixo, quais se encontram na opção 

Layout da Página? 

 

A) Folha de rosto, Tabela e Gráfico. 

B) WordArt, Cor da página e Estrutura de Tópicos. 

C) Rascunho, Etiquetas e Quebra de página. 

D) Bordas de página, Colunas e Margens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   INFORMÁTICA                                                                                QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Dada a abrangência dos assuntos abordados e a forma 
como estão organizados, os Parâmetros Curriculares 
Nacionais podem ser utilizados com objetivos 
diferentes, de acordo com a necessidade de cada 
realidade e de cada momento. É possível iniciar a leitura 
por diferentes partes dos documentos, mas, com o 
tempo, deve-se tomar em conta a totalidade deles para 
poder haver uma compreensão e apropriação da 
proposta. Os Parâmetros Curriculares Nacionais 
auxiliam o professor na tarefa de reflexão e discussão 
de aspectos do cotidiano da prática pedagógica, a 
serem transformados continuamente pelo professor. 
Algumas possibilidades para sua utilização são, exceto:  

 

A) Identificar, produzir ou solicitar novos materiais que 
possibilitem contextos menos significativos de 
aprendizagem; 

B) Subsidiar as discussões de temas educacionais com os 
pais e responsáveis; 

C) Preparar um planejamento que possa de fato orientar o 
trabalho em sala de aula;  

D) Discutir com a equipe de trabalho as razões que levam 
os alunos a terem maior ou menor participação nas 
atividades escolares. 

 

22) Leia com atenção: 
 

I. O fator emocional/psicológico do educando tem 
extrema importância para a concretização do seu 
processo educacional;  

II. Orientação Educacional é estritamente um 
aconselhamento.  

 

Sobre os itens acima: 

A) Apenas II está correto; 

B) Apenas I está correto; 

C) Ambos estão corretos; 

D) Ambos estão incorretos. 
 

23) Sobre o trecho acima: 
 

No Brasil, a Orientação Educacional teve, em sua 

implantação, grande influência da orientação americana, em 

especial o counselling (aconselhamento), e da orientação 

educacional francesa. Em nosso país, as décadas de 1920 e 

1930 são muito ricas em discussões sobre Educação e, 

consequentemente, Pedagogia.  
 

A) Apenas a última frase está correta; 

B) Apenas a primeira frase está correta;  

C) Está completamente correto; 

D) Está completamente incorreto.  

 

24) O ensino será ministrado com base no seguinte 
princípio: 

 

A) Assimetria de condições para o acesso e permanência 
na escola; 

B) Sectarismo em divulgar a cultura; 

C) Unicidade de ideias e de concepções pedagógicas; 

D) Respeito à liberdade e apreço à tolerância. 
 

25) É a produção acadêmica centrada no sistema 
educacional, sobretudo na universidade, produzida por 
uma minoria de intelectuais: 

 

A) Cultura erudita; 

B) Cultura popular; 

C) Cultura de massa; 

D) Cultura de apoio básico. 
 

26) No âmbito da escola comum, a resposta à questão – 
“Todas as pessoas são bem-vindas?” – passa pela 
análise de sinais inclusivos existentes ou não na 
realidade que aí está. Nesse sentido, é pertinente 
verificar em que medida a escola contempla, exceto:  

 

A) Elaboração e fortalecimento dos Projetos Político-
Pedagógicos, desestimulando a ação colegiada e o 
diferencial da respectiva comunidade; 

B) Sala de aula – como eixo de ensino e aprendizagem para 
todos, criando oportunidades constantes de estudo e 
pesquisa; 

C) Trabalho com as diferenças em sala de aula, no 
contexto da diversidade cultural: ações que 
desenvolvam o trabalho com as diferenças e os variados 
ritmos de aprendizagem, com alunos deficientes ou 
não; 

D) Articulação teoria e prática: organização de grupos de 
estudos contínuos para planejamento, trocas de 
experiências e monitoramento do processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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27) Assinale a alternativa incorreta. Ações são possíveis e 
elas se situam em diferentes níveis: no âmbito da sala 
de aula, do projeto da escola ou em dimensões mais 
amplas pertinentes à esfera de políticas inclusivas a 
serem adotadas. Algumas prioridades podem ser 
delineadas, tais como: 

 

