
||DEPEN13_005_09N794913|| CESPE/UnB – DEPEN/2013

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Com relação ao Plano Nacional de Educação 2001-2010 (PNE),

julgue os itens a seguir.

51 Formação profissional inicial e continuada, condições de

trabalho, salário e carreira são requisitos fundamentais a serem

supridos pelos sistemas de ensino, segundo as diretrizes do

PNE relativas à valorização do magistério da educação básica.

52 Mediante a Lei n.º 10.172/2001, foi aprovado o PNE para o

decênio de 2001-2010, o que facultou aos estados, ao Distrito

Federal e aos municípios a elaboração de planos decenais

correspondentes.

53 Um dos objetivos estabelecidos no PNE é a redução das

desigualdades sociais e regionais relacionadas ao acesso à

educação pública e à permanência, com sucesso, na escola.

Com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

(LDB), julgue os itens que se seguem.

54 A garantia de fornecimento de educação básica obrigatória e

gratuita aos indivíduos entre quatro e dezessete anos de idade

é dever do Estado, consistindo em crime de responsabilidade

a negligência da autoridade competente para garantir o

oferecimento do ensino obrigatório.

55 Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do

ensino médio devem ter uma base comum, não sendo

permitidas a complementação e a diversificação de conteúdos

curriculares pelos sistemas de ensino e pelas escolas.

56 Dados os compromissos governamentais assumidos na

Declaração Mundial sobre Educação para Todos, o PNE foi

disposto na LDB, estritamente como uma resposta a essa

declaração.

Acerca dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), julgue os

itens seguintes.

57 Segundo concepção de avaliação presente nos PCNs, o

controle do desempenho do aluno deve ser feito mediante notas

ou conceitos atribuídos com base em instrumentos de avaliação

somativa.

58 A função precípua dos PCNs é fundamentar a elaboração ou a

revisão curricular dos estados e municípios de modo articulado

com as propostas e experiências locais e estimular a discussão

pedagógica e a elaboração do projeto educativo nas escolas.

59 De acordo com a orientação proposta nos PCNs quanto ao

papel do professor no processo de aprendizagem, a intervenção

do professor subordina-se à participação do aluno.

Considerando a legislação aplicada à educação a distância, julgue

os próximos itens.

60 A oferta de educação básica na modalidade de educação a

distância restringe-se a casos específicos, como o de cidadãos

em situação de cárcere.

61 O projeto pedagógico de cursos e programas a serem ofertados

na modalidade de educação a distância é um dos requisitos

básicos exigidos no processo de credenciamento das

instituições de ensino para essa oferta.

62 Os cursos na modalidade de educação a distância prescindem,

conforme legislação, da realização de momentos presenciais

para a realização de atividades de avaliação de desempenho de

estudantes.

63 O incentivo legal garantido pelo poder público ao

desenvolvimento de programas de educação a distância

abstrai-se da oferta de cursos de graduação na educação

superior e de cursos técnicos na educação básica.

No que diz respeito à concepção e prática da supervisão, julgue os

itens subsequentes.

64 A despeito das dificuldades presentes no cotidiano escolar, o

supervisor escolar tem-se mantido estritamente em atividades

inerentes à sua área de atuação.

65 A LDB e os PCNs são marcos fundamentais definidores da

concepção de supervisão escolar que vigora no atual cenário

educacional brasileiro.

66 A partir das concepções mais recentes de supervisão escolar,

a função do supervisor passou de meramente

técnico-burocrática para educacional e integrada aos demais

profissionais e segmentos da comunidade escolar.

Julgue os itens seguintes, relativos à liderança e às relações

humanas no trabalho.

67 A participação coletiva da comunidade na escola é

feita mediante instâncias colegiadas deliberativas,

processo de escolha de dirigentes, construção de projeto

político-pedagógico e definição da aplicação dos recursos.

68 O estímulo ao debate e à participação caracteriza o líder

democrático no exercício de suas atribuições no cotidiano das

organizações. 

No que se refere à pesquisa participante, instrumento de inovação

e de avaliação do ensinar e do aprender, julgue os itens a seguir.

69 Conceitua-se participação, sob a perspectiva da pesquisa

participante, como a ação refletida sobre os fenômenos

educativos em um processo orgânico de mudança em que

pesquisadores e sujeitos interessados na transformação são os

protagonistas.

