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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

O projeto político-pedagógico (PPP) constitui um instrumento

(LDB), julgue os itens seguintes.

fundamental de orientação da ação político-pedagógica de uma

51

A LDB atribui às instituições de ensino superior, públicas ou
privadas, a competência para ministrar educação superior, com
graus de abrangência ou especialização diversificados.

52

instituição de educação básica ou superior. Com base nessa
premissa, julgue os itens subsequentes.
59

O PPP é político, pois é constituído pelo coletivo da instituição

Na LDB, apresenta-se uma concepção ampla de educação, que

e se materializa na interação dos sujeitos institucionais,

abrange os processos formativos desenvolvidos em distintos

interpelados pela realidade.

âmbitos sociais, ainda que esta lei trate do disciplinamento da
educação escolar, que ocorre predominantemente em

60

O PPP é pedagógico, pois é efetivado exclusivamente nas
relações estabelecidas entre os professores e os alunos nas

instituições de ensino.

atividades desenvolvidas em sala de aula.
53

A LDB estabelece como princípio a igualdade de condições
para o acesso e permanência na escola, sem, contudo, estipular

54

61

A ideia de PPP descarta a crença na possibilidade de solução

padrões mínimos de qualidade de ensino que forneçam

dos problemas, detectados no processo educativo, por

garantias da qualidade da oferta educacional.

intermédio

uma

ação

projetiva,

a

partir

da

ação-reflexão-ação sobre o cotidiano institucional.

No âmbito do poder público, a educação é tarefa
compartilhada entre a União, os estados, o Distrito Federal e

de

62

No PPP, deve haver a vinculação entre formação e educação

os municípios sob o regime de colaboração, cabendo à União,

escolar, pois este instrumento deve ser visto pelo gestor

entre outras atividades, a incumbência de organizar, manter e

educacional como uma instância de expressão social e de

desenvolver as instituições oficiais do sistema federal de

formação humana.

ensino, entre elas, as universidades.
Com relação ao debate atual sobre a universidade pública brasileira
55

No que se refere à valorização dos profissionais da educação
escolar, a LDB limita-se à menção desse compromisso como

e as funções universitárias de ensino, pesquisa e extensão, julgue os
próximos itens.

um dos princípios do ensino, sem qualquer detalhamento.
Com relação à formação de professores da educação básica, julgue

63

O debate atual sobre a universidade descarta a ideia de uma
possível vinculação das atividades de pesquisa com o sistema

os itens a seguir.

de avaliação e com as políticas de financiamento da produção
56

No processo de formação do pedagogo, o estágio curricular —

acadêmica, em detrimento dos valores éticos, da ciência e da

que pode ser realizado em ambientes escolares ou não

humanização das relações de trabalho.

escolares — constitui um elemento essencial na integralização
dos estudos e na aquisição de experiência profissional.
57

64

universidade, devem ser orientadas pela indissociabilidade,
A LDB, ao dispor sobre a formação de professores da
com respaldo na programação de suas atividades como meio de

educação básica, admite o exercício docente dos profissionais

exercício da autonomia universitária.

com formação de nível médio na modalidade normal, em
instituições de educação infantil, ensino fundamental e ensino

58

O ensino, a pesquisa e a extensão, funções essenciais à

65

A LDB dispõe sobre a possibilidade de ampliação das

médio.

atribuições de autonomia universitária para as instituições

As diretrizes curriculares nacionais para o curso de graduação

cujos resultados de processos avaliativos desenvolvidos pelo

em Pedagogia restringem a atuação do pedagogo à docência na

poder público comprovem alta qualificação para o ensino e

educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental.

para a pesquisa.
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Acerca das políticas de avaliação da educação brasileira, julgue os
itens que se seguem.
66

A política de avaliação da educação superior, inicialmente
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No que se refere à educação a distância, julgue os itens
subsequentes.
73

Compete à União a regulamentação dos requisitos para os
registros de diplomas referentes a cursos de educação a
distância.

