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• De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa.
Para as devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.

• Nos itens que avaliam conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos
os programas mencionados estão em configuração padrão, em português. Considere também que não há restrições de proteção, de
funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
A dúvida nos mete medo. Interrogar, determinar com1

exatidão, situar-se; todos esses atos de liberdade, de decisão e
de responsabilidade são terrivelmente angustiantes; trata-se de
angústia análoga àquela de uma criança que rompe o cordão4

que a liga a seus pais, a seus mestres, aos grupos dos quais faz
parte e vai perdendo assim a doce segurança da dependência,
da obediência, do conformismo. Essa angústia é inevitável: ela7

leva o selo da existência; nela se exprime a vertigem perante a
liberdade. Não se trata, nessas condições, de querer liquidar a
angústia, mas de saber se o homem deve procurar evitá-la, fugir10

dela por qualquer saída, ou se, em vez disso, deve aceitá-la e
aventurar-se a viver longe da terra firme.

Ora, o que vale para a existência em geral vale13

também e muito particularmente para aqueles que estão ligados
à educação, que é, na realidade, grande geradora de angústias.
De um lado, toda relação pedagógica é fonte de tensão, de16

desequilíbrio para aqueles que a vivem, na medida em que ela
os implica naquilo que são, os interroga, coloca em questão
suas preferências, seus valores, seus atos, sua maneira de ser,19

seu projeto de existência. Por outro lado, essa tensão e essa
interpelação vão além dos envolvidos como atores particulares
e individuais, pois o que importa pedagogicamente é o projeto22

educativo-histórico de uma sociedade no interior da qual a
pedagogia desempenha papel importante. A educação faz com
que toda a nossa sociedade se interrogue a respeito de si25

mesma, se debata e se busque. Educar é reproduzir ou
transformar: repetir servilmente aquilo que foi, optar pela
segurança do conformismo, pela fidelidade à tradição ou, ao28

contrário, fazer frente à ordem estabelecida e correr o risco da
aventura; é querer que o passado configure todo o futuro ou
partir desse passado para construir outra coisa.31

Moacir Gadotti. Educação e poder: introdução à pedagogia do
conflito. São Paulo: Cortez, 1998, p. 18 (com adaptações).

Acerca do texto acima, julgue os itens de 1 a 8.

1 Para o autor do texto, os conflitos gerados na relação
pedagógica são restritos àqueles diretamente envolvidos
nessa relação: professores, alunos e outros agentes do sistema
educacional.

2 A educação é apresentada no texto como mecanismo que leva
necessariamente à mudança, em consequência dos
questionamentos e das tensões que ocorrem em sala de aula. 

3 No trecho “A dúvida (...) angustiantes” (R.1-3), os verbos
“Interrogar”, “determinar” e “situar-se”, empregados em sua
forma nominal de infinitivo, exercem a função de sujeito da
oração em que ocorrem; por isso, a forma verbal “são” está
empregada no plural.

4 Seriam mantidos a correção gramatical e o sentido original do
texto se, na linha 3, o ponto e vírgula empregado logo após
“angustiantes” fosse substituído por ponto e o termo “trata-se”
fosse iniciado com letra maiúscula.

5 No texto, a noção do familiar contrapõe-se à ideia do novo
e do desconhecido e é referida por expressões como
“dependência” (R.6), “conformismo” (R.7), “terra firme” (R.12),
“reproduzir” (R.26), “repetir” (R.27) e “fidelidade à tradição”
(R.28), entre outras.

6 Infere-se do texto que a dúvida e a angústia a ela associada são
traços inerentes à existência e ao desenvolvimento humanos.

7 O trecho “vertigem perante a liberdade” (R.8-9) retrata, no
texto, a condição de incerteza e insegurança que tipicamente
ocorre em situações em que muitas opções estão abertas àquele
que deve decidir.