70 As proposições da pesquisa participante contribuem para o

trabalho docente emancipador, devido ao seu caráter

crítico-reflexivo e à sua perspectiva transformadora.
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Em relação ao projeto político-pedagógico, julgue os itens a seguir.

71 Para a elaboração de um projeto político-pedagógico que se

torne instituinte, ou seja, que proponha mudanças na instituição

escolar, deve-se considerar o instituído, o que já existe na

cultura organizacional da escola: a sua história, os seus

currículos, os seus métodos, o conjunto dos seus atores

internos e externos e o seu modo de vida. 

72 São funções do projeto político-pedagógico: diagnóstico e

análise da realidade, definição de objetivos e eixos

norteadores, determinação de atividades e responsabilidades a

serem assumidas, além da avaliação dos processos e resultados

previstos.

73 Por ser instrumento norteador do trabalho a ser desenvolvido

pela instituição escolar, o projeto político-pedagógico deve

conter análises da realidade institucional que abranjam sua

historicidade bem como os contextos sociais, culturais,

econômicos e geográficos, além do perfil da comunidade local

e da organização interna da escola e da sala de aula.

74 Entre as finalidades do projeto político-pedagógico inclui-se a

promoção da gestão escolar pautada no trabalho coletivo, de

forma que se eliminem as práticas autoritárias e competitivas

no interior da instituição.

75 Consoante o disposto na LDB, é facultativa a participação do

professor na elaboração da proposta pedagógica da escola. 

O planejamento voltado à educação implica intencionalidade

educativa. Acerca do processo de planejamento, julgue os itens

subsequentes.

76 Os interesses, desejos, ideologias e propostas dos educadores

influenciam o planejamento de ensino, uma vez que as visões

de mundo e de sociedade desses profissionais se consolidam no

ato de planejar os objetivos e metas de ensino.

77 O principal objetivo do planejamento de ensino é garantir o

cumprimento dos conteúdos estabelecidos na grade curricular.

78 O planejamento em educação abrange os níveis educacional,

curricular e de ensino. O PNE insere-se no nível educacional,

por abranger o sistema de ensino, prevendo os rumos da

educação na perspectiva do desenvolvimento tanto da

sociedade quanto do indivíduo.

Acerca da avalição na perspectiva da construção do conhecimento,

julgue os itens a seguir.

79 Historicamente o conceito de avaliação está ligado à

comparação, sendo a prática de comparar para classificar

reflexo dos privilégios instituídos pela desigualdade social.

80 A avaliação da aprendizagem será mais eficaz se for integrada

aos objetivos de ensino, formando um par dialético, observada

a função social da instituição delineada em seu projeto

político-pedagógico.

81 Ao conceber a avaliação como o ato de aplicar prova, isolada

de outros contextos, o professor confere a ela caráter

qualitativo e a função de controle da aprendizagem.

82 A avaliação formal exige o registro de notas para que o aluno

possa verificar os resultados por ele obtidos.

83 A avaliação da aprendizagem tem função diagnóstica, podendo

embasar o planejamento do professor e constituir-se em

instrumento dialético do avanço e da identificação de novos

rumos educacionais.

A educação é construção histórica e social, não ocorrendo

isoladamente. Acerca do papel da interação grupal no processo de

planejamento educacional, julgue os itens subsecutivos.

84 Considerados os diversos tipos de liderança em um grupo de

trabalho, as posturas de mudança e de resistência dos líderes,

em uma perspectiva democrática, são incompatíveis, uma vez

que ocasionam conflito e desestabilizam o grupo.

85 A LDB prevê a participação de pais, alunos e professores na

elaboração do planejamento educacional em seus diversos

níveis. 

86 A distribuição de tarefas em um grupo de trabalho pauta-se na

diferenciação dos papéis desempenhados pelos sujeitos que o

integram, o que requer a atenta observação do coordenador

para o não rompimento da definição inicial desses papéis.