A) A transformação da escola, em face das demandas do 
mundo atual, para atender às diversidades culturais e à 
necessidade de novos conhecimentos, não é mera 
exigência legal, modismo, ou vontade isolada. É uma 
responsabilidade inerente à cidadania, porque a escola 
de qualidade é a que contempla as diferenças, pois só 
assim será a escola de todos, sendo a inclusão uma 
consequência natural; 

B) As políticas públicas em educação precisam vilipendiar a 
abertura de oportunidades para que todos tenham 
acesso de fato a um ensino e a uma aprendizagem de 
boa qualidade; 

C) A discussão de propostas para uma escola inclusiva e, 
portanto, para uma sociedade inclusiva deve ser 
preocupação da escola dita regular e não apenas uma 
prerrogativa da escola especial; 

D) A formação em serviço e a aprendizagem permanente 
devem ser ações propulsoras de uma Escola para Todos, 
sempre pronta a acolher, de fato, diferenças e 
deficiências. 

 

28) O trabalho com ética e cidadania nas escolas pressupõe 
intervenções focando quatro grandes eixos, ou 
módulos, independentes, mas com nítida inter-relação 
entre eles: Ética; Convivência democrática; Direitos 
Humanos; e Inclusão Social. Os objetivos de trabalho 
para cada um desses eixos, ou módulos, são alguns. Não 
é um deles: 

 

A) Ética; 

B) Vantagem competitiva; 

C) Convivência democrática; 

D) Inclusão social. 
 

29) O vínculo dos pais parece depender mais do 
desenvolvimento da mutualidade do que do contato 
imediato após o nascimento, estes surgem 
gradualmente. Pode-se falar em três fases no 
desenvolvimento do apego do bebê. Não é um deles: 

 

A) Orientação e sinalização sem foco; 

B) Foco em uma ou mais figuras; 

C) Comportamento com base segura; 

D) Dissonância cognitiva. 
 

 

 

 

 

30) Leia com atenção: 
 

( ) Política Educacional pertence ao grupo de Políticas 
Públicas sociais do país; 

( ) A implementação dos movimentos e referenciais 
educacionais se faz presente através da Legislação 
Educacional; 

( ) Para que o direito à educação seja garantido com 
qualidade e de forma universal Política Educacional é 
irrelevante; 

( ) A única Política Educacional criada no Brasil foi a LDB. 
 

Levando-se em consideração que V significa Verdadeiro e F 

significa Falso a sequência das proposições acima é:  

 

A) F – V – F – V; 

B) V – F – V – F; 

C) V – V – F – F; 

D) F – F – V – V. 
 

31) Embora muitos princípios do desenvolvimento cognitivo 
se apliquem a compreensão, tanto do mundo físico 
como social, as crianças sabem desde muito cedo, que 
os seres vivos são diferentes dos objetos inanimados, 
durante os primeiros anos as crianças refinam a 
distinção entre pessoas e objetos. As teorias delineadas 
para explicar como a cognição social funciona e como 
afeta o desenvolvimento individual e social derivaram 
das teorias: 

 

A) Cognitivas básicas; 

B) Oníricas complexas; 

C) Venais etérias; 

D) Venais finais. 
 

32) Em seu estudo, considera a existência de fatos sociais e 
critica a análise sociológica que parte das ideias para as 
coisas, isto é, analisar uma situação com uma pré-noção 
sobre ela. Segundo ele, o exame científico dos fatos 
deve partir das coisas para as ideias, de observações 
para posteriormente serem retiradas ideias e opiniões, 
para que dessa forma o conhecimento adquirido seja 
livre de pré-noções e substratos passionais, para que 
assim tal conhecimento seja neutro. Falamos de: 

 

A) Jean Jacques Rousseau; 

B) Thomas Hobbes; 

C) Émile Durkheim; 

D) Jean Paul Sartre. 
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33) Uma parte importante do processo educativo acontece 
fora do âmbito escolar, institucionalizado. O convívio 
social que se dá através de brincadeiras de rua, visitas a 
museus e centros educativos e o contato com a 
literatura infantil são canais _____ de aprendizado que 
enriquecem o universo interior das crianças. Estas 
atividades também fazem com que a própria 
experiência escolar seja _____ completa - já que as 
crianças podem ser estimuladas a _____ o que veem na 
escola com o que aprendem fora dela. 