8 Em “Não se trata” (R.9), a partícula “se” poderia ser
corretamente empregada após o verbo, escrevendo-se Não
trata-se.

Uma aula é como comida. O professor é o cozinheiro.1

O aluno é quem vai comer. Se a criança se recusa a comer,
pode haver duas explicações. Primeira: a criança está doente.
A doença lhe tira a fome. Quando se obriga a criança a comer4

quando ela está sem fome, há sempre o perigo de que ela
vomite o que comeu e acabe por odiar o ato de comer. É assim
que muitas crianças acabam por odiar as escolas. O vômito está7

para o ato de comer como o esquecimento está para o ato de
aprender. Esquecimento é uma recusa inteligente da
inteligência. Segunda: a comida não é a comida que a criança10

deseja comer: nabo ralado, jiló cozido, salada de espinafre... O
corpo é um sábio: não come tudo o que jogam para ele, mas
opera com um delicado senso de discriminação. Algumas13

coisas ele deseja. Prova. Se são gostosas, ele come com prazer
e quer repetir. Outras não lhe agradam, e ele recusa. Aí eu
pergunto: “O que se deve fazer para que as crianças tenham16

vontade de tomar sorvete?”. Pergunta boba. Nunca vi criança
que não estivesse com vontade de tomar sorvete. Mas eu não
conheço nenhuma mágica que seja capaz de fazer que uma19

criança seja motivada a comer salada de jiló com nabo. Nabo
e jiló não provocam sua fome.

(...)22

As crianças têm, naturalmente, um interesse enorme
pelo mundo. Os olhinhos delas ficam deslumbrados com tudo
o que veem. Devoram tudo. Lembro-me da minha neta de25

um ano, agachada no gramado encharcado, encantada com uma
minhoca que se mexia. Que coisa fascinante é uma minhoca
aos olhos de uma criança que a vê pela primeira vez! Tudo é28

motivo de espanto. Nunca esteve no mundo. Tudo é novidade,
surpresa, provocação à curiosidade. Quando visitei uma reserva
florestal no Espírito Santo, a bióloga encarregada de educação31

ambiental me contou que era um prazer trabalhar com as
crianças. Não era necessário nenhum artifício de motivação. As
crianças queriam comer tudo o que viam. Tudo provocava a34

fome dos seus olhos: insetos, pássaros, ninhos, cogumelos,
cascas de árvores, folhas, bichos, pedras. (...) Os olhos das
crianças têm fome de coisas que estão perto. (...) São37

brinquedos para elas. Estão naturalmente motivadas por eles.
Querem comê-los. Querem conhecê-los.

Rubem Alves. Por uma educação romântica.
Campinas: Papirus, 2002, p. 82-4 (com adaptações).

A respeito das ideias veiculadas no texto acima e de suas estruturas
linguísticas, julgue os itens de 9 a 15.

9 A predominância, no texto, das formas verbais no presente do
indicativo tem o efeito de dar aos fatos apresentados o caráter
de fatos reais, habituais e naturais, o que reforça os argumentos
do autor com relação aos processos de aprendizagem das
crianças.

10 O autor constrói seu texto com base na comparação entre o ato
de comer e o de aprender ou conhecer, relação que explicita no
trecho “Querem comê-los. Querem conhecê-los” (R.39).
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11 O texto é predominantemente argumentativo; nele, o autor
expõe suas ideias de forma a convencer o leitor e usa, para esse
fim, imagens do mundo real e exemplos tirados de sua própria
experiência.

12 Na linha 25, a forma verbal “Devoram” está no plural para
concordar com seu sujeito: “As crianças” (R.23).

13 No período “Nunca esteve no mundo” (R.29), o sujeito oculto
da forma verbal “esteve” refere-se a “uma minhoca” (R.26-27),
e “Nunca” e “no mundo” exercem a função de adjunto
adverbial.

14 Ao utilizar formas típicas da linguagem oral e coloquial,
produzindo um texto com tom predominantemente informal, o
autor aproxima-se do leitor.

15 O emprego das vírgulas logo após “sem fome” (R.5) e
“gostosas” (R.14) é facultativo; essas vírgulas poderiam,
portanto, ser omitidas sem prejuízo para a correção gramatical
do texto.

Bill Watterson. Felino selvagem psicopata homicida: um livro de Calvin e

Haroldo por Bill Watterson. Vol. 2. Best News: Cambuci/SP, 1996, p. 9.

Julgue os itens de 16 a 19 com referência à tirinha ilustrada acima,
que mostra diálogo entre o personagem Calvin e a sua professora,
Srta. Wormwood.

