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CARGO 2 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ÁREA DE ATUAÇÃO: ATIVIDADES
ANÁLISE E GABARITO ELABORADOS PELAS PROFESSORAS ELISÂNGELA DIAS,
MADALENA COATIO, MÁRCIA GOMES E VÂNIA RÊGO
ANÁLISE DA PROVA
O certame apresentou um edital extremamente extenso, com cerca de 95 conteúdos, que
poderiam ter sido abordados de forma inter-relacionada.
No entanto, a Banca optou por omitir conteúdos extremamente importantes em um processo
de seleção de professores, a saber: práticas pedagógicas e áreas do conhecimento, Diretrizes
Curriculares do 2º Ciclo, Currículo em Movimento da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental, Educação do Campo, Educação Integral e Ambiental, entre outros.
Houve uma ênfase nos conteúdos de planejamento, didática, processo ensino-aprendizagem
e diretrizes. Constatamos, ainda, destaque para a Educação de Jovens e Adultos em que
percebemos uma preferência do examinador pelos documentos norteadores das normativas do
Estado do Paraná para a modalidade em apreço.
Entendemos que tal omissão se consubstancia em um desrespeito ao candidato e
esperamos que a SEEDF se pronuncie em relação a esse fato. Até porque é tradição da Banca
CESPE que os itens expressos no edital sejam cobrados na sua totalidade mesmo que de maneira
inter-relacionada.
GABARITO DA PROVA
CONHECIMENTOS BÁSICOS
16. Educação financeira deverá ser conteúdo obrigatório do componente curricular…
ERRADO
A educação financeira é obrigatória somente nos três anos do Ensino Médio. Resolução 1/2012,
artigo 19.
17. As questões de gênero e os direitos da mulher deverão ser temas...
ERRADO
a) Não são temas de discussão e sim conteúdos dos componentes curriculares obrigatórios.
b) Não são conteúdos dos componentes curriculares obrigatórios para toda educação básica, sendo
somente para o ensino fundamental e médio.
18. A cultura afro-brasileira e a indígena devem ser partes do conteúdo...
ERRADO
Deverão ser conteúdos, e não partes do conteúdo, conforme a Resolução nº 1/2012 do Conselho de
Educação do DF.
“Art. 19. Constituem conteúdos dos componentes curriculares obrigatórios da educação básica:
I - História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena nos ensinos fundamental e médio, ministradas no
âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de arte e de literatura e história brasileira;”
19. No ensino fundamental e médio, temas relativos…
CERTO
20. Devido ao fato de a música ser uma das linguagens…
ERRADA
a) o conteúdo música não substitui o componente curricular Arte.
b) Não é em toda a Educação Básica, mas no Ensino Fundamental e Médio.
41. Às escolas que devem matricular todos os estudantes com deficiência…
ERRADO
Não é responsabilidade dos pais a contratação dos profissionais para o atendimento aos alunos da
Educação Especial.
42. A gestão democrática da educação no âmbito das escolas públicas é facultativa…
ERRADO
A gestão democrática não é facultativa às escolas públicas.
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43. A elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais é uma atribuição…
CERTO
44. A avaliação é considerada um procedimento pedagógico complexo...
ERRADO.
A SEEDF compreende que a FUNÇÃO FORMATIVA da avaliação é a mais adequada. (Currículo em
Movimento - Pressupostos teóricos).
45. O PDE é um instrumento de planejamento, gestão e integração do sistema de ensino…
CERTO
46. Para a pedagogia histórico-crítica dos conteúdos, a didática…
CERTO
47. A didática é um campo de estudo fundamental na formação de professores...
ERRADO
O item está errado, pois não deve SUPLANTAR as crenças e convicções, mas sim levá las em
consideração.
48. Na formação de professores…
CERTO
49. Ainda que o professor não adote…
CERTO
50. O caráter dogmático...
CERTO
51. Nas tendências pedagógicas…
ERRADO
Na abordagem tecnicista prevalece o interesse do mercado de trabalho.
52. Um dos princípios das tendências…
CERTO
53. No que se refere à relação professor/aluno, as tendências pedagógicas…
CERTO
Considerando a relação professor aluno (autonomia gera autogestão do aluno na construção do
conhecimento - concepção de Freire).
54. O compromisso social e ético…
ERRADO
O professor compromissado social e eticamente adota uma perspectiva de transformação e não de
adaptação.
55. O significado político do fazer pedagógico do fazer pedagógico está relacionado às decisões
metodológicas e teóricas e às relações sociais estabelecidas em sala de aula.
ERRADO.
O significado político está vinculado ao tipo de homem e sociedade que se deseja formar.
No entanto, como o significado político se materializa nas tomadas de decisões teóricas e
metodológicas (fazer pedagógico), a banca poderá considerar certo. Mantivemos errado
considerando que os autores clássicos, embora destaquem a indissociabilidade entre políticopedagógico, diferenciam os termos, como no documento Orientação Pedagógica: Projeto PolíticoPedagógico e coordenação pedagógica citando Veiga: “Projeto Político-Pedagógico [...] é político no
sentido de compromisso com a formação do cidadão para um tipo de sociedade”.