74

Os sistemas de ensino podem estabelecer normas para
produção, controle e avaliação de programas de educação a
distância.

75

As instituições de educação a distância devem ser credenciadas
pela União e pelos estados.

76

Para o desenvolvimento da educação a distância, é previsto um
módulo introdutório destinado a oferecer ao aluno o domínio
de conhecimentos e habilidades básicas referentes à tecnologia
que será utilizada durante o curso.

77

A lei garante tratamento diferenciado à educação a distância,
como, por exemplo, a redução de custos de transmissão em
canais comerciais de radiodifusão.

orientada por uma concepção formativa e emancipatória das
instituições, deslocou, a partir de 1995, o foco da avaliação
institucional para a avaliação de cursos centrada em uma
concepção regulatória do sistema de ensino e das instituições
de educação superior.
67

O sistema de seleção unificada (SISU), criado e gerenciado
pelo Ministério da Educação, é uma estratégia de
fortalecimento e institucionalização do exame nacional do
ensino médio (ENEM), ao consolidar os resultados desse
exame no ingresso aos cursos de graduação das instituições de
educação superior.

68

O índice de desenvolvimento da educação básica é calculado
com base na soma dos resultados do sistema nacional de

Acerca dos programas e planos nacionais para pesquisa, extensão
e ensino nas universidades, julgue os itens seguintes.

avaliação da educação básica e dos resultados do exame

78

O Plano Nacional de Extensão Universitária objetiva inserir a
educação ambiental e o desenvolvimento sustentado como
componentes da atividade de extensão.

79

As atividades de extensão buscam promover intervenções na
realidade social, sem substituir funções de responsabilidade do
Estado.

80

O Plano Nacional de Extensão Universitária permite que se dê
unidade nacional aos programas temáticos desenvolvidos em
diferentes universidades brasileiras.

81

A relação autônoma e crítico-propositiva da extensão com as
políticas públicas favorecem a criação de programas geradores
de desenvolvimento social.

nacional do ensino médio, com a finalidade de controle e
regulação dos sistemas de ensino.
69

A avaliação escolar se aplica à aferição do sucesso da atividade
educativa, sendo inserida no campo da avaliação institucional
de modo desarticulado das políticas e processos de avaliação
da educação nacional.

Com relação à gestão da educação, julgue os itens subsecutivos.
70

A participação da comunidade na escola deve ser orientada, em
princípio, por mecanismos que estimulem a contribuição dos
pais e responsáveis na prestação de serviços rotineiros e apoio
financeiro à escola, visto que as decisões relativas aos

Julgue os próximos itens, acerca da educação profissional e
tecnológica.
82

A educação profissional, desenvolvida no ambiente de
trabalho, deve estar centrada na investigação científica.

83

A educação profissional e tecnológica deve abranger cursos de
nível médio, graduação e pós-graduação.

84

Os institutos federais desenvolvem, com objetivo filantrópico,
a educação profissional e tecnológica, de modo a
instrumentalizar os alunos para o atendimento das necessidades
do mercado de trabalho.

85

Os institutos federais, autarquias de regime especial,
caracterizam-se como instituições que articulam a educação
básica, superior e profissional.

86

As matrículas dos cursos especiais e regulares oferecidos por
instituições de educação profissional e tecnológica devem estar
condicionadas ao nível de escolaridade dos alunos.

problemas do cotidiano escolar são de responsabilidade estrita
dos gestores escolares.
71

As instituições públicas de educação superior são regidas pelo
princípio da gestão democrática, conforme disposto na LDB,
com a participação da comunidade institucional, local e
regional nos órgãos colegiados deliberativos instituídos.