16 O texto aborda, de forma cômica, a distância entre a linguagem
mais atraente ao aluno e a linguagem e os meios empregados
na prática de sala de aula pela professora de Calvin.

17 É correto concluir da leitura da tirinha que a professora tem a

tendência de acolher as críticas feitas por Calvin e de adotar

práticas novas com base nessas críticas.

18 O texto da fala de Calvin no segundo quadrinho poderia ser

corretamente reescrito em registro formal, para uso em outra

situação comunicativa em que o aluno se dirigisse, por

exemplo, por escrito à professora, da seguinte forma: Tendo

em vista o fato de que a geração mais nova tem mais facilidade

para absorver informações veiculadas pelos meios de

comunicação visual, solicito à professora, Srta. Wormwood,

que apresente o conteúdo em forma de videoclipe.

19 Nas duas falas da professora, o emprego da vírgula é

obrigatório devido à presença do vocativo: “Calvin”, no

primeiro quadrinho, e “classe”, no segundo.

Considerando que, em determinada escola, a diretora deva escrever

um documento ao ocupante do cargo de secretário de educação,

solicitando-lhe prioridade na reforma da escola, julgue os itens

seguintes com base nos princípios da correspondência oficial.

20 Devem constar do documento a data de sua emissão, a

referência ao assunto tratado e a identificação do emitente, no

caso, a diretora.

21 No documento, deve ser empregado o pronome de tratamento

Vossa Excelência, forma correta para correspondência dirigida

a secretários de estado.

22 Ao final do documento, após apresentar seu pedido, a diretora

deverá utilizar, como fecho, qualquer uma das seguintes

expressões: Atenciosamente, Respeitosamente, Gentilmente,

Com respeito e admiração.

Considerando que os fragmentos incluídos nos itens seguintes, na

ordem em que estão apresentados, são partes sucessivas e adaptadas

de texto referente ao Departamento de Políticas e Programas

Educacionais  (DPPE) da SEDUC/AM (Internet :

<www.seduc.am.gov.br>), julgue-os quanto à correção gramatical.

23 O foco do DPPE é a produção de estudos e pesquisas em sua

área de competência com os objetivo de assistir às escolas

estaduais na elaboração e execução dos seus projetos e

programas educacionais.

24 Como uma de suas atribuições, o DPPE deve participar,

juntamente com outros departamentos da SEDUC/AM, na

definição e elaboração de projetos e programas que dedique-se

à melhoria da educação básica no estado do Amazonas, bem

como na captação, dos recursos para o financiamento desses

projetos e programas.

25 O DPPE têm como missão implementar, manter e avaliar as

políticas pedagógicas para a educação básica. Deve

proporcionar, suporte técnico e pedagógico à gestores,

professores e técnicos na implantação de políticas, programas

e objetivos educacionais em todas as modalidades de ensino.
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Acerca de conceitos e modos de utilização de aplicativos do

ambiente Microsoft Office, julgue os itens a seguir.

26 No Word 2007, para selecionar um documento inteiro, basta

pressionar as teclas �e �, simultaneamente.

27 No Word 2007, com recurso disponível no grupo Citações e

Bibliografia, que é parte da guia Referências, é possível

pesquisar um banco de dados de bibliotecas em busca de

correspondências de um tópico específico na coleção dessa

biblioteca.

28 No Excel 2007, ao se clicar o botão , na guia Início, no

grupo Alinhamento, ocorre a quebra automática do texto da

célula selecionada. Com esse procedimento, a largura da

coluna é ajustada, possibilitando que os dados na célula

possam ser encaixados no espaço pretendido.

29 A opção Do scanner ou câmera, para adicionar imagens a uma

apresentação ou álbum de fotografias, presente no PowerPoint

2003, não está disponível no PowerPoint 2007.

A respeito do sistema operacional Windows, julgue os itens

subsequentes.

30 O menu Iniciar do Windows XP pode ser ativado ao se

pressionarem, simultaneamente, as teclas � e , ou a

tecla , se presente no teclado.

31 No Windows, os ícones de atalho possuem como característica

uma seta no canto inferior esquerdo, e a área de notificação

apresenta ícones que permanecem ativos em segundo plano.

