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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Considerando a relação entre a educação e a sociedade, julgue os
itens subsequentes.

51 Para o materialismo histórico, a escola é o centro irradiador
do processo revolucionário, pois tem a responsabilidade de
encaminhar a superação efetiva do modo de produção na sua
totalidade.

52 A educação única e universal, apropriada para toda a
natureza humana indistintamente, não sendo determinada por
estruturas sociais é a premissa que fundamenta a concepção
durkheimiana.

53 No início da escolarização, a igualdade e a homogeneidade
entre os alunos considerados competidores, sem
diferenciação de status socioeconômico entre eles, é um
princípio idealizado por Talcott Parsons.

54 A escola tem o papel de implementar novas estruturas
democráticas por meio da atuação na renovação constante
dos costumes e não na sua simples preservação, segundo
John Dewey.

À luz dos dispositivos constitucionais relacionados à educação
brasileira, julgue os itens a seguir.

55 A gestão democrática do ensino público e privado e a
gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais
são princípios do ensino no Brasil.

56 A progressiva universalização do ensino médio gratuito e o
atendimento da educação infantil de crianças a partir de
5 anos de idade são obrigações do Estado para garantir a
educação.

57 Cabe à União, a organização do sistema educacional federal
e dos territórios; aos estados, a atuação prioritariamente nos
ensinos fundamental e médio e aos municípios, no ensino
fundamental e na educação infantil.

58 Os recursos públicos serão destinados exclusivamente a
escolas públicas, somente sendo possível a sua destinação a
bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio quando
houver falta de vagas nas redes públicas.

59 O ensino é livre à iniciativa privada, desde que sejam
cumpridas as normas gerais da educação nacional e ocorra
autorização e avaliação de qualidade pelo poder público.

A partir da organização da educação brasileira em níveis e
modalidades presentes na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB), julgue os itens que se seguem.

60 É facultado às escolas de ensino fundamental incluírem em
seus currículos conteúdos que tratem de temas relacionados
ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

61 As disciplinas de filosofia e de sociologia devem ser
incluídas, obrigatoriamente, em pelo menos uma das três
séries do ensino médio.

62 O ano letivo regular na educação superior deverá ter, no
mínimo, 200 dias letivos, incluindo o período destinado a
exames finais.

Considerando os níveis e as modalidades da educação brasileira,

segundo a LDB n.º 9.394/1996, julgue os itens a seguir.

63 As instituições de educação profissional poderão oferecer

cursos especiais, abertos à comunidade, condicionada a

matrícula à capacidade de aproveitamento e não

necessariamente ao nível de escolaridade do aluno.

64 A educação especial deverá garantir terminalidade específica

para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a

conclusão do ensino fundamental.

65 A obrigatoriedade do estudo da história e cultura afro-

brasileira e indígena é exclusiva para os estabelecimentos de

ensino fundamental e de ensino médio pertencentes a redes

públicas .

66 A educação a distância poderá ser utilizada como principal

estratégia pedagógica no ensino fundamental para aqueles

alunos que já dominem os processos de leitura e escrita em

toda a sua completude.

O Plano Nacional de Educação (PNE), é o principal instrumento

de planejamento educacional no Brasil, considerando seu

contexto histórico, as suas metas e as suas diretrizes, julgue os

itens seguintes.

67 A tramitação do PNE foi realizada a partir de dois projetos

apresentados, um conhecido como PNE da sociedade civil e

outro elaborado e apresentado pelo Poder Executivo/MEC,

o qual acabou sendo aprovado como texto final do plano.

68 Para a atuação dos profissionais para a educação infantil não

será admitida a formação apenas de nível médio na

modalidade normal, será exigida, obrigatoriamente a

formação específica de nível superior.

69 A adoção dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN),

passa a ter um caráter obrigatório a partir das metas e

objetivos apresentados para o ensino fundamental, pois as

escolas devem elaborar seus projetos pedagógicos de acordo

com as diretrizes dos PCN.

70 No prazo de cinco anos da publicação do PNE, a oferta de

vagas para o ensino médio deve ser de 50% da demanda em

função da universalização e regularização de fluxo de alunos

do ensino fundamental.
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Acerca das políticas e concepções da avaliação educacional no
Brasil, julgue os itens que se seguem.

71 A avaliação de desempenho dos estudantes é a principal
modalidade de instrumentos do Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior (SINAES).

