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Com base no texto, responda as questões de 01 a 10:

TEXTO I: UMA AÇÃO NECESSÁRIA
O surgimento de várias empresas que produzem notícias para a internet provocou uma enorme distorção no mercado jornalístico brasileiro: surgiram portais que produzem e veiculam o conteúdo jornalístico, mas são administrados por empresas controladas por capital estrangeiro, algo expressamente proibido pela Constituição. O funcionamento desses portais foi motivo de um
pedido formal de investigação, encaminhado na semana passada à Procuradoria-Geral da República (PGR) pelas associações
nacionais de Rádio e TV (Abert) e de Jornais (ANJ). As duas entidades exigem providências da PGR sobre essa atuação irregular e
pedem explicações sobre quem deve fiscalizar e combater o descumprimento da Constituição na internet.
O artigo 222 da Constituição afirma que “a propriedade de empresa jornalística e de sons e de imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, ou de pessoas jurídicas constituídas no país”. A participação do capital estrangeiro fica limitada a 30 %. Na representação encaminhada à PGR, a Abert cita como exemplo de veículo virtual controlado por estrangeiros o portal Terra, que pertence ao grupo espanhol Telefónica. /.../ O advogado Luís Roberto Barroso, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, no seminário Cultura sustentável – Brasil: um caleidoscópio cultural, promovido pelo Senado, em
sua exposição, afirmou que a falta de tratamento isonômico às empresas dos mundos real e virtual é injusta, além de oferecer riscos à soberania do país. “Não se trata de reserva de mercado”, diz ele. “Nenhum país do mundo permite que suas empresas jornalísticas sejam controladas por estrangeiros”.
(Fonte: Isabel Clemente, In: Época, p. 70, 17 de maio de 2010)
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- Assinale a alternativa que reúne a ideia central tratada no texto I:

a) Os brasileiros estão insatisfeitos com o progresso de algumas empresas estrangeiras que produzem notícias para a internet.
b) Os estrangeiros apóiam o incentivo que o portal Terra tem oferecido às empresas, pois eles obedecem ao limite de 30 % da participação do capital.
c) O advogado, e professor da UERJ, reflete sobre a decisão da Abert sobre a injustiça de os estrangeiros terem o controle das
empresas produtoras de notícias para os vários portais, como o Terra.
d) O Procurador-Geral da República pede explicações sobre a atuação irregular das empresas que geram notícias para a internet e
deve punir os responsáveis pelo descumprimento à Constituição.
e) Os jornalistas, através de suas entidades representativas, encaminharam um pedido formal de investigação sobre a atuação
irregular de empresas que veiculam notícias para a Internet.

02 - De acordo com o texto I, “A ação necessária” anunciada no título diz respeito à (a):
a) produção de notícias de forma irregular por brasileiros que se fazem passar por estrangeiros nos portais.
b) ação de jornalistas estrangeiros que fazem parte das empresas e não são naturalizados como recomenda a lei.
c) definição sobre a responsabilidade de fiscalização e do combate ao descumprimento da Constituição na internet.
d) análise das grandes distorções promovidas com a divulgação de notícias de empresas estrangeiras, como a espanhola Telefónica.
e) declaração de injustiça pela falta de tratamento isonômico dado às empresas dos mundos real e virtual.

03 - Assinale a alternativa em que o fragmento destacado NÃO constitui um posicionamento da autora do texto:
a) “O surgimento de várias empresas /.../ provocou uma enorme distorção no mercado jornalístico brasileiro...”
b) “... são administrados por empresas controladas por capital estrangeiro, algo expressamente proibido pela Constituição.”
c) “As duas entidades exigem providências da PGR sobre essa atuação irregular...”
d) “a propriedade de empresa jornalística e de sons e de imagens é privativa de brasileiros natos...”
e) “... a falta de tratamento isonômico às empresas dos mundos real e virtual é injusta”.
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04 - Sobre o uso da conjunção “e” no texto, podemos afirmar que:
a) As ocorrências presentes no texto unem orações.
b) As quatro ocorrências do primeiro parágrafo unem termos e orações.
c) As cinco ocorrências do primeiro parágrafo unem orações.
d) As três ocorrências no segundo parágrafo ligam termos e orações.
e) As três ocorrências no segundo parágrafo ligam termos.
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- A função dos dois pontos no primeiro parágrafo do texto é de:

a) ressalva.
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b) explicação.

c) oposição.

d) acréscimo.

e) finalidade.

