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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES

No que se refere ao disposto no Plano Nacional de Educação
2014-2024 (PNE), julgue os itens a seguir.

41 No caso de o DF não conseguir investir o valor do custo aluno
qualidade (CAQ), na forma da lei, competirá à União a
responsabilidade pela complementação dos recursos
financeiros necessários.

42 A previsão de investimento na educação pública brasileira até
o final do prazo de vigência do PNE é de, no máximo, 10%
do produto interno bruto.

43 Audiências públicas, portais eletrônicos e capacitação dos
membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social
do FUNDEB são instrumentos de garantia de maior
transparência e controle social à aplicação dos recursos
públicos em educação.

44 O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (INEP) é o órgão responsável pelo
acompanhamento regular dos investimentos e custos por aluno
da educação básica e superior pública em todas as suas
etapas e modalidades.

45 O custo aluno qualidade (CAQ), referenciado no conjunto
de padrões mínimos estabelecidos na legislação educacional,
é o parâmetro de referência para o financiamento apenas
da educação infantil e do ensino fundamental.

Tomando como base as metas do Plano Distrital de Educação
(PDE – 2015-2024), julgue os itens seguintes, acerca da qualidade
da educação básica.

46 No que se refere às médias do Índice do Desenvolvimento
da Educação Básica (IDEB), para 2021 as metas de qualidade
previstas para o Brasil são iguais às do DF em todas as etapas
e modalidades da educação básica.

47 Como forma de promover a utilização das tecnologias
da informação e da comunicação na escola, consta no PDE
a proposta de universalização do acesso à rede mundial
de computadores em banda larga de alta velocidade.

48 Em se tratando da criação de programa para o
desenvolvimento, a seleção, a certificação e a divulgação de
tecnologias educacionais para o DF, devem-se,
obrigatoriamente, utilizar softwares livres e recursos
educacionais abertos.

49 Como condição para a melhoria da qualidade da educação, o
PDE se compromete com a criação de uma rede de apoio
parcial às famílias, por meio da articulação dos programas
educacionais de âmbito regional com as áreas de saúde,
trabalho e emprego, assistência social, esporte, cultura e lazer.

50 Além de prever o provimento de equipamento e recursos
tecnológicos para utilização no ambiente escolar, o PDE prevê
a contratação de profissionais concursados e a universalização
das bibliotecas ou salas de leitura com acesso a redes digitais
de computadores.

Em relação às estratégias para garantir a educação básica a toda

a população camponesa do DF, incluindo-se a população das

áreas de maior vulnerabilidade social (populações de baixa renda,

negros, indígenas e ciganos), previstas na meta 8 do PDE,

julgue os itens que se seguem.

51 De acordo com o disposto na meta 8 do PDE, a partir

do segundo biênio de vigência do plano, deverão ser garantidos

a infraestrutura e o material didático adequados à educação

do campo, considerando-se as distintas faixas etárias,

conforme os padrões do custo aluno qualidade (CAQ).

52 No que concerne à institucionalização da educação do campo

na rede pública de ensino do DF, é vedada a oferta na

modalidade a distância.

53 A garantia do esporte e lazer, com suprimento de material

esportivo adequado, exclui atividades como maculelê,

catira e break.

54 Conforme as diretrizes operacionais para a educação básica

nas escolas do campo, garantir o acesso público ao ensino

fundamental, ao ensino médio e ao ensino médio integrado

à educação profissional a jovens, adultos e idosos constitui

estratégia da meta 8 do PDE.

55 Como meio de prevenção à evasão escolar motivada por

preconceito, a meta 8 do PDE prevê a criação de uma rede

de proteção contra formas associadas de exclusão.

O Currículo em Movimento da Educação Básica visa

56 garantir não apenas o acesso de todos à educação básica, mas,

sobretudo, a permanência de crianças e jovens na escola e o

ensino de qualidade, voltado para os sujeitos sociais e em

conformidade com os preceitos constitucionais.

57 definir ações pedagógicas que tratem de como as diferenças

são produzidas pelas relações de assimetria e desigualdade

existentes na sociedade, sem, no entanto, promover discussões

aprofundadas acerca dessas diferenças no cotidiano escolar.

58 determinar um planejamento curricular que corresponda a um

processo de organização dos conteúdos segundo os princípios

da administração científica e que tenha como referência o

controle de resultados, a explicitação de objetivos e a

verificação do alcance destes por meio de avaliação.

59 propor a educação integral nas escolas públicas, com base nos

seguintes princípios: integralidade, intersetorialização,

transversalidade, diálogo entre escola e comunidade,

territorialidade e trabalho em rede.

60 garantir o papel da escola como fundamental para o sujeito,

de modo que a formação dele torne-se especializada em função

da prática pedagógica desenvolvida dentro da escola, mais

especificamente na sala de aula.
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Considerando os pressupostos do Currículo em Movimento da

Educação Básica, julgue os itens a seguir.

61 Na perspectiva do Currículo em Movimento, os saberes

e valores produzidos culturalmente, o mundo do trabalho,

as atividades desportivas e corporais, a produção artística

e os movimentos sociais são fontes para a construção dos

conhecimentos curriculares.

62 No âmbito da educação integral, o Currículo em Movimento

tem sua efetivação condicionada aos seguintes princípios

nucleares: vinculação entre teoria e prática, transversalidade,

contextualização e técnica curricular.

63 O Currículo em Movimento da SEE/DF compreende que

a função formativa da avaliação é a mais adequada ao projeto

de educação pública democrática e emancipatória.

Julgue os itens subsequentes, à luz das Diretrizes Curriculares

Nacionais Gerais para a Educação Básica.

64 As referidas diretrizes foram elaboradas à luz dos princípios

constitucionais e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional e se operacionalizam no princípio da gestão

tecnocrática.

65 As diretrizes em questão têm como fundamento o compromisso

com a educação integral de todos, atendendo às dimensões

orgânica, sequencial e articulada da educação básica.

66 A escola de qualidade social elege, como eixo central, o

estudante e a aprendizagem, sendo o seu padrão da qualidade

do ensino garantido pelo pleno acesso, pela inclusão e pela

permanência dos sujeitos na escola, o que acarreta redução da

evasão, da retenção e da distorção entre idade, ano e série.

67 As diretrizes curriculares em questão constituem um conjunto

de recomendações de cunho educacional sobre os objetivos,

conteúdos e orientações didáticas direcionadas às escolas.

Com relação aos elementos constitutivos da operacionalização das

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica,

julgue os itens seguintes.

68 Como instrumento de execução do projeto

político-pedagógico, o regimento escolar é único no sistema de

educação pública e é estabelecido pela secretaria de educação

de cada estado federado.

69 Os elementos constitutivos que viabilizam a operacionalização

dessas diretrizes são: o projeto político-pedagógico;

o regimento escolar; o sistema de avaliação; a gestão

democrática; a organização da escola; o professor;

e o programa de formação docente.

70 A avaliação das redes de educação básica deve ocorrer entre os

pares, aos quais cabe elaborar o relatório das condições da

unidade escolar.

Espaço livre