A secretaria de educação de determinada unidade da

federação propôs, em 2013, a reorganização de seu sistema de

ensino, de seriação para ciclos, e uma ampla reformulação do

currículo das escolas que compõem sua rede pública de ensino. Um

texto básico em que se propunha a reestruturação curricular foi

apresentado às unidades escolares para que os professores

pudessem apresentar suas sugestões de alteração, supressão ou

manutenção das concepções ou conteúdos nele expressos. Tais

propostas deveriam, posteriormente, ser validadas em plenárias

locais e estadual.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

87 Na reestruturação curricular proposta pela secretaria de

educação, devem-se considerar os PCNs, que apresentam um

conjunto de referências que norteiam a elaboração dos

currículos nos sistemas de ensino com vistas a garantir

conhecimentos mínimos considerados necessários para

assegurar a formação básica comum do educando. 

88 A restruturação curricular proposta pela secretaria de educação

refere-se ao currículo formal, norteador do trabalho das

unidades de ensino, sendo a cultura organizacional de cada

uma dessas unidades a norteadora do currículo real, ou seja, do

conteúdo que de fato os alunos aprendem na escola, o qual

nem sempre corresponde ao que está escrito nos planos de

ensino ou ao que o professor tenta ensinar.

89 Ao proporem a reestruturação curricular, as escolas deverão

assegurar a manutenção não só de todos os componentes

curriculares constantes do núcleo nacional comum, mas

também dos referentes à parte diversificada do currículo.

90 Considere que, ao analisarem os conteúdos sobre diversidade

étnico-racial, os professores de determinada escola da rede

tenham sugerido a supressão desse conteúdo do currículo, por

considerá-lo irrelevante. Considere, ainda, que tal sugestão

tenha sido fundamentada na autonomia da escola para a

formulação do currículo e no desinteresse da comunidade pela

temática. Nessa situação, deve-se acatar a sugestão proposta

por essa escola, dada a inexistência de instrumento legal que

obrigue as escolas a trabalharem tal conteúdo.

91 Supondo-se que não haja na rede de ensino do estado

professores habilitados para o ensino de música, esse conteúdo

poderá ser suprimido do currículo. 

92 Ao propor a organização da educação básica em ciclos, a

secretaria estadual de educação contraria o disposto na LDB. 
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Acerca do desenvolvimento de competências, julgue os itens
subsequentes.

93 Um professor com vasto conhecimento teórico, que se graduou
em universidade de renome e que realizou diversos cursos de
aperfeiçoamento deve ser considerado, em razão de seu saber,
um profissional competente.

94 A gestão por competência requer mudanças na estrutura
organizacional, como a substituição de cargos e departamentos
isolados por uma estrutura baseada em pessoas e equipes
multifuncionais integradas e flexíveis.

95 A competência consiste em um bom planejamento e na
preparação dos recursos a serem utilizados na consecução dos
objetivos estabelecidos. 

Com relação às bases psicológicas da aprendizagem, julgue os itens
que se seguem.

96 Contrapondo-se à ideia de reforço positivo e negativo, Ausubel
cogitou um condicionamento operante que pudesse extinguir
um tipo de comportamento. 

97 Skinner afirma que a criança, durante a aquisição do
conhecimento, utiliza-se de dois processos simultâneos ao
interagir com o seu meio: a organização interna e a adaptação
ao meio. 

98 Segundo Vigotsky, o aprendizado é o responsável por formar
a zona de desenvolvimento proximal, pois quando a criança
interage com outras pessoas, ela é capaz de colocar em
movimento vários processos possíveis de ocorrer.

99 A influência de Rogers na educação brasileira é constatada de
forma mais evidente nas ideias do movimento da Escola Nova,
segundo as quais o professor deve criar um ambiente
experimental em sala de aula que favoreça uma aprendizagem
prazerosa.

100 De acordo com o comportamentalismo, os processos de
raciocínio e de aprendizagem dos alunos são mais relevantes
que os resultados obtidos.

101 De acordo com o behaviorismo, o ser humano, durante sua
vida, deve ser estudado como produto das associações
estabelecidas entre os estímulos do meio e as respostas que são
manifestadas pelo comportamento.

Julgue os itens a seguir, relativos à concepção progressista de Paulo
Freire aplicada à educação de jovens e adultos.

102 A alfabetização de jovens e adultos deve provocar a construção
da consciência intransitiva, na qual há a compreensão da
realidade mediante o entendimento das causas profundas, ou
seja, pela raiz das questões.

103 A prática educativa realmente política possibilita tanto a
construção de saberes pelas pessoas quanto a própria
conscientização.

104 Para ser um ato de conhecimento, o processo de alfabetização
de adultos demanda, entre educadores e educandos, uma
relação dialógica, na qual os sujeitos do ato de conhecer se
encontram mediatizados pelo objeto a ser conhecido.