- Assinale a alternativa correta sobre a relação modo-temporal dos verbos:

a) O uso predominante do presente e do pretérito perfeito do indicativo é predominante no gênero artigo de opinião.
b) A presença predominante do presente e do imperfeito do indicativo é própria do artigo de opinião.
c) A ausência de verbos no futuro do pretérito do indicativo garante a definição do gênero artigo de opinião.
d) A manifestação explícita de verbos no infinitivo garante a atemporalidade necessária ao gênero notícia.
e) A organização da notícia no presente do indicativo identifica o texto como uma notícia jornalística.
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- Assinale a alternativa cuja afirmação é retomada pelo pronome algo exposto no primeiro parágrafo:

a) A administração de empresas jornalísticas por capital estrangeiro.
b) O surgimento de várias empresas produtoras de notícias na internet.
c) O conteúdo jornalístico administrado por empresas controladas por capital estrangeiro.
d) O funcionamento de portais com conteúdo jornalístico de profissionais estrangeiros.
e) A distorção do mercado jornalístico brasileiro promovida por jornalistas estrangeiros.
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- Se colocarmos o termo “funcionamento” no plural, no trecho “O funcionamento desses portais foi motivo de um pedido formal

de investigação”, flexionam OBRIGATORIAMENTE:
a) foram/motivos.
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b) os/foram.

c) os/foram/motivos.

d) os/foram/motivos/uns/pedidos/formais.

e) os/motivos.

- Na expressão “não se trata de reserva de mercado” ocorre uma próclise por que:

a) não se inicia oração com pronome oblíquo.
b) trata-se de uma oração com pronome indeterminador de sujeito.
c) o verbo está no presente do indicativo.
d) o advérbio de negação atrai a partícula na construção sem sujeito.
e) a conjunção acompanha o termo modificado.

10 - Assinale a alternativa correta em relação aos termos destacados nos dois fragmentos, “... várias empresas que produzem
notícias” (primeiro parágrafo) e “... mundo permite que suas empresas jornalísticas sejam controladas por estrangeiros” (segundo
parágrafo):
a) ambos são pronomes e funcionam como retomadas dos termos anteriores, com igual função sintática e semântica.
b) ambos são conjunções e funcionam como termos que integram uma oração principal a uma subordinada.
c) os termos exercem papéis diferentes, como conjunção, no primeiro caso, e pronome relativo, no segundo caso.
d) eles exercem os mesmos papéis, uma vez que introduzem os termos essenciais da oração subordinada a que se referem.
e) os termos exercem papéis diferentes, sendo pronome relativo, no primeiro caso, e conjunção, no segundo caso.
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11 - Delineadas no marco do ideário neoliberal, as reformas educativas implementadas, na América Latina, na última década do
Século XX, apresentam, como elementos centrais:
I) A criação de sistemas nacionais de avaliação de desempenho.
II) A instauração de reformas curriculares.
III) A descentralização do nível político-estratégico da educação.
IV) O respeito às diversidades dos países do subcontinente.
É correto o que está dito em:
a) I e II

b) II e III

c) III e IV

d) I e IV

e) I e III

12 - O gerencialismo, novo modelo da gestão pública, também decorrência das reformas do Estado e da educação iniciadas nos
anos 1990, NÃO se caracteriza por
a) diminuir os níveis hierárquicos.
b) ampliar a autonomia do gestor.
c) descentralizar a gestão.
d) adotar a racionalidade weberiana.
e) buscar a eficiência e a eficácia.

13 - Nas propostas de reforma da gestão educacional delineada pelos organismos multilaterais, observa-se um consenso quanto
à necessidade de:
I) Modernização da gestão.
II) Controle de qualidade.
III) Participação dos atores sociais no processo pedagógico.
IV) Focalização de ações em setores prioritários da população.
A alternativa correta é:
a) I, II e III

b) II, III e IV

c) I, III e IV

d) I, II e IV

e) I, II, III e IV

14 - Dentre os organismos multilaterais que orientam a reforma educacional brasileira, a partir da década de 1990, destaca-se o
Banco Mundial, cujo diagnóstico acerca da educação brasileira aponta, como razões para o baixo desempenho do país nessa área:
I) Precária organização do sistema educacional nos níveis estadual e municipal.
II) Gerenciamento e clima para aprendizado ineficientes no âmbito da escola.
III) Demanda insuficiente de escolaridade de qualidade no âmbito da comunidade.
IV) Preparação e remuneração inadequadas do pessoal do setor de educação.
É correto o que está dito em:
a) I, II e III

