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PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ÁREA ESPECÍFICA
GABARITO ELABORADO PELAS PROFESSORAS ELISÂNGELA DIAS, MADALENA COATIO,
MÁRCIA GOMES E VÂNIA REGO
CONHECIMENTOS BÁSICOS
16. Os centros de línguas mantidos…
ERRADO
O ensino de línguas estrangeiras pode ser oferecido pela própria instituição educacional ou por meio de
parcerias com instituições especializadas, em consonância com a sua proposta pedagógica. (Resolução
1/2012 da CEDF, art. 14)
17. A parte diversificada dos componentes curriculares…
ERRADO
A parte diversificada do currículo é de escolha da instituição educacional (Resolução 1/2012 da CEDF, art.
13).
18. Os componentes curriculares da parte diversificada…
CERTO
19. O ensino da língua espanhola é obrigatório…
ERRADO
A oferta é obrigatória nas três séries do Ensino Médio, sendo facultada no Ensino Fundamental (Resolução
1/2012 da CEDF, art. 13).
20. O ensino do componente curricular arte…
CERTO
CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES
41. Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais...
CERTO
No entanto, caso o examinador opte por uma análise mais purista à luz das DCN’s poderá dar o item como
ERRADO, tendo em vista que a redação do item não coincide ipsis litteris à redação do referido documento,
a saber:
“A base nacional comum e a parte diversificada não podem se constituir em dois blocos distintos, com
disciplinas específicas para cada uma dessas partes, mas devem ser organicamente planejadas e geridas
de tal modo que as tecnologias de informação e comunicação perpassem transversalmente a proposta
curricular, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, imprimindo direção aos projetos políticopedagógicos.” (Resolução CNE/CEB nº 04/2010).
42. De acordo com os pressupostos teóricos do Currículo…
ERRADO
O erro consiste na expressão SETOR PRODUTIVO e QUALIFICAÇÃO para o trabalho.
43. As metas do Plano Nacional de Educação…
CERTO
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%.
ERRADO
A meta de atendimento estabelecida na idade correta não é para a Educação Básica, como um todo, mas
de 95% para Ensino Fundamental e 85% para o Ensino Médio, conforme estabelecido nas Metas 1 e 2,
respectivamente.
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45. O Plano Distrital de Educação contempla a meta…
ERRADO
A universalização é para a Pré-escola e não para Educação Infantil como aponta o item, também estão
errados os percentuais. (Meta 1 do PDE)
46. A educação ambiental é componente optativo na educação formal, embora seja frequente no ensino não
formal.
ERRADO
A Educação ambiental é componente integrante, essencial e permanente da Educação Nacional conforme
preconiza a Resolução CNE/CEB Nº 02/2012.
47. A educação do campo é um ramo da educação básica cujo objetivo é profissionalizar os trabalhadores
rurais.
ERRADO
A Educação do Campo é uma modalidade da Educação Básica cujos objetivos são a universalização do
acesso, da permanência e do sucesso escolar com qualidade em todo o nível da Educação Básica,
conforme preconiza a Resolução CNE/CEB nº 02/2008.
48. Manifestações como Festa da Colheita e Cavalhadas…
CERTO
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.
ERRADO
O conceito de Educação do Campo surge do processo de luta pela terra empreendida pelos movimentos
sociais do campo, no âmbito da luta por Reforma Agrária.
50. O sistema permanente de avaliação…
ERRADO
O Sistema Permanente de Avaliação Educacional do Distrito Federal tem como princípio a centralidade da
ação educativa nos estudantes conforme preconiza o Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do
Distrito Federal em seu art. 170.
No entanto, a questão é passível de ANULAÇÃO tendo em vista que o tópico Regimento Escolar da Rede
Pública de Ensino do Distrito Federal consta da PARTE BÁSICA do edital (Bases Legais e Temas da
Educação Nacional e Distrital) e não da parte de conhecimentos complementares.
51. A educação ambiental visa desenvolver…
CERTO
52. O atendimento especializado na escola
CERTO
Conforme Nota Técnica Nº 04/2014/MEC/SECADI/DPEE, o laudo médico é um documento complementar e
não obrigatório, o importante é que se preserve o direito das pessoas com deficiência à educação, a saber:
“Neste liame não se pode considerar imprescindível a apresentação de laudo médico (diagnóstico clínico)
por parte do aluno com deficiência…” (p. 03)
No entanto, ao supressão do termo “educacional” na expressão “atendimento especializado”, pode induzir o
candidato ao erro uma vez que a legislação nacional e do DF tratam de Atendimento EDUCACIONAL
Especializado, por isso,o item é passível de ANULAÇÃO.