105 Segundo a concepção progressista de Paulo Freire, a relação
autoritária interrompe a vocação do ser humano de se tornar
mais completo enquanto pessoa, por isso o autoritarismo
dificulta a tarefa educacional.

106 A educação é um direito fundamental, porém a essência dessa
concepção é a escolarização formal dos atores envolvidos no
processo educativo.

107 O ponto central do conceito de educação bancária consiste na
conscientização e no comprometimento do aluno.

Com relação a novas tecnologias aplicadas à educação e a

plataformas de aprendizagem virtuais e de avaliação educacional,

julgue os itens seguintes.

108 A introdução de novas tecnologias na educação deve ser

acompanhada de uma sólida formação dos professores para

que eles possam exercer sua profissão de forma responsável e

com potencialidades pedagógicas verdadeiras.

109 A educação a distância é a modalidade de ensino caracterizada

pela separação espacial e temporal entre professor e aluno.

Nessa modalidade, a comunicação ocorre mediante diversos

meios de comunicação, isolados ou combinados.

110 O uso das tecnologias é inovador por natureza, por isso

transforma necessariamente as concepções e os métodos de

ensino e de aprendizagem que, ao educador, parecem

ineficazes.

111 Por permitir novos enfoques pedagógicos, as plataformas

virtuais operam com a instrução centrada no aluno, logo

prescindem da mediação realizada por um educador no

processo educativo.

Com relação à metodologia de projetos e à ação pedagógica, julgue

os itens a seguir.

112 Ao trabalhar com projetos a partir de uma concepção

cartesiana de construção do conhecimento, é possível o

desenvolvimento de competências vinculadas às inteligências

múltiplas.

113 A escolha do tema de um projeto deve ser responsabilidade do

aluno ou do grupo, porém essa escolha deve ser direcionada

pelo currículo oficial vigente, ou seja, os temas precisam ser

escolhidos a partir dos conteúdos estabelecidos pela

coordenação central.

114 Ao professor compete auxiliar os alunos a fim de que o projeto

se torne não apenas simples aquisição de informações, mas um

instrumento para a construção de novos conhecimentos. 

115 Cabe aos alunos a realização da avaliação de todo o processo

externo de elaboração de um projeto; ao professor cabe a

avaliação do processo interno e a sua implementação.

116 A autonomia dos alunos é favorecida primordialmente pela

busca das fontes de informação, portanto o diálogo

estabelecido entre professor e aluno é um fator complementar

para o estabelecimento de comparações, inferências e relações.

Julgue os itens que se seguem, relativos a interdisciplinaridade,

multidisciplinaridade, transdisciplinaridade e globalização do

conhecimento.

117 De acordo com a abordagem transdisciplinar, não deve haver

fronteiras entre as áreas do conhecimento, sendo, portanto,

dificultosa a distinção entre as diversas disciplinas.

118 Em uma prática multidisciplinar, o professor deve

atuar na construção do saber como um todo, respeitando as

inter-retroalimentações das partes no processo.

119 Multidisciplinaridade refere-se à integração de diferentes

conteúdos de uma mesma disciplina, e a ideia é de

justaposição.

120 Em um processo de transdisciplinaridade, as disciplinas devem

ser eliminadas, pois a divisão do conhecimento impede a

organização curricular global.
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PROVA DISCURSIVA

• Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, 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 será avaliado

fragmento de texto escrito em local indevido.

• 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.

• Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 20,00 pontos, dos quais até 1,00 ponto será atribuído ao quesito apresentação e estrutura

textual (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos).

Redija um texto dissertativo acerca do instituto da remição penal previsto na Lei de Execução Penal, abordando, necessariamente, os

seguintes aspectos:

< conceito de remição penal e requisitos para a aplicação desse instituto; [valor: 4,00 pontos]

< possiblidade de concessão da remição a presos que cumprem pena em regime prisional fechado, semiaberto e aberto e a presos

submetidos a medidas de segurança; [valor: 5,00 pontos]

< formas de contagem do tempo de remição penal, jornadas diárias de trabalho e de estudo e remição

cumulativa; [valor: 5,00 pontos]

< possibilidade de revogação do tempo remido e consequências dessa revogação; [valor: 5,00 pontos]
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