b) II, III e IV

c) I, III e IV

d) I, II e IV

e) I, II, III e IV

15 - Mais especificamente, são recomendações do Banco Mundial para a reforma educacional brasileira:
I) A educação deve constituir uma prioridade dos governos em seu conjunto, não apenas dos ministérios de educação.
II) A educação básica deve ser financiada com fundos públicos, com ênfase ao atendimento igualitário dos estudantes.
III) A educação profissional deve buscar uma aproximação maior do ensino com o setor produtivo.
IV)A oferta da educação, pelos governos, deve pautar-se na busca da maior eficiência do gasto público e da articulação com o setor privado.
A alternativa correta é:
a) I, II e III

b) II, III e IV

c) I, III e IV

d) I, II e IV
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16 - Nos anos 1990, o governo brasileiro buscou formar um consenso com entidades da sociedade em torno da reforma educacional, congregando os interesses do capital e do trabalho. Podem-se destacar, como propostas desse consenso:
I) A universalização do ensino fundamental e médio até a segunda década do século XXI.
II) A revisão dos conteúdos do ensino fundamental, com vistas ao atendimento da aquisição de competências básicas à participação do indivíduo na sociedade moderna.
III) A reestruturação dos cursos de formação de professores.
IV) A estruturação de planos de carreira, com mecanismos de progressão funcional e incentivos salariais à regência de classe.
A alternativa correta é:
a) I, II e III
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b) II, III e IV

c) I, III e IV

d) I, II e IV

e) I, II, III e IV

- Expressando a subordinação da gestão educacional ao modelo da empresa capitalista, a Gestão de Qualidade Total (GQT)

caracteriza-se por
I) entender que a qualidade consiste na aplicação dos procedimentos corretos e apropriados.
II) orientar-se pelo objetivo de permitir comparações entre o desempenho de diferentes escolas.
III) considerar, como relevantes, o saber e a participação ativa dos professores.
IV) enfatizar processos de autorregulação e autocontrole.
É correto o que está dito em:
a) I, II e III

b) II, III e IV

c) I, III e IV

d) I, II e IV

e) I, II, III e IV

18 - Tomando como referência a concepção neoliberal acerca da autonomia escolar, qual das afirmações a seguir NÃO é verdadeira?
a) A autonomia escolar expressa uma diretriz da política educacional, segundo a qual a escola é o núcleo da gestão.
b) Trata-se de uma estratégia de responsabilização da escola, no sentido de buscar os meios necessários para sua manutenção.
c) Constitui-se em um mecanismo para melhorar a eficiência da escola.
d) Materializa uma distribuição de poder no âmbito dos sistemas de ensino, decorrente dos processos de descentralização.
e) Implica a delegação, à comunidade escolar, da responsabilidade pela resolução de problemas que afetam a escola pública.

19 - Das formulações a seguir apresentadas, qual corresponde à concepção neoliberal acerca da autonomia escolar?
a) É um meio de a escola realizar a sua finalidade de formar as crianças e jovens que a frequentam.
b) Constitui um elemento fundamental para imprimir agilidade e flexibilidade às tarefas cotidianas.
c) Pressupõe a participação popular e a ampliação do espaço público.
d) É um suporte necessário para a democratização da gestão da escola e da educação.
e) Configura-se como uma autonomia relativa, pois as escolas integram um sistema e dependem das políticas e da gestão públicas.