72 No Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica
(SAEB), o universo é amostral e os alunos fazem provas
com ênfase na resolução de problemas.

73 A provinha Brasil é uma avaliação diagnóstica que busca
oferecer aos professores e aos gestores escolares um
instrumento de acompanhamento especialmente da
alfabetização e do letramento dos alunos do 2.º ano do
ensino fundamental.

74 Em uma concepção emancipatória de avaliação institucional,
a classificação das instituições a partir de critérios
estabelecidos previamente é o principal objetivo do
processo.

75 O ENEM poderá ser utilizado pelas instituições de educação
superior de quatro formas diferentes para o processo seletivo
de acesso à educação superior.

Segundo a LDB, as despesas consideradas como manutenção e
desenvolvimento do ensino incluem

76 concessão de bolsas de estudo a alunos da rede privada com
recursos públicos pelo poder local.

77 programas de assistência médico-odontológica para alunos
da rede pública do ensino fundamental.

78 obras de infraestrutura realizadas pela prefeitura para
beneficiar diretamente a rede pública municipal de educação.

79 manutenção de programas de transporte escolar para alunos
de áreas rurais do ensino fundamental realizados pelo poder
público local.

Com referência aos princípios que sustentam a educação
comparada, julgue o próximo item. 

80 A história da educação e a educação comparada apresentam
estreitas relações entre si, inclusive aspectos comuns de
métodos.

Acerca do PNE, aprovado pelo Congresso Nacional por meio da
Lei n.o 10.172/2001, julgue os itens subsequentes. 

81 O PNE tem a duração de dez anos e cada unidade da
Federação deve elaborar o seu próprio plano.

82 O PNE aborda questões referentes a todos os níveis e
modalidades da educação.

83 Entre os objetivos do PNE, está a melhoria da qualidade de
ensino.

84 A elaboração do PNE é uma exigência das agências
internacionais financiadoras da educação, não estando
prevista na Constituição Federal de 1988.

85 A necessidade de constituição de conselhos escolares não
está prevista no PNE.

Acerca dos níveis de educação e ensino propostos na
Lei n.º 9.394/1996 (LDB), julgue os próximos itens.

86 Na educação básica, independentemente da escolarização
anterior, uma escola pode avaliar os alunos e reclassificá-los
de acordo com a regulamentação do respectivo sistema de
ensino.

87 Na educação superior, o ano letivo deve ter, no mínimo,
200 dias letivos de acordo com o calendário civil.

88 As instituições públicas de educação superior devem
assegurar o princípio de gestão democrática por meio de
instalações de órgãos colegiados, dos quais participem
representantes de vários segmentos da comunidade.

89 As instituições de educação superior podem oferecer apenas
os cursos de graduação e pós-graduação.

90 O que caracteriza uma instituição de educação superior
como universidade é ter produção intelectual
institucionalizada e, pelo menos, um terço de seu corpo
docente em regime integral e com titulação de mestre ou
doutor.

Acerca das modalidades de educação e ensino na atualidade,
julgue os itens que se seguem.

91 A educação profissional deve ser integrada ao ensino médio.

92 As escolas técnicas e profissionais oferecem,
exclusivamente, cursos regulares de capacitação, de acordo
com o nível de escolaridade dos alunos.

93 De acordo com a LDB, só podem participar de exames
supletivos para conclusão do ensino médio jovens maiores
de 18 anos de idade.

94 Os estados e municípios devem assegurar aos educandos
com necessidades especiais currículos, métodos e técnicas
específicos para atender às suas necessidades.

95 Entende-se por educação especial aquela oferecida
exclusivamente nos serviços de apoio especializado, de
acordo com as necessidades dos educandos.

Acerca das políticas de avaliação educacional, julgue os itens
seguintes.

96 As escolas públicas só são avaliadas pelo MEC quando
aderem, livremente, ao sistema de avaliação nacional.

97 O SINAES foi criado com o intuito de melhorar a qualidade
de ensino e é composto por várias modalidades de avaliação
dos cursos e das instituições de educação superior. 

98 O ENEM é uma das etapas do SINAES.

99 Cada instituição de educação superior deve ter uma
comissão própria de avaliação interna.

100 As faculdades e centros universitários são avaliados pelas
universidades que registram e validam os diplomas
expedidos por eles.




