
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E DE RECURSOS HUMANOS

CENTRO DE SELEÇÃO

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DO 
QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO DA

UFG/2015

O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás divulga as respostas esperadas
preliminares da prova Teórico-Prática com abordagem discursiva do cargo de PEDAGO-
GO/ÁREA: ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL E/OU PSICOPEDAGOGIA. Essas respostas
serão utilizadas como referência no processo de correção. Serão também consideradas
corretas outras respostas que se encaixarem no conjunto de ideias que correspondem às
expectativas quanto à abrangência e à abordagem do conhecimento no que se refere à
competência e/ou habilidades na utilização de conceitos e/ou técnicas específicas. Res-
postas parciais também serão aceitas, contudo, a pontuação a elas atribuída considerará
os diferentes níveis de acerto, quando for o caso.

RESPOSTAS ESPERADAS

____Questão 01__________________________________________________________

O candidato deverá ser capaz de elaborar a justificativa de um projeto de trabalho cujos
alvos são os estudantes do Ensino Médio de uma instituição educativa. Deverá descrever
características comportamentais deste segmento etário, adolescentes de 15 a 17 anos
(inconformismo,  confronto de ideias,  necessidade de afirmação,  dentre outros),  articu-
lando-as com os dilemas da escolha profissional (pressão da família, demandas do mer-
cado de trabalho, vocação, etc.).

(20 pontos)

____Questão 02_________________________________________________________

O candidato deverá eleger os sujeitos envolvidos no projeto (pais de alunos, professores,
alunos, membros da comunidade, dentre outros), relacionando e justificando as ações a
serem realizadas. Exemplos: pais de alunos ou membros da comunidade poderão ser
convidados para relatarem suas experiências profissionais; professores de sociologia e fi-
losofia podem ser convidados a debaterem filmes com os alunos; o orientador educacio-
nal pode coordenar a elaboração e aplicação de questionário dirigido aos adolescentes,
etc.

(20 pontos)

____Questão 03__________________________________________________________

O candidato deverá prever duas estratégias de avaliação do projeto, podendo ser reuniões
com os pais, criação de um chat ou outra ferramenta on line como forma de discussão com
o grupo de adolescentes envolvidos, análise dos questionários, etc. Deverá ainda prever
duas formas de divulgação dos resultados, o que poderá ser na forma de reuniões com os
pais, criação de um blog, dentre outras.

(20 pontos)