20 - Dos objetivos e prioridades do Plano Nacional de Educação (PNE), listados a seguir, qual NÃO diz respeito à universalização
da educação?
a) Redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e à permanência, com sucesso, na educação pública.
b) Garantia de ensino fundamental obrigatório de oito anos a todas as crianças de 7 a 14 anos.
c) Garantia de ensino fundamental a todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria ou que não o concluíram.
d) Ampliação do atendimento na educação infantil, no ensino médio e na educação superior.
e) Valorização dos profissionais da educação.
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21 - Qual o prazo estabelecido na Lei nº 10.172/01, que institui o Plano Nacional de Educação (PNE), para o alcance da meta de
universalização do ensino fundamental?
a)Três anos, a partir da aprovação do PNE.
b)Cinco anos, a partir da aprovação do PNE.
c) Seis anos, a partir da aprovação do PNE.
d)Oito anos, a partir da aprovação do PNE.
e)Dez anos, a partir da aprovação do PNE.
22 - Considerando a Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, relativa ao ensino fundamental de nove anos, com matrícula obrigatória a partir dos seis anos de idade, conjugada com a Resolução CEB/CNE nº 5, de 17 de dezembro de 2009, que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, devem ser matriculadas no ensino fundamental as crianças que completarem
seis anos de idade
a) até o início do ano letivo.
b) até o dia 31 de março.
c) até o final do primeiro semestre do ano letivo.
e) durante o transcorrer do ano letivo.
d) até o início do segundo semestre do ano letivo.
23

- Em relação ao Programa de Formação de Professores em Exercício (PROFORMAÇÃO), desenvolvido na modalidade de

educação a distância, pode-se afirmar que:
I) O PROFORMAÇÃO, vinculado à Secretaria de Educação a Distância do MEC, é um curso em nível médio, com habilitação para
o magistério na modalidade normal, realizado pelo Ministério, em parceria com os estados e municípios.
II) O Programa destina-se aos professores que estejam lecionando, sem formação específica, nas quatro séries iniciais, classes de
alfabetização ou Educação de Jovens e Adultos – EJA – das redes públicas de ensino do país.
III) Um dos objetivos do PROFORMAÇÃO é valorizar o magistério pelo resgate da profissionalização da função docente e melhoria
da qualidade do ensino.
IV) O cursista do PROFORMAÇÃO deverá desenvolver, dentre outras atividades individuais, um projeto de trabalho, uma pesquisa
e/ou ação pedagógica a respeito de algum aspecto (social, histórico, cultural, ecológico, científico, etc) de sua realidade local.
São verdadeiras as afirmações:
a) I, II e III

b) II, III e IV

c) I, III e IV

d) I, II e IV

e) I, II, III e IV

24 - Com base na Lei nº 11.502, de 11 de julho de 2007 - que modifica as competências e a estrutura organizacional da fundação
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) – e no Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009 – que
institui a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica –, NÃO é correto afirmar que
a) a formação inicial de profissionais do magistério dará preferência à modalidade presencial.
b) a formação continuada dos profissionais do magistério dar-se-á por meio de cursos presenciais ou cursos a distância.
c) a formação inicial de profissionais do magistério, por meio do ensino presencial, não utilizará recursos e tecnologias de educação a distância.
d) a formação continuada de profissionais do magistério utilizará, especialmente, recursos e tecnologias de educação a distância.
e) o atendimento às necessidades de formação continuada de profissionais do magistério dar-se-á pela indução da oferta de cursos e atividades formativas por instituições públicas de educação, cultura e pesquisa, em consonância com os projetos das unidades escolares e das redes e sistemas de ensino.
25 - Instituído pelo Decreto nº 5.800, de 8 de junho de 2006, o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), integrado por universidades públicas, oferece cursos de nível superior, por meio do uso da metodologia da educação a distância. São considerados
como eixos fundamentais desse Sistema:
I. Expansão pública da educação superior, considerando os processos de democratização e acesso.
II. Aperfeiçoamento dos processos de gestão das instituições de ensino superior, possibilitando sua expansão em consonância
com as propostas educacionais dos estados e municípios.
III. Estímulo à investigação em educação superior a distância no País.
IV. Financiamento dos processos de implantação, execução e formação de recursos humanos em educação superior a distância.
São verdadeiras as afirmações:
a) I, II e III.

b) II, III e IV.

c) I, III e IV.

d) I, II e IV.
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26 - O texto abaixo transcrito, retirado do inciso III, do art. 13, da Lei nº 3.809/2009, refere-se ao exercício de determinado Princípio
Básico da Administração Pública Municipal. Analise o texto e responda corretamente qual o princípio enquadrado ao mesmo.
“Na cessão de serviços da administração pública para a privada, mediante contratos administrativos de concessão ou atos permissivos ou autorizativos.”
a) Planejamento.

b) Descentralização.

c) Humanização.

d) Controle.

e) Coordenação.