3
53. O termo necessidades educacionais especiais se refere…
ERRADO
A Resolução CNE/CEB nº 4/2009 que institui as Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional
Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial prevê como público alvo do
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO: I – Alunos com deficiência;. II – Alunos com transtornos
globais do desenvolvimento; III – Alunos com altas habilidades/superdotação.
54. O material direcionado ao atendimento educacional especializado....
ERRADO
É atribuição do professor do Atendimento Educacional Especializado (AEE) a elaboração do material
direcionado a tal atendimento conforme a Resolução CNE/CEB nº 4/2009.
55. A educação especial/inclusiva tem caráter complementar ou suplementar, conforme o caso concreto.
CERTO
Embora, a legislação reconheça apenas o caráter complementar ou suplementar do ATENDIMENTO
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (art, 2º, § 1º do Dec. Federal 7.611/2011).
56. Os centros de ensino especial atendem…
CERTO
57. No caso de alunos com transtorno global do desenvolvimento…
CERTO
58. Na formação continuada dos professores, a coordenação pedagógica deve considerar as diferentes
tendências pedagógicas, a fim de se tornar a ação educativa cada vez mais consciente sobre que
sociedade se deseja construir
CERTO
59. Na escola observam-se espaços, tempo, papéis sociais, relações de poder e de trabalho decorrentes de
convenções sociais e históricas que consolidam rotinas organizacionais que perpassam diversas gerações.
CERTO
60. No Brasil, há autores que consideram que as principais…
ERRADO
A adoção da concepção liberal resulta na MANUTENÇÃO do modelo que reproduz a divisão social do
trabalho e não de sua “superação”, como afirma o item.
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.
ERRADO
À luz do pensamento de Regina Haydt, o item está ERRADO pois traz o termo FUNÇÕES no lugar de
MODALIDADES. Para a autora:
“A avaliação apresenta basicamente três FUNÇÕES: diagnosticar, controlar e classificar e essas três
funções estariam relacionadas a três MODALIDADES distintas: diagnóstica, formativa e somativa.” (HAYDT,
Regina C. Avaliação do processo ensino-aprendizagem. 6. ed. SP: Ática, 2007).
Cumpre ressaltar que no Currículo em Movimento (Pressupostos Teóricos), a SEEDF se refere apenas ao
termo “função”, o que pode levar a Banca a considerar o item como CERTO.
“Compreende também que a função diagnóstica compõe a avaliação formativa, devendo ser comum aos
demais níveis da avaliação. A função formativa, independentemente do instrumento ou procedimento
utilizado, é realizada com a intenção de incluir e manter todos aprendendo” (HADJI, 2001).
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.
CERTO
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63. A primeira etapa do processo de planejamento…
ERRADA
O professor deve ter os objetivos educacionais como ponto de partida para a realização de seu trabalho
pedagógico. Objetivos esses que devem ser traçados à luz da realidade dos alunos.
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.
CERTO
Obs.: A falta de clareza da redação não favoreceu a compreensão do item em sua totalidade.
65. A organização curricular pressupõe…
ERRADO
A seleção de conhecimentos não ocorre de forma neutra, pois carrega um sentido político e social.
66. O PPP delineia as atribuições dos diversos atores envolvidos no processo educativo...
ERRADO
O erro consiste no termo “controlar”.
67. O PPP, documento norteador da organização do trabalho pedagógico, é elaborado pelos gestores
escolares, como exigência dos órgãos de inspeção de ensino.
ERRADO
Embora o Regimento da SEEDF traga como uma das atribuições da equipe gestora elaborar o PPP, essa
ação é realizada coletivamente.
68. Na sociedade atual, em função dos novos…
ERRADO
Com as novas tecnologias as relações sociais e as regras de transmissão sofreram grandes impactos.
69. No contexto educacional, é necessário construir novas…
CERTO
70. Além de infraestrutura tecnológica, as escolas necessitam…
CERTO