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56. Avaliar e examinar são ações diferentes...
ERRADO
Avaliar é um processo amplo e que está vinculado às concepções do avaliador. O exame gera uma
medida, não sendo inclusivo.
Como afirma Luckesi “o ato de examinar está a serviço exclusivamente da classificação do
educando, tendo por base o seu desempenho de aprendizagem já realizada e não em realização”
57. A transdisciplinaridade, sem negar a interdisciplinaridade….
CERTO
58. A transdisciplinaridade permeia…
CERTO
A transdisciplinaridade não permeia as disciplinas, ela transcende os campos de saberes
tradicionalmente hospedados em cada disciplina. Supera as fronteiras disciplinares. Entretanto,
considerando um dos significados do verbo permear (transpassar), o item passa a ser entendido
como CORRETO.
“Transdisciplinaridade é aquilo que transcende as disciplinas, que está entre, através e além das
disciplinas” (Nicolescu, 2001).
59. Os elementos constituintes, os objetivos…
ERRADO
Todos elementos do planejamento são interdependentes.
60. Os únicos níveis de organização…
ERRADO
O planejamento docente tem a influência de outros planejamentos, tais como o planejamento
curricular e educacional.
61. A escola, por ser o único local…
ERRADO
A escola não é o único local de elaboração do saber e o PPP requer participação também da
comunidade externa.
62. No projeto político-pedagógico da escola, a dimensão...
CERTO
Como afirma Saviani em 1983 (Do senso comum à consciência filosófica)
"A dimensão política se cumpre na medida em que ela se realiza enquanto prática especificamente
pedagógica" (Saviani 1983, p. 93).
63. Se for parte de um processo democrático…
ERRADO
Não hierarquiza o poder de decisão, descentraliza.
64. Compete ao Ministério da Educação…
ERRADO
Pois compete às instituições de ensino a definição dos objetivos e projetos que constarão no PPP.
65. Devido ao fato de a escola…
ERRADO
Os princípios e valores da sociedade não DETERMINAM o PPP da escola, e sim INFLUENCIAM.
A banca poderá dar o item como CERTO, a exemplo do que ocorreu com um outro similar na prova
do STJ em 2015 para Pedagogo.
66. Sondagem e diagnóstico…
ERRADO
A SONDAGEM é o levantamento dos dados e o DIAGNÓSTICO é a análise/interpretação dos dados
coletados.
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67. O plano de curso prevê…
CERTO
(Questão similar a da prova do Cespe - Correios, 2011 - Pedagogo).
68. O plano de ensino deve ter…
CERTO
69. O planejamento de aula é…
ERRADO
O planejamento de aula é uma decomposição do planejamento de unidade didática.
70. É função do atendimento educacional…
ERRADO
O Atendimento Educacional Especializado não tem a função de diagnosticar os alunos com
dificuldades ou transtornos de aprendizagem, mas atender pedagogicamente os alunos com
deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, em caráter complementar
ou suplementar.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS…
71. No currículo de ensino fundamental…
CERTO
72. O ensino religioso…
ERRADO
O Ensino Religioso é facultativo ao aluno e Arte e Educação Fìsica são componentes obrigatórios do
Ensino Fundamental.
73. O currículo do ensino fundamental é constituído…
ERRADO.
A base comum e base diversificada devem ser ARTICULADAS.
74. Essas diretrizes pautam-se…
CERTO
No entanto, desconhecemos algum referencial teórico que faça uma análise das teorias assumidas
nas Diretrizes. Em nossa visão, embora aponte palavras vinculadas a pós-crítica (o que nos faz
entender que a banca dará o item como certo), o texto evidencia as concepções das teorias críticas.
75. O aproveitamento de estudos…
ERRADO
Não é facultativo.
Art. 11. O aproveitamento de estudos e conhecimentos realizados antes do ingresso nos cursos de
EJA, bem como os critérios para verificação do rendimento escolar, DEVEM ser garantidos aos
jovens e adultos, tal como prevê a LDB em seu artigo 24, transformados em horas-atividades a
serem incorporados ao currículo escolar do(a) estudante, o que deve ser comunicado ao respectivo
sistema de ensino. (Resolução 3/2010).
76. A duração dos cursos de EJA referentes…
CERTO
77. Na EJA, a idade mínima…
CERTO
(Art. 6º das Diretrizes Curriculares Nacionais Operacionais - Resolução 2/2010 - CNE/CEB).
78. A EJA pode ser desenvolvida…
ERRADO
Somente nas etapas do Ensino Fundamental - Anos Finais e Ensino Médio
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79. A aprendizagem cognitiva…
ERRADO
Não é suficiente, contribui. Ademais, a educação em direitos humanos vai além de uma
aprendizagem cognitiva, incluindo o desenvolvimento social e emocional de quem se envolve no
processo de ensino-aprendizagem (conforme com o Currículo em Movimento).