27 - De acordo com a Lei nº 3.809/2009, compete à secretaria de finanças:
a) Coordenar a elaboração e a execução do Plano de Governo Municipal.
b) Acompanhar a elaboração e a execução do Plano Plurianual de Investimentos da Prefeitura e do Orçamento Anual.
c) Gerenciar as feiras e mercados.
d) Coordenar e executar o Plano de Obras, Infraestruturas e Urbanização da Administração Municipal.
e) Implementar o planejamento nas ações administrativas.

28 - Leia as afirmativas abaixo e assinale a(s) alternativa(s) CORRETA(S):
I - O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado pelos Secretários Municipais e Assessores subordinados, ocupantes de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração.
II- As atribuições do Chefe do Poder Executivo Municipal são definidas na Constituição da República, Constituição do Estado da
Paraíba e na Lei Orgânica do Município.
III - As atribuições dos auxiliares diretos do Prefeito Municipal são aquelas estabelecidas pela Lei nº 3.816/2009, que dispõe sobre
a Criação de Cargos, Funções e Remunerações de Servidores no Quadro Efetivo da Prefeitura de Patos.
Assinale a alternativa correta:
a) I.

b) III.

c) I e II.

d) I e III.

e) I, II e III.

29 - De acordo com a Lei 3.816/2009, compete ao arquiteto municipal:
a) Planejar, organizar, executar e controlar projetos na área da construção civil, bem como realizar investigações e levantamentos
técnicos, definir metodologias de execução, desenvolver estudos ambientais, revisar e aprovar projetos, especificar equipamentos, materiais e serviços.
b) Planejar, organizar, analisar e interpretar as imagens e aspectos geográficos do município de Patos.
c) Inserir na base cartográfica digital do município meio-fios, eixo de logradouros, lotes, edificações, hidrografia, ferrovias e outros
dados correlatos.
d) Realizar o levantamento periódico dos imóveis do município para embasar o cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano –
IPTU.
e) Coordenar e coletar dados referentes aos aspectos físicos, econômicos e outros fatores e realizar estudos de urbanização que
determinam a natureza, amplitude de ritmo de crescimento e desenvolvimento urbano da cidade.

30 - Segundo a Lei nº 3.816/2009, “Preencher de forma clara e complexa as fichas dos doentes atendidos a domicílio, entregando
-os a quem de direito, bem como registrar em livro especial ou dar destino adequado ao espólio ou pertences dos doentes ou acidentados em estado de inconsciência ou que venham a falecer durante o atendimento.”, é competência de que profissional constante no quadro de servidores do Município de Patos-PB?
a) Médico Classe II (Plantonista).
b) Enfermeiro Classe II (Plantonista).
c) Enfermeiro Classe III (Administrativo).
d) Técnico em enfermagem Classe II (Plantonista).
e) Recepcionista do USF.
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31

E S P E C Í F I C O S

- Leia o excerto:

As funções tradicionais do orientador seriam substituídas por outras duas :uma função de feedback,
através da qual a escola seja avaliada em termos humanos; e uma função catalisadora, cujo objetivo
seria transformar a escola em comunidades, onde o processo de desenvolvimento do aluno fosse
caracterizado pela diferenciação, internalização e expressão de conceitos e valores.
(LOFFREDI, 1976)

As duas funções citadas no fragmento acima caracterizam o Orientador Educacional como:
I – um emissor dos objetivos da ação educativa.
II – um avaliador da ação educativa.
III – um agente de mudança no status quo escolar.
Assinale a alternativa correta:
a) II e III.
b) I e II.
c) I e III.
d) I,II e III.
e) N.D.R.

32 - Sendo o Orientador Educacional um educador, este deve ter o seu trabalho voltado, fundamentalmente , para:
I – Os livros didáticos.

II – O currículo.

III – O ensinar e o aprender.

IV – O desenvolvimento intelectual do aluno.

Está correta a alternativa:
a) I, II e III.
b) II e III.
c) I e IV.
d) II e IV.
e) I e III.

33

- Julgue ( C) certo ou ( E ) errado sobre as atribuições privativas do Orientador Educacional, segundo a Lei nº 5564/ 68 em

seus Artigos 8º e 9º
(

) Coordenar a orientação vocacional do educando, incorporando-o no processo educativo global.

(

) Participar do processo de identificação das características básicas da comunidade.