32 Se o recurso Hibernar tiver sido ativado, quando o

equipamento voltar a ser utilizado, a área de trabalho precisará

ser reinicializada e todos os programas anteriormente ativos

estarão fechados e deverão ser novamente inicializados.

No que diz respeito a conceitos de organização, de segurança e de

gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas, julgue

os itens subsecutivos.

33 Ao se utilizarem navegadores em um ambiente de rede que

possua um proxy instalado, os acessos aos recursos utilizados

não ficam registrados, caso o histórico de navegação seja

apagado.

34 Os arquivos armazenados em um computador possuem

extensões que indicam o programa que os manipula.

35 Um diretório é uma estrutura física que possibilita a

organização de arquivos na memória principal do computador.

36 Um firewall pessoal é um software ou programa utilizado para

proteger um computador contra acessos não autorizados

provenientes da Internet. 

Julgue os próximos itens, relativos a conceitos básicos e modos de

utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos

associados a Internet e intranet.

37 Nos sítios de busca, o uso do sinal de menos, representado por

um hífen, entre dois termos de busca produz como resultado

páginas que contenham os dois termos utilizados, em qualquer

ordem.

38 No Microsoft Word 2007, ao se selecionar um texto e clicar a

opção Hiperlink da guia Inserir, será exibida uma caixa de

diálogo que permitirá a criação de um link para uma página na

Web, cujo endereço será aquele que for digitado no campo

Endereço da caixa de diálogo.

39 Ao se efetuar uma pesquisa na Internet, o uso de aspas (“ ”)

delimitando o texto digitado restringe a busca às páginas que

contenham exatamente as mesmas informações do conteúdo

que esteja entre as aspas, mas em qualquer ordem do conteúdo

do texto.

40 Caso se faça download de arquivos na Internet com a opção

Salvar arquivo, uma cópia do arquivo será salva no

computador em uso.

Em uma instituição de ensino, o critério para aprovação

dos estudantes determina que a nota final deva ser igual ou superior

a 6 e que a quantidade de faltas não exceda a 25% da quantidade

de dias de aulas.

Tendo como base as informações acima e as proposições P: “A nota

final do estudante foi igual ou superior a 6.”; Q: “A quantidade de

faltas do estudante não excedeu a 25% da quantidade de dias de

aulas.”; e R: “O estudante foi aprovado.”, julgue os itens a seguir,

a respeito de lógica sentencial.

41 Se PwQ representa a proposição “P ou Q”, então o critério de

aprovação da instituição de ensino está corretamente expresso

pela proposição [PwQ]6R.

42 Se PvQ representa a proposição “P e Q”, se as proposições P

e [PvQ]6R forem verdadeiras e se a proposição R for falsa,

então a proposição Q também será falsa.

43 A proposição ¬P — negação de proposição P — está

corretamente expressa por “A nota final do estudante foi igual

ou inferior a 6”.

44 Se P6R representa a proposição “Se P, então R”, então a

proposição P6R é equivalente à proposição: “Se a nota final do

estudante foi igual ou superior a 6, então o estudante foi

aprovado”.
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Para representação, perante as autoridades, das 12
professoras e dos 8 professores de uma instituição, será formada
uma comissão de 6 indivíduos distintos: 3 para a diretoria executiva
(presidente, secretário e tesoureiro) e 3 conselheiros. Os membros
dessa comissão serão escolhidos entre esses docentes.

O estatuto da instituição estabelece que: é de um ano o
mandato da diretoria executiva; para a direção executiva é vedada
a reeleição de uma mesma chapa em eleições distintas (mesma
chapa significa que ela é preservada integralmente, isto é, não há
substituição de pessoas nem mesmo a inversão de pessoas e
cargos); entre os conselheiros, sempre haverá um representante de
cada sexo.

Com base nessas informações, julgue os itens subsequentes.

45 Se João, Marcos e Camila são docentes dessa instituição e
foram eleitos para a diretoria executiva, então a quantidade de
maneiras distintas de se escolherem os 3 conselheiros é
superior a 500.

46 Se João, Marcos e Camila são docentes dessa instituição,
então, alternando-se nos cargos da diretoria, eles poderão
permanecer por 6 anos na direção executiva da comissão.