72

Educação e democracia, e, consequentemente, educação
escolar e democracia, estão vinculadas por uma relação de
interdependência e reciprocidade de influência; a democracia
se fortalece e se consolida pela educação e a educação se
desenvolve pela perspectiva democrática de sua orientação.
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Com base no que dispõe a Lei n.º 9.394/1996 a respeito da
educação superior, bem como no que estabelece o Plano Nacional
da Educação, julgue os itens a seguir.
87

Na educação superior, são previstos, para o ano letivo regular,
cento e oitenta dias de trabalho acadêmico efetivo, ou seja,
noventa dias distribuídos em dois semestres letivos.

88

Em nenhuma hipótese, as instituições de educação superior
estão autorizadas a abreviar a duração dos cursos oferecidos.

89

O Plano Nacional da Educação estabelece como meta a
elevação da qualidade da educação superior pela ampliação da
atuação de docentes com doutorado nas instituições de
educação superior, exigindo, no mínimo, 50% de doutores nas
instituições.

90

Os cursos de educação superior estão sujeitos a processo
regular de avaliação, devendo ser automaticamente desativado
o curso em que seja identificada deficiência curricular.

91

Os cursos sequenciais de graduação e pós-graduação não
fazem parte dos programas da educação superior.

92

As universidades podem receber doações e heranças.
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Em relação ao pensamento pedagógico brasileiro, julgue os itens
subsequentes.
101

De acordo com o pensamento pedagógico de Paulo Freire,
expresso na tendência pedagógica progressista libertadora, os
conteúdos de ensino devem ser fornecidos pelo educando,
transformando-se em temas geradores.

102

Um marco no pensamento educacional brasileiro foi a
divulgação do manifesto dos pioneiros da educação de 1932,
apoiado tanto por educadores liberais quanto por educadores
socialistas.

103

O pensamento católico jesuítico, sintetizado na Ratio
Studiorum, influenciou a organização da educação no Brasil
por mais de dois séculos.

104

No período compreendido entre a Proclamação da República
e o ano de 1910 predominou, na educação brasileira, o
pensamento positivista, que influenciou o surgimento, no país,
de um movimento conhecido como otimismo pela educação.

105

No período compreendido entre a década de 30 e a de 60 do
século passado, a educação brasileira foi influenciada pelo
pensamento da escola nova, cujos partidários defendiam a
laicidade da educação pública.

106

Um pensamento pedagógico genuinamente brasileiro
desenvolveu-se só a partir do ano de 1930, especialmente
graças à contribuição de educadores e teóricos anarquistas.

Julgue os itens que se seguem, relativos aos conceitos,
especificidades e características da pesquisa em educação.
93

Para gerar conhecimento reconhecido na área da ciência, o
desenvolvimento de uma pesquisa deve ter como base um
método científico.

94

O método indutivo, por ser eminentemente empírico, é o único
que proporciona neutralidade à pesquisa.

95

Os conhecimentos relativos à educação não podem ser gerados
por um tipo de pesquisa com característica estritamente
experimental.

Em relação aos paradigmas da educação e aos objetivos e
conteúdos do ensino e da aprendizagem, julgue os itens seguintes.
107

A organização sequencial de conteúdos obedece a duas
dimensões: a vertical, relacionada ao nível de complexidade
dos temas, e a horizontal, relacionada aos diferentes campos do
conhecimento humano.

108

Educadores influenciados pelos paradigmas educacionais
holonômicos buscam restaurar a totalidade do sujeito
individual, o que faz que sua prática pedagógica se alinhe aos
paradigmas marxistas.

109

O paradigma da educação permanente originou-se em meados
dos anos 70 do século passado, quando a UNESCO propôs que
os sistemas nacionais de educação fossem orientados pelo
princípio de que o homem se educa durante toda a vida.

110

Ao propor a desescolarização da sociedade, Ivan Illich criticou
de forma severa os sistemas escolares, rotulando-os de
reprodutores da sociedade, embora, em algumas de suas
principais obras, concordasse com os autores que defendiam
que boa parte do que se aprende resulta do processo de
escolarização.