(

) Sistematizar o processo de acompanhamento dos alunos, encaminhando-os a outros especialistas caso exija assistência especial.

(

) Emitir pareceres sobre matéria concernente à Orientação Educacional.
Está correta a alternativa:

a) C, C, E , C.
b) C, E, C ,E.
c) E, E , C, C.
d) C, C, C, C.
e) E, C, E, C.
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- Qual das alternativas abaixo NÃO é condição pessoal imprescindível ao Orientador Educacional:

a) Manter o equilíbrio emocional e de personalidade de maneira que não sofra influências dos problemas do educando.
b) Ser capaz de colocar-se no lugar do educando a fim de melhor compreender os problemas do mesmo.
c) Mostrar entusiasmo para contagiar de otimismo o educando.
d) Apresentar ilibidas qualidades morais, bom senso e justiça.
e) Difusão de conhecimentos psicológicos que possam melhorar o ensino.

35

- A orientação que atende às reais necessidades sócioeducacionais do aluno tem uma prática:

a) Individualizada.
b) Terapêutica.
c) Contextualizada.
d) Preventiva.
e) Metodológica.

36 - A orientação educacional compreende a aprendizagem significativa como:
I – Aquela que ensina a partir da criatividade e dos relacionamentos dialógicos.
II – Tanto no aspecto sensível, como sob o aspecto cognitivo acontece a inclusão do educando.
III – Aquela que se preocupa com os conteúdos estabelecidos no currículo.
A(s) afirmação (ões) correta(s) são:
a) I.
b) II e III.
c) III.
d) I,II e III.
e) I e II.

37 - Qual dos itens abaixo NÃO define o perfil do orientador educacional na atualidade?
a) Procura juntar-se aos demais profissionais da educação favorecendo as relações entre o desenvolvimento do indivíduo e o seu
aprendizado.
b) Colabora com o processo pedagógico
c) Padroniza os alunos como ajustados, disciplinados ou responsáveis, privilegiando a pluralidade.
d) Estuda a realidade do aluno, trazendo-a para dentro da escola, no sentido da melhor promoção do seu desenvolvimento.
e) Importa-se com a singularidade dentro da pluralidade, do coletivo.

38 - Faça a correspondência entre os períodos de desenvolvimento da orientação educacional e suas respectivas características:
A) Período implementador.

(

) a orientação educacional está sujeita à obrigatoriedade da Lei nº 5692/71

B) Período institucional.

(

) os postulados teóricos vão se modificando para uma dimensão mais crítica e consciente.

C) Período transformador.

(

) ênfase nos trabalhos de seleção e escolha profissional.

D) Período disciplinador.

(

) a orientação educacional deveria realizar o aconselhamento vocacional.

E) Período questionador.

(

) ocorre toda a exigência legal da Orientação nas escolas.

(

) floresceu o aspecto preventivo da Orientação Educacional.

A sequência correta é:
a) D, E, A, B , C.
b) D, A, E, B, C.
c) A, B, E, C, D.
d) A, B, C, E, D.
e) E, A, B ,C, D.
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39 - Em relação ao aproveitamento escolar do aluno é certo afirmar:
I – o trabalho de acompanhamento do rendimento escolar dos alunos terá início na escola.
II – O Orientador Educacional deve fazer reuniões com professores, pais , alunos e com quem for necessário.
III – Cabe ao Orientador Educacional discutir em reuniões de pais sobre a organização do estudo em casa, incluindo execução de
trabalhos e pesquisas.
Marque a alternativa correta.
a) II e III.
b) I, II e III.
c) III.
d) I e III.
e) I.
40 - Sabendo que a prática do Orientador Educacional está vinculada ao pedagógico, faz-se necessário conhecer alguns aspectos com maior profundidade, EXCETO
a) os métodos de ensino.
b) a alfabetização.
c) a pesquisa científica.
d) o currículo.
e) a avaliação.
41 - Estão entre os problemas comuns nas primeiras séries do ensino fundamental, EXCETO:
a) Diferentes exigências e diferentes personalidades do professor.
b) Concentração.
c) Adaptação à situação escolar.
d) Relacionamento com professor e colegas
e) Problemas familiares.
42 - Assinale (V) ou (F) para as práticas do Orientador Educacional na concepção construtivista.
( ) Admite o aluno como centro da ação pedagógica.
( ) Constrói, junto com o aluno, as condições facilitadoras e desejáveis ao desenvolvimento deste, o mais pleno possível.
( ) Aplica e analisa os resultados dos testes de aptidão e interesses.
( ) Impõe conceitos tidos como bons ,certos e verdadeiros.
A sequência correta é:
a) V, F, V , F.
b) V, V, F, V.
c) V, V,V, F.
d) V, V, F, F.
e) F, F, V, V.
43 - Não é função da equipe de orientação educacional e psicopedagógica:
a) Elaborar, adaptar e difundir materiais e instrumentos de orientação educacional e intervenção psicopedagógica úteis para os
professores.
b) Contribuir para a coordenação dos projetos curriculares entre as escolas de educação primária e as escolas de educação secundária de um mesmo setor.
c) Colaborar com o desenvolvimento dos programas formadores de pais e alunos.
d) Assessorar o corpo docente na definição de procedimentos e instrumentos de avaliação visando unicamente a aprendizagem do
aluno.
e) Promover a cooperação entre escola e família para uma melhor educação dos alunos.