 

Preenchem adequadamente as lacunas acima as respectivas 

palavras: 

A) Relevantes – Mais – Relacionar; 

B) Pífios – Mais – Dissociar; 

C) Pífios – Menos – Relacionar; 

D) Degradados – Menos – Associar. 
 

34) Leia com atenção: 
 

I. Na escola, o orientador educacional é um dos membros 
da equipe gestora, ao lado do diretor e do coordenador 
pedagógico; 

II. O orientador educacional é o principal responsável pelo 
desenvolvimento pessoal de cada aluno, dando suporte 
a sua formação como cidadão, à reflexão sobre valores 
morais e éticos e à resolução de conflitos. 

 
Sobre os itens acima: 

A) Apenas I está correto; 

B) Apenas II está correto; 

C) Ambos estão incorretos; 

D) Ambos estão corretos. 
 

35) Ao lado do professor, esse profissional zela pelo 
processo de aprendizagem e formação dos estudantes 
por meio do auxílio ao docente na compreensão dos 
comportamentos das crianças. Ou seja: enquanto o 
professor se ocupa em cumprir o currículo disciplinar, o 
orientador educacional se preocupa com os conteúdos 
atitudinais, o chamado: 

 

A) Currículo oculto; 

B) Diretriz relativa; 

C) Parâmetro menor; 

D) Diretriz menor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36) Leia com atenção: 
 
( ) Por tratar diretamente das relações humanas, o 

orientador educacional tem as mesmas funções de um 
psicológico; 

( ) A função do orientador se aproxima menos do aspecto 
pedagógico e mais da dimensão terapêutica do 
atendimento; 

( ) Para conseguir realizar seu trabalho, o orientador não 
pode ficar o tempo inteiro em sua sala, apenas 
recebendo alunos expulsos da aula ou que 
desrespeitaram um colega ou um professor; 

( ) O orientador só consegue saber o que está 
acontecendo na escola, entender quais são os 
comportamentos das crianças e propor 
encaminhamentos adequados quando circula pelos 
espaços e convive com os estudantes. 

 
Levando-se em consideração que V significa Verdadeiro e F 
significa Falso a sequência das proposições acima é: 
 

A) V – F – F - V 

B) F – F – V – V; 

C) V – V – F – F; 

D) F – V – F – V.  
 

37) Leia com atenção: 
 

I. O orientador deve evitar atuar como uma ponte entre a 
instituição e a comunidade, evitando sua realidade e 
assim ouvir melhor o que ela tem a dizer, abrindo o 
diálogo entre suas expectativas e o planejamento 
escolar; 

II. Apesar das funções do orientador serem essenciais no 
processo de ensino e aprendizagem, nem sempre as 
escolas contam com esse profissional em sua equipe. 
Com ou sem ele, no entanto, o trabalho não pode 
deixar de ser feito. 

 
Sobre os itens acima: 

A) Ambos estão incorretos; 

B) Ambos estão corretos; 

C) Apenas I está correto; 

D) Apenas II está correto. 
 

38) Não é uma das funções do orientador educacional: 
 

A) Orientar os alunos em seu desenvolvimento pessoal, 
preocupando-se com a formação de seus valores, 
atitudes, emoções e sentimentos; 

B) Privilegiar os alunos quando fizer a mediação de 
conflitos entre docentes e discentes;  

C) Orientar, ouvir e dialogar com alunos, professores, 
gestores e responsáveis e com a comunidade; 

D) Participar da organização e da realização do projeto 
político-pedagógico e da proposta pedagógica da 
escola. 
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39) A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) proíbe: 
 

I. A coexistência de instituições públicas e privadas de 
ensino; 

II. A gratuidade do ensino público em estabelecimentos 
oficiais. 

 

Sobre os itens acima: 

A) Apenas I está correto; 

B) Apenas II está correto; 

C) Ambos estão incorretos; 

D) Ambos estão corretos. 
 

40) Assinale a alternativa incorreta. O conhecimento deste 
conteúdo, instrumentaliza o educador, norteando o seu 
trabalho e agora, com certos indicadores, pode 
identificar qualquer falha possível que venha ocorrer no 
curso desta prática. A democratização da escola, 
portanto deve ser: 

 

A) Ampliação das oportunidades educacionais; 

B) Difusão dos conhecimentos; 

C) Reelaboração acrítica de todos os conhecimentos; 

D) Conhecimento científico para as camadas populares. 
 