Um professor avalia o aprendizado de seus alunos,
aplicando provas objetivas de dois tipos:

• tipo 1: contém 10 afirmações para que o aluno julgue se cada
uma das afirmações é VERDADEIRA ou FALSA;

• tipo 2: contém 4 questões de múltipla escolha; cada questão
possui 5 opções e o aluno deverá apontar qual dessas opções é
a correta.

Com referência à situação apresentada acima, julgue os itens que se
seguem.

47 A quantidade de possíveis gabaritos para uma prova do tipo 2
é superior a 600.

48 A quantidade de possíveis gabaritos para uma prova do tipo 1
é inferior a 1.000.

É sabido que se n é um número natural, então a quantidade de
soluções inteiras e não negativas da equação x1 + x2 + . . . + x

p
 = n

é dada por  — uma solução da equação referida é um
( 1)!

!( 1)!

n p

n p

+ −

−

conjunto de p números inteiros e não negativos, a1, a2, ..., ap
, tais

que a1 + a2 + ... + a
p
 = n. Já a quantidade de soluções inteiras e não

negativas dessa mesma equação, com a condição que a1 > 10, pode
ser obtida fazendo-se a substituição x1 = y1 + 11. Nesse caso, a

quantidade de soluções será igual a .
( 12)!

( 11)!( 1)!

n p

n p

+ −

− −

Em uma escola, as notas parciais dos estudantes podem
assumir valores do conjunto {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} e a nota
final é a média aritmética de três notas parciais. Se um estudante
obteve nota final igual a 6, então, indicando por N1, N2 e N3 as suas
notas parciais, tem-se que N1 + N2 + N3 = 18.

Acerca dessa situação e considerando as informações apresentadas,
julgue os próximos itens.

49 A equação x1 + x2 + x3 = 18 possuis mais de 200 soluções
inteiras e não negativas.

50 A quantidade de maneiras distintas de o estudante referido no
texto obter notas N1, N2 e N3, que pertençam ao conjunto
especificado no texto e cuja média aritmética seja
igual a 6, pode ser calculada pela expressão

 – 3 × , em que n = 18 e p = 3.
( 1)!

!( 1)!

n p

n p

+ −

−

( 12)!

( 11)!( 1)!

n p

n p

+ −

− −

RASCUNHO
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Com relação às formas de organização da educação e às bases
curriculares nacionais, julgue os próximos itens.

51 O conceito de cidades educadoras, que surgiu no início da
década de 90 do século passado, consolidando-se no
Congresso Internacional das Cidades Educadoras, realizado em
Barcelona, com a aprovação de uma carta de princípios básicos
caracterizadores de uma cidade que educa, influenciou a
formulação das diretrizes para a organização da educação
nacional.

52 De acordo com resolução do Conselho Nacional de Educação,
a educação constitui direito universal e alicerce indispensável
para a aquisição de direitos expressos exclusivamente na
Constituição Federal.

53 A matrícula no ensino religioso, componente da parte
diversificada do currículo, é facultativa para o aluno da
educação básica.

54 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)
estabeleceu a garantia de padrão de qualidade como um dos
princípios básicos do ensino ministrado no país. Tal princípio
foi complementado por resolução do Conselho Nacional de
Educação que instituiu o conceito de qualidade social da
educação.

55 A existência de um sistema nacional de ensino implica a não
autonomia legislativa e normativa dos sistemas estaduais e
municipais.

Considerando que o estabelecimento de uma periodização é uma
das questões mais relevantes na realização de estudos históricos a
respeito da educação, julgue os itens seguintes, relativos à
periodização da educação no Brasil segundo diferentes concepções
pedagógicas.

56 O primeiro período da história da educação no Brasil, de 1549
a 1759, não pode ser considerado homogêneo quanto à
educação e quanto ao modelo econômico.

57 O segundo período, compreendido entre os anos de 1759 e
1932, caracterizou-se pelo predomínio da pedagogia nova.

58 No quarto período, que durou de 1969 a 2001, cujo início
caracterizou-se pela presença do regime militar e pela
valorização do tecnicismo na educação, configurou-se a
concepção pedagógica produtivista.