80. As relações de gênero, ao serem…
CERTO
81. Os conhecimentos escolares…
ERRADO
Todo conhecimento é refutável/provisório.
82. A educação escolar deve valorizar...
CERTO
83. Para a pedagogia crítico-social dos conteúdos…
CERTO
84. Para a pedagogia histórico-crítica, a prática…
ERRADO
O item está errado porque a prática social inicial não é hipotética.
“A prática social é compreendida como o conjunto de saberes, experiências e percepções
construídas pelo estudante em sua trajetória pessoal e acadêmica e que é transposto para o estudo
dos conhecimentos científicos.”
85. As pedagogias contra-hegemônicas cultivavam ideias...
ERRADO
Não se cultivam ideias homogêneas, mas tem fundamentação marxista.
86. Os movimentos populares fortaleceram a educação popular contrapondo-os às instituições
estatais e escolares.
ERRADO
Os movimentos sociais não se contrapuseram às instituições estatais escolares.
87. As relações pessoais estabelecidas entre....
CERTO
88. Na relação professor/aluno...
ERRADO
No autoritarismo não há preocupação com a construção do conhecimento.
89. A interação humana possui…
CERTO
90. Os aspectos cognoscitivos correspondem…
CERTO
91. A exigência de que o professor…
ERRADO
Essa exigência está diretamente vinculada aos aspectos cognoscitivos.
92. A teoria da epistemologia…
CERTO
93. A instrução programada é…
CERTO
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94. Segundo a teoria sócio-histórica…
CERTO
95. Conforme a teoria da aprendizagem por descoberta…
CERTO
96. Segundo a teoria socioafetiva, o ato mental…
ERRADO
O eixo principal é a emoção que interliga o ato motor ao ato mental.
97. Conforme a teoria da aprendizagem significativa…
CERTO
98. No plano de aula, o professor deve especificar o que será...
CERTO.
99. Planejamento é o processo de reflexão para se tomar uma decisão…
CERTO
100. A tipologia dos conteúdos defende que para que os conteúdos…
ERRADO
O item remete-se à tipologia apresentada por Antoni Zabala para quem os FATOS categorizam-se
com conteúdos FACTUAIS e não como conceituais.
Embora, para César Coll não haja diferenciação, pois engloba dentro dos conteúdos conceituais, os
conceitos, fatos e princípios.
101. O objetivo geral expressa de forma exclusiva as expectativas do professor…
ERRADO
Os objetivos gerais não expressam exclusivamente as expectativas do professor, pois englobam as
expectativas de outros sujeitos da educação.
102. Na EJA, a aprendizagem deve estar centrada primordialmente no aluno na independência e na
autogestão da aprendizagem.
ERRADO
Este é um conceito de Andragogia e não de EJA.
103. A andragogia defende que os adultos, assim como as crianças…
ERRADO
O erro está na expressão “currículo padronizado”.
104. A orientação de aprendizagem para adultos deve basear-se em…
ERRADO
A orientação de aprendizagem do adulto está CENTRADA NA VIDA; por isto as unidades
apropriadas para se organizar seu programa de aprendizagem são as situações de vida e não
disciplinas.
105. A avaliação formativa visa acompanhar…
CERTO
106. A avaliação somativa que…
CERTO
107. Na avaliação diagnóstica…
ERRADO
A avaliação diagnóstica serve para subsidiar a elaboração do planejamento e não para distinguir os
“problemas” dos estudantes.
108. A boa formação profissional do professor…
CERTO
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109. A formação continuada de professores é importante…
CERTO
110. A concepção de formação continuada, pautada em…
CERTO
111. Em uma aula expositiva dialogada…
CERTO
112. A técnica de discussão e debate é…
CERTO
113. Na técnica de mapa conceitual…
CERTO
114. Na técnica do júri…
CERTO
115. Em detrimento do acesso à cultura regional…
ERRADO
A formação técnica não é finalidade e tampouco exclusiva da EJA.
116. A proposta metodológica das práticas pedagógicas…
ERRADO.
Considerando as Diretrizes Operacionais da EJA da SEEDF, os eixos são: cultura, trabalho e
tecnologia.
Atenção:
Como o item não especifica qual diretriz, o mesmo é passível de ANULAÇÃO. Os eixos citados na
questão, por exemplo, referem-se ao disposto na Diretriz da EJA do Paraná, o que pode fazer com
que a banca divulgue o item como CERTO.
Legislações da EJA:
Resolução CNE/CEB nº 1/2000;
Parecer CNE/CEB nº 1/2000;
Diretrizes Operacionais CNE/CEB nº 03/2010;
Diretrizes Distritais Operacionais da EJA
117. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA…
CERTO
No entanto, assim como a questão anterior, o item poderá ser ANULADO. A afirmativa do item está
contida nas Diretrizes da EJA do Paraná, o que não é objeto deste certamente e não consta nas
Diretrizes Nacionais explicitadas no item.
118. A sala de aula não é único lugar…
CERTO
119. A utilização dos recursos tecnológicos…
CERTO
120. Multimídia é o conjunto de diferentes meios...
CERTO