44 - Julgue ( C ) certo ou ( E) errado sobre o trabalho das equipes técnicas com os temas transversais.
( ) Motivar na sala de aula a necessidade de se vivenciar a pluralidade de nossa cultura.
( ) Adaptar, priorizar e acrescentar conteúdos, segundo as realidades dos alunos.
( ) Definir princípios educativos, colaborando com o trabalho do professor.
a) C, C , C.
b) C, E, C.
c) E, C, E.
d) C, C, E.
e) E, E, C.
45 - Assinale verdadeiro (V) ou falso (F) para os princípios da Educação Ambiental a ser desenvolvida nas escolas:
( ) Considerar o meio ambiente em sua totalidade.
( ) Aplicar um enfoque interdisciplinar, aproveitando o conteúdo específico de cada área.
( ) Constituir-se com um processo contínuo durante toda a fase escolar.
A sequência correta é:
a) F, V, V.
b) V, V, V.
c) F, V, F.
d) F, F, V.
e) V, V, F.
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- Estão entre as competências do Orientador Educacional, segundo a Lei 9394/96:

I) Capacitação inicial e continuada dos professores
II) Subsidiar o aluno na direção das opções que poderá fazer em termos de projeto de vida
III) Articulação das áreas de educação/saúde
IV) Orientar o aluno na escolha de cursos tendo em vista seu futuro profissional.
Assinale a alternativa correta:
a) II e IV.
b) III.
c) I e III.
d) I e II.
e) II e III.

47 - Associe e marque a alternativa correspondente:
A) Orientador Educacional na perspectiva tradicional.

( ) estuda a realidade do aluno trazendo-a para dentro da escola.

B) Orientador Educacional na perspectiva atual.

( ) a orientação é terapêutica e psicologizante.
( ) trabalha com o aluno no desenvolvimento do seu processo de cidadania.
( ) preocupa-se com o ajustamento do aluno à escola.

A alternativa correta é:
a) B, A , B, B.
b) A, B, A, B.
c) A, A, B, B.
d) B, A ,B, A.
e) B, B, A, A.

48

- O art. 64 da LDB diz que cabe ao Orientador Educacional:

I – Subsidiar o aluno na direção das opções que poderá fazer em termos de projeto de vida.
II – Aconselhar o aluno na solução de problemas pessoais.
III – Sistematizar os fatores que influenciam a formação do aluno.
Está correta a alternativa:
a) I e III.

49

b) I e II.

c) II e III.

d) I.

e) I ,II e III

- A obrigatoriedade da Orientação Educacional nas escolas de Ensino Fundamental e Médio, está prevista na lei:

a) 2.867/65.
b) 5.564/68.
c) 9.394/96.
d) 4.024/68.
e) 5.692/71.

50

- De acordo com a LDB os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais:

I – Terminalidade específica para aqueles que não puderam atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental.
II – Professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado.
III – Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis.
IV – Professores do ensino regular capacitados para integração desses educandos nas classes comuns.
Estão corretas as afirmativas:
a) II e III.

b) I e IV.

c) III e IV.

d) I e II.
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e) I, II, III e IV.

OR
ED IEN
UC TA
AC DO
IO R
NA
L

OR
ED IEN
UC TA
AC DO
IO R
NA
L