59 O lema aprender a aprender, amplamente difundido nos atuais
manuais de pedagogia, teve origem no pensamento
escolanovista, cujos principais representantes no Brasil foram
os educadores Anísio Teixeira e Lourenço Filho.

60 O primeiro período, que se estendeu de 1549 a 1759,
caracterizou-se pelo predomínio da vertente religiosa da
pedagogia tradicional, cujos principais representantes foram os
jesuítas.

Julgue os itens subsequentes, no que se refere às funções do
supervisor escolar.

61 O supervisor educacional deve supervisionar e orientar o
trabalho de todos os funcionários da unidade de ensino onde
atua.

62 Compete ao supervisor escolar coordenar a orientação
vocacional do educando, incorporando-a ao processo educativo
global.

63 Cabe ao supervisor escolar exercer, de forma indelegável, a
função de liderança, cuidando da definição de métodos,
técnicas e conteúdos de ensino e do controle de horários.

64 O supervisor escolar é responsável pelo treinamento de
professores, que deve voltar-se ao desenvolvimento de atitudes
favoráveis e ao contínuo aperfeiçoamento do processo de
ensino-aprendizagem.

A respeito das diferentes formas de participação da comunidade
escolar na gestão da educação, julgue os itens a seguir.

65 A prática da gestão democrática, a existência de conselhos
escolares e a participação da comunidade escolar na gestão da
escola pública constituem uma forma de participação
democrática radical.

66 Na participação comunitária, os órgãos representativos da
sociedade civil se integram aos órgãos deliberativos do Estado,
caracterizando uma forma institucionalizada de participação.

67 A opinião dos pais sobre calendário escolar mediante consulta
da escola é considerada pseudoparticipação.

68 Inexiste definição clara do que seja a gestão democrática do
ensino público, uma vez que cabe a cada sistema de ensino
definir a forma de implementá-la.

69 A participação comunitária na gestão da escola tem valor
educativo, visto que propicia a formação de sujeitos aptos a
assenhorarem-se do próprio destino.

70 Considera-se a LDB absolutamente original no que se refere às
disposições sobre a participação da comunidade escolar e local
em conselhos escolares ou equivalentes, visto que tais
disposições introduziram o conceito de gestão democrática na
educação pública.

Considerando a gestão e a organização do trabalho pedagógico,
julgue os itens que se seguem.

71 São características da gestão participativa: o compartilhamento
de autoridade, a delegação de poder e a maior eficiência no
controle de recursos financeiros.

72 A solução de problemas, conforme a abordagem participativa
de gestão, inclui a definição do problema e dos objetivos, a
solicitação de dados e opiniões aos participantes, o
esclarecimento de situações confusas e a síntese das
discussões.

73 A opção por um modelo de gestão participativa tem por
objetivos a melhoria da qualidade pedagógica do processo
educacional, a busca de maior sentido de realidade e atualidade
para o currículo escolar e o aumento do profissionalismo dos
professores.

Julgue os próximos itens, relativos aos elementos constitutivos do
planejamento de ensino e à avaliação educacional.

74 São funções da avaliação de ensino o diagnóstico, o controle
e a classificação.

75 A elaboração do planejamento de ensino deve iniciar-se pela
seleção e organização de conteúdos.

76 O Plano Nacional de Educação, de 2001, documento no qual
se estabelecem diretrizes para o desenvolvimento do sistema
educacional consoantes com o desenvolvimento econômico,
social, político e cultural do país, constitui exemplo de
planejamento educacional e base do planejamento de ensino.

77 Ao elaborar seu planejamento de ensino, o professor deve estar
atento à definição dos conteúdos a serem ministrados, que
devem ser estabelecidos de acordo com os objetivos propostos.

78 Uma vez observadas pelo professor as normas de avaliação da
escola e as do sistema de ensino no desenvolvimento da
avaliação educacional, é desnecessário adequar a avaliação aos
objetivos, conteúdos e procedimentos de ensino.