111

Os paradigmas socialistas de educação, de modo geral,
fundamentam-se em uma crítica à educação burguesa, em
especial aos mecanismos de reprodução das relações sociais,
e na rejeição a qualquer tipo de trabalho infantil.

No que se refere à relação professor-aluno, às práticas e tendências
pedagógicas, julgue os próximos itens.
96

As reformulações introduzidas no sistema educacional
brasileiro durante a década de 70 do século passado
pautaram-se pelo tecnicismo, tendência educacional que
substituiu, no plano legal, as orientações do pensamento
escolanovista.

97

Sistemas de ensino orientados por princípios behavioristas são
característicos da tendência pedagógica liberal tradicional.

98

A ideia de não diretividade é compartilhada pela tendência
pedagógica libertadora e pela tendência pedagógica liberal não
diretiva, que a ela atribuem a mesma significação.

99

A busca do professor por formação acadêmica, para
desenvolver competência técnica que lhe possibilite
compreender os vínculos de sua prática pedagógica com a
prática social global, evidencia postura afinada com a
pedagogia liberal tecnicista.

100

O papel do professor, de acordo com a pedagogia liberal
renovada não diretiva, é o de um especialista em relações
humanas.
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A respeito da produção do conhecimento educacional e das teorias

No

do ensino e da aprendizagem, julgue os itens subsecutivos.

ensino-aprendizagem, julgue os itens que se seguem.

112

113

Consoante a teoria socioconstrutivista de Bruner, a qual se

116

refere

ao

planejamento

do

processo

de

Atualmente, o planejamento nas escolas tem sido executado
sob a forma de projeto político-pedagógico, modalidade de
planejamento resultante de uma construção coletiva em que se

ativo do sujeito.

negligenciam o diagnóstico e a avaliação da realidade.

Consoante a teoria das inteligências múltiplas proposta por

117

Uma das diferenças básicas entre o planejamento elaborado
segundo o enfoque racional e o participativo consiste na
definição de objetivos. As fontes para definição de objetivos

inteligências mais marcantes em cada aprendiz e tentar

educacionais consoante o enfoque racional são as políticas

explorá-las para o alcance do objetivo final do processo de

institucionais ou derivadas do diagnóstico de necessidades, ao

ensino-aprendizagem, que é o aprendizado de determinado

passo que a formulação de objetivos consoante o enfoque
participativo apoia-se mais no feedback que no diagnóstico de

conteúdo pelo estudante.
O conceito de generalização e o de discriminação foram

necessidades.
118

Um bom plano de ensino deve caracterizar-se pela coerência,

propostos por adeptos da teoria cognitivista, que preconizam

precisão, objetividade e flexibilidade, que possibilita a

que, em situação de aula, haja momentos em que o aluno

inserção, de acordo com as necessidades ou os interesses dos
alunos, de temas ocasionais, subtemas não previstos e questões

proceda à generalização, ou seja, aplique determinado conceito
a situações novas, e outros em que ele discrimine,isto é,

115

se

opõe ao behaviorismo, o aprendizado consiste em um processo

Gardner, no processo de ensino, deve-se procurar identificar as

114

que

que enriqueçam os conteúdos previamente selecionados.
119

O planejamento, em regra, está associado a uma ideia de

formule uma resposta específica a um problema proposto.

projeção para o futuro, e visa assegurar os meios para o

De acordo com o behaviorismo, as estruturas cognitivas

alcance de um fim.

alteram-se mediante o processo de adaptação, que compreende
a assimilação — interpretação de eventos conforme as

120

No planejamento em educação, a avaliação constitui uma fase
estanque, em que se deve dar atenção especial à seleção de
procedimentos com base em critérios relacionados aos

estruturas cognitivas existentes — e a acomodação — mudança

objetivos de ensino, aos conteúdos e às modalidades

da estrutura cognitiva para compreensão do meio.

diagnósticas formativa e somativa.
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