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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES
Julgue os itens que se seguem, tendo como referência os
documentos legais que regulamentam a educação.
41 Conforme as Diretrizes Nacionais Gerais para a Educação
Básica, a base comum nacional e a parte diversificada
devem estar organicamente articuladas.
42 De acordo com os pressupostos teóricos do Currículo em
Movimento da Educação Básica do DF, no desenvolvimento
dos conteúdos curriculares, deve-se adotar a prática social
dos estudantes como elemento para a problematização
diária na escola. A prática social é entendida como os
conhecimentos, as regras e as competências que o setor
produtivo espera que a escola desenvolva, com vistas à
formação do cidadão e à qualificação para o trabalho.
43 As metas do Plano Nacional de Educação incluem
a alfabetização de todas as crianças, no máximo, até o final
do terceiro ano do ensino fundamental.
44 O Plano Nacional de Educação prevê para a educação
básica o atendimento a 88% da população na idade correta
e a elevação da taxa bruta de matrícula na educação
superior para 50%.
45 O Plano Distrital de Educação contempla a meta de
universalizar, até 2016, a educação infantil, de forma a
atender, no mínimo, 80% da demanda por creches públicas,
sendo 100% em período integral.
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Tendo como referência a legislação educacional brasileira e do
DF, julgue os itens a seguir.
46 A educação ambiental é componente optativo na educação
formal, embora seja frequente no ensino não formal.
47 A educação do campo é um ramo da educação básica cujo
objetivo é profissionalizar os trabalhadores rurais.
48 Manifestações como Festa da Colheita e Cavalhadas e
tradições alimentares devem estar presentes nos livros
didáticos das escolas do campo.
49 A educação do campo é um novo paradigma em educação,
construído por especialistas em políticas públicas para a
educação, a partir de pesquisas realizadas junto à
população campesina.
50 O sistema permanente de avaliação educacional do DF tem
como

princípio

a

centralidade

no

conteúdo

das

aprendizagens.
51 A educação ambiental visa desenvolver um caráter social na
relação do indivíduo com a natureza.
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Com relação à educação especial/inclusiva e ao atendimento
especializado, julgue os itens que se seguem.
52 O atendimento especializado na escola não se restringe às
crianças portadoras de laudos médicos.
53 O termo necessidades educacionais especiais se refere
também a crianças de rua e minorias étnicas que
apresentem

alguma

carência

material

e,

portanto,

necessitem de atendimento educacional especializado.
54 O material direcionado ao atendimento educacional
especializado (AEE) é elaborado pela Secretaria de
Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão
do MEC e deve ser enviado às escolas que prestem esse
serviço antes do início do ano letivo.
55 A educação especial/inclusiva tem caráter complementar ou
suplementar, conforme o caso concreto.
56 Os centros de ensino especial atendem, entre outros alunos,
aqueles que necessitam do currículo funcional.
57 No

caso

de

alunos

com

transtorno

global

do

desenvolvimento, o atendimento pedagógico em sala de
recursos complementa o atendimento educacional na sala
de aula regular.
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Com relação à influência do contexto sociocultural nas
tendências pedagógicas, julgue os itens a seguir.
58 Na formação continuada dos professores, a coordenação
pedagógica deve considerar as diferentes tendências
pedagógicas, a fim de tornar a ação educativa cada vez
mais consciente sobre que sociedade se deseja construir.
59 Na escola observam-se espaços, tempos, papéis sociais,
relações de poder e de trabalho decorrentes de convenções
sociais e históricas que consolidam rotinas organizacionais
que perpassam diversas gerações.
60 No Brasil, há autores que consideram que as principais
tendências pedagógicas pertencem a duas categorias: as
liberais, em uma perspectiva mais democrática de
educação, e as progressistas, fundamentadas em uma
análise crítica da sociedade. A adoção tanto de uma quanto
de outra categoria nos sistemas de ensino brasileiros
resultou na superação do modelo que reproduz a divisão
social do trabalho.
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Com relação à avaliação e ao planejamento escolar, julgue os
próximos itens.
61 A avaliação da aprendizagem pode assumir diversas
funções, como a diagnóstica, a formativa e a somativa,
ocorrendo, preponderantemente, antes, durante e depois do
processo formativo.
62 O conselho de classe é um importante momento de
avaliação e formação continuada dos profissionais da
educação, propiciando uma reflexão sobre a ação educativa,
com vistas à busca de alternativas para a superação dos
desafios cotidianos.
63 A primeira etapa do processo de planejamento escolar
corresponde à seleção dos conteúdos escolares a serem
trabalhados, o que é essencial para a definição dos objetivos
específicos de cada disciplina e das estratégias mais
adequadas para seu desenvolvimento.
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A respeito do projeto político-pedagógico (PPP), julgue os itens
subsequentes.
64 O PPP privilegia a qualidade e o profissionalismo, para um
desempenho

competente

e

comprometido

com

as

responsabilidades da categoria docente, por meio de um
comportamento ético e político, próprio de uma prática
profissional.
65 A

organização

curricular

pressupõe

a

seleção

de

conhecimentos a serem desenvolvidos e os meios para
alcançá-los de forma dinâmica, neutra e culturalmente
determinada.
66 O PPP delineia as atribuições dos diversos atores
envolvidos

no

processo

educativo,

atribuindo

ao

coordenador pedagógico a responsabilidade de controlar as
relações interpessoais que se estabelecem no interior da
escola.
67 O PPP, documento norteador da organização do trabalho
pedagógico, é elaborado pelos gestores escolares, como
exigência dos órgãos de inspeção de ensino.
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A respeito do impacto da atual sociedade da informação nos
paradigmas educacionais, julgue os itens que se seguem.

68 Na sociedade atual, em função dos novos recursos
tecnológicos, acelerou-se o processo de transmissão do
saber, mas não sofreram impactos significativos as regras
de transmissão e as relações sociais.
69 No contexto educacional, é necessário construir novas
narrativas, capazes de dar respostas à sociedade permeada
por novas tecnologias da informação e da comunicação.
70 Além de infraestrutura tecnológica, as escolas necessitam
repensar seus espaços, tempos e relações sociais, de forma
que as informações sejam convertidas em conhecimento,
por meio da mediação de professores que dominem tais
recursos e linguagens.