79 A avaliação, cujos resultados fornecem ao professor dados
sobre o progresso dos alunos e sobre as dificuldades a serem
superadas, é essencial ao avanço do processo educativo,
podendo ser denominada, em razão de tal função, feedback.
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Considerando que a pesquisa participante tem contribuído para o

desenvolvimento de uma prática pedagógica comprometida com a

realidade social na qual a escola se insere, julgue os próximos itens,

a respeito de pesquisa participante e do papel político e pedagógico

da pesquisa.

80 A pesquisa participante caracteriza-se pela ausência de

neutralidade do pesquisador, por constituir-se em uma lógica

não acabada de construção do conhecimento, e também por ser

uma prática pedagógica de aprendizagem e uma teoria

esclarecedora da realidade.

81 De acordo com a concepção da pesquisa do tipo participante,

deve-se abordar a escola apenas quanto a seus componentes

internos.

82 Entre as modalidades de pesquisa participativa, destacam-se a

pesquisa-ação, a autoinvestigação e o levantamento

participativo.

83 A pesquisa participante inscreve-se em um movimento de

questionamento da realidade social latino-americana que surgiu

na década de 60 do século passado como questionamento do

predomínio do positivismo nas práticas das ciências sociais.

84 De acordo com certa concepção de pesquisa participante, a

verdade é construída com base em dados empíricos observados

pelo pesquisador, que deve formular previamente hipóteses a

respeito do comportamento dos diferentes atores sociais

envolvidos no processo a ser investigado.

85 A pesquisa participante tem dupla função: a de possibilitar aos

sujeitos conhecer e apreender as relações existentes em seu

contexto e a de transformar esse contexto e as relações sociais

mais amplas em que o sujeito está inserido.

86 O pesquisador, ao realizar pesquisa participante, deve evitar a

intermediação de categorias analíticas na apreensão do objeto

ou fenômeno investigado.

87 Relacionar o cotidiano escolar rico em história à totalidade do

processo histórico social é condição indispensável ao bom

desenvolvimento de uma pesquisa participante.

Com relação aos fundamentos da educação, julgue os itens

seguintes.

88 Define-se educação como a transmissão integrada da cultura

em todos os seus aspectos, mediante a utilização de método

pedagógico que decorrerá das condições culturais e materiais

de determinada sociedade.

89 O perenalismo constitui abordagem teórica cujos formuladores

defendem que, a despeito de as estruturas sociais serem

constantes, a natureza humana é inconstante, razão por que é

necessária a introdução de mudanças na forma da educação.

90 De acordo com a abordagem individualista da educação,

formulada com base no respeito à liberdade e aos direitos do

indivíduo, a educação deve consistir na busca do

desenvolvimento do homem, mediante a adoção de

metodologias que o auxiliem a se realizar e que promovam o

questionamento da essência da ordem social vigente.

Acerca de planejamento, julgue os itens a seguir.

91 No âmbito escolar, o termo planejamento é empregado

estritamente em referência a ações administrativas, não

abrangendo as pedagógicas, como a elaboração do currículo.

92 A realização de um trabalho sistematizado com base em uma

visão estratégica e objetiva da realidade é própria de

planejamentos elaborados por meio da metodologia de

projetos.

93 O processo de planejamento compreende três dimensões:

técnica, conceitual e política.

94 A elaboração e a execução constituem etapas separadas, que

não se correlacionam, da elaboração de um projeto.

95 Ao elaborar um projeto, os gestores devem certificar-se da

compatibilidade dos objetivos pretendidos com a metodologia

a ser utilizada para alcançá-los.

No que diz respeito à relação professor-aluno e à aprendizagem,

julgue os itens seguintes.

96 O projeto político-pedagógico, por se tratar de documento no

qual se apresenta a organização da escola, não influencia o

trabalho pedagógico em sala de aula nem a relação professor-

aluno.

97 Currículos elaborados com base no princípio de que a função

da educação é a formação do homem devem contemplar a

aprendizagem de conteúdos importantes para assegurar a

inserção do educando no mercado de trabalho.

98 De acordo com a concepção construtivista, o aluno assume o

papel de protagonista do processo de aprendizagem.

99 Os objetivos da educação, que equivalem às metas de ensino,

não interferem na atuação dos atores do processo de ensino-

aprendizagem em sala de aula.

100 No processo de ensino-aprendizagem, os aspectos não

intencionais de ensino correspondem às atitudes dos

professores em face das questões cotidianas.

No que se refere ao desenvolvimento humano e à aprendizagem,

julgue os próximos itens.

101 Em linguagem antropológica e educacional, humanização

significa combate à violência na escola.

102 A criança mobiliza os conhecimentos por ela já adquiridos

para realizar novas aprendizagens.

103 O processo de desenvolvimento do ser humano é contínuo e

dividido em períodos, sendo a velhice um deles.

104 A criança que não frequenta a escola apresenta

comprometimento em seu desenvolvimento cognitivo.

105 A aprendizagem do conhecimento formal depende da

realização de atividades específicas, próprias do

funcionamento cerebral.

106 Memória e percepção não constituem funções psíquicas

necessárias à aprendizagem.
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Considerando a organização do trabalho na escola , julgue os itens

que se seguem.

107 Educação de qualidade é a que garante ao aluno ótimo

rendimento em provas oficiais como os vestibulares.

108 O estímulo à capacidade de aplicação, na vida prática, dos

conceitos aprendidos na escola é uma característica da

qualidade social do ensino.

109 Temas transversais são assuntos escolhidos pela comunidade

escolar a serem abordados em aulas especiais, que, em regra,

acontecem em horário distinto do das aulas regulares.

110 O conjunto de elementos sociais, culturais e psicológicos que

compõe o retrato da escola denomina-se cultura

organizacional.

Com relação à gestão escolar, julgue os itens de 111 a 115.

111 De acordo com a concepção sociocrítica, devem-se privilegiar

as interações sociais na construção do espaço escolar.

112 Na gestão democrática, todos participam das decisões, portanto

não existem responsabilidades individuais.

113 A presença de tecnologias e a prática de avaliação rigorosa

asseguram a qualidade da escola.

114 Os professores em exercício na escola fazem parte do corpo

docente, e os alunos e as associações que os representam fazem

parte do corpo discente.

115 A Associação de Pais e Mestres e o Grêmio Estudantil são

instituições auxiliares da escola.

A respeito do planejamento educacional e dos objetivos

educacionais, julgue os itens subsequentes.

116 Os instrumentos de avaliação a serem utilizados bem como os

critérios com base nos quais os alunos serão avaliados devem

ser apresentados previamente a eles.

117 Os objetivos educacionais influenciam a participação de

professores e alunos no processo de ensino e aprendizagem.

118 O planejamento escolar deve contemplar a atenção

individualizada ao discente, a fim de atender à diversidade dos

modos de aprender.

119 O ensino de história do Brasil é obrigatório na educação

básica, já o de cultura africana é facultativo.

120 As motivações e os interesses dos alunos devem ser

considerados na elaboração das práticas de ensino.

PROVA DISCURSIVA
• Nesta prova, faça o que se pede, usando o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto para

a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não serão avaliados fragmentos

de texto escritos em locais indevidos.

• Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.

• Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha qualquer

assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

Os professores têm na cabeça o movimento e os princípios da escola nova, contudo, na prática, não
se oferecem as condições para a instauração dessa tendência, pois o sistema educacional em que atuam
ainda é tradicional. À constatação, pelos professores, dessa contradição, de que as suas condições concretas
de trabalho não correspondem às suas crenças, acrescenta-se a pressão que sofrem da pedagogia oficial,
que prega a racionalidade e a produtividade do sistema educacional e do trabalho docente; em outras
palavras, a ênfase nos meios. Assim, o professor situa-se em um quadro contraditório: concepções
escolanovistas e realidade tradicional; rejeição do tecnicismo, por se sentir violentado pela ideologia oficial,
e não aceitação da linha crítica, por não querer ser identificado como agente repressor.

Dermeval Saviani. In: José Carlos Libâneo. Democratização da escola pública: a pedagogia

crítico-social dos conteúdos. 21.ª ed. São Paulo: Loyola, 2006 (com adaptações).

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo a respeito do seguinte tema.

O PAPEL DA ESCOLA E A RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO SEGUNDO AS PRINCIPAIS CONCEPÇÕES PEDAGÓGICAS

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

< a pedagogia liberal e suas principais tendências;

< a pedagogia progressista e suas principais tendências.
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