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1. (UFAM – CONVEST – 2013) As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) 

visam a proporcionar às Instituições de Ensino Superior (IES) 

direcionamento para a implantação e a implementação de:    

 

a) Projetos Pedagógicos dos cursos das IES. 

b) Projetos para investimentos nos cursos das IES. 

c) Projetos de Capacitação de seu quadro docente e técnico.  

d) Projetos específicos para as Licenciaturas.  

e) Projetos específicos para os Bacharelados. 

 

 Grau de Dificuldade: Intermediário 

 

Alternativa A: CORRETA. Uma das metas das Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN) é conferir maior autonomia às Instituições de Ensino Superior 

(IES) na definição dos currículos de seus cursos. Para isso, explicitam as 

competências e habilidades que devem ser desenvolvidas por meio de um 

modelo pedagógico capaz de adaptar-se à dinâmica das demandas sociais, no 

qual a graduação constitui etapa inicial de formação no processo de educação 

permanente (BRASIL, 2004);  

 

Alternativa B: INCORRETA. Apesar de existirem projetos com o fim de 

investimento nas Instituições de Ensino Superior (IES), o objetivo das Diretrizes 

Curriculares Nacionais é de propor um direcionamento para elaboração e 

execução curricular dos cursos.  

 

Alternativa C: INCORRETA. A capacitação do quadro docente e técnico das 

IES devem ser asseguradas segundo o Projeto Político Pedagógico de cada 

uma das Instituições e de acordo com sua proposta curricular.  

 

Alternativa D: INCORRETA. Segundo a RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1, de 18 de 

fevereiro de 2002, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 
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Professores da Educação Básica, em nível superior, em curso de licenciatura, 

de graduação plena, constituem-se de um conjunto de princípios, fundamentos 

e procedimentos a serem observados na organização institucional e curricular 

de cada estabelecimento de ensino e aplicam-se a todas as etapas e 

modalidades da educação básica. 

 

Alternativa E: INCORRETA. Os projetos específicos para os Bacharelados 

têm sua definição e organização de acordo com a proposta de cada curso 

oferecido para esta formação. 

  

 

2. (UFAM – CONVEST – 2013) São temas transversais relacionados nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais exceto:  

 

a) Temas que se articulam com a vida dos alunos.  

b) Temas que aparecem transversalizados em áreas específicas.   

c) Temas que são abordados em datas que são relevantes.  

d) Temas que constituem novas áreas para trabalhar com os alunos.  

e) Temas que tratam de problemas sociais.   

 

 Grau de Dificuldade: Fácil 

 

Alternativa A: INCORRETA. Os temas transversais se apresentam como uma 

alternativa de organização do conhecimento no currículo. 

 

Alternativa B: INCORRETA. A proposta dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) é que as temáticas sejam incorporadas às diferentes 

disciplinas sempre que os conteúdos e objetivos a serem trabalhados por 

essas disciplinas o permitirem. 

 

Alternativa C: INCORRETA. Os PCNs propõem que são as temáticas 

fundamentais para a inserção dos alunos na vida social que devem ser tratadas 

transversalmente.  

 

Alternativa D: CORRETA. O documento afirma que a organização dos 

currículos por disciplinas é incapaz de dar conta de temáticas sociais 

relevantes. A sociedade e os modos de produção estão cada dia mais 

complexos e globais e a estruturação disciplinar do conhecimento deve atender 

às novas demandas da sociedade.  
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Alternativa E: INCORRETA. Parafraseando os PCNs (1995) “conhecer 

características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais e 

culturais como meio para construir progressivamente a noção de identidade 

nacional e pessoal e o sentimento de pertinência ao País. ”. 

 

3. (NUCLEP – BIORIO – 2014) Para se definir, de forma clara e precisa, a 

concepção filosófica do planejamento que vai nortear os fins e objetivos 

da ação educativa na elaboração de um currículo escolar, tal currículo 

deve abranger:   

 

(A) uma análise e reflexão de várias facetas do sistema educacional, para 

delimitar suas dificuldades e prever alternativas de solução circunstancial.  

(B) um processo de decisão quanto aos objetivos a serem atingidos e a 

previsão de ações pedagógicas e administrativas que devem ser executadas 

somente pela gestão escolar.  

(C) uma previsão de diferentes componentes que serão desenvolvidos ao 

longo do curso, com a definição dos objetivos gerais e dos conteúdos 

programáticos de cada componente.      

 (D) uma antevisão dos componentes a serem desenvolvidos e das atividades 

a serem realizadas em uma determinada classe, durante certo período de 

tempo.  

(E) uma seleção dos objetivos imediatos a serem alcançados, especificando 

conteúdos, procedimentos, recursos a serem trabalhados e estabelecendo 

critérios de avaliação somativa.   

 

 Grau de Dificuldade: Difícil  

 

Alternativa A: INCORRETA. Tal análise diz respeito a planejamento 

educacional ou de um sistema educacional, onde para atender tais ações 

educativas são desenvolvidas as Diretrizes Curriculares Nacionais.  

 

Alternativa B: INCORRETA. O currículo escolar permeia as ações que serão 

desenvolvidas por toda a equipe escolar, partindo do projeto curricular maior 

aplicado pela gestão até as práticas desenvolvidas em sala de aula pelo 

professorado.  
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Alternativa C: CORRETA. O currículo escolar precisa ser planejado através 

dos diversos componentes curriculares que serão desenvolvidos ao longo do 

curso, com a definição dos objetivos gerais e a previsão dos conteúdos 

programáticos de cada componente.  

 

Alternativa D: INCORRETA. O currículo já deve ter definido os componentes 

curriculares para o desenvolvimento das práticas.  

 

Alternativa E: INCORRETA. Os objetivos precisam ser contemplados dentro 

da perspectiva geral e não pretendidos ser alcançados de forma imediata.  

 

 

4. (IF/PR – CETRO - 2014) O Conselho Nacional de Educação estabelece, 

em sua Resolução nº 01/2005, a atualização das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio e para a Educação Profissional Técnica 

de nível médio às disposições do Decreto nº 5.154/2004. Com base 

nessa resolução, é correto afirmar que a nomenclatura dos cursos e 

programas de Educação Profissional passa a ser atualizada nos 

seguintes termos:  

 

(A) “Educação Profissional de nível básico” passa a denominar-se “Educação 

Profissional Técnica continuada de trabalhadores” e “Educação Profissional de 

nível tecnológico” passa a denominar-se “Educação Profissional Tecnológica, 

de graduação e de pós-graduação”.  

(B) “Educação Profissional de nível técnico” passa a denominar-se “Educação 

Profissional Técnica de nível básico e continuada de trabalhadores”.  

(C) “Educação Profissional de nível tecnológico” passa a denominar-se 

“Educação Profissional Tecnológica, de graduação e de pós-graduação”.  

(D) “Educação Profissional de nível tecnológico” passa a denominar-se 

“Educação Profissional Técnica de nível médio”.  

(E) “Educação Profissional de nível técnico” passa a denominar-se “Educação 

Profissional Tecnológica, de graduação e de pós-graduação”.    

 

 Grau de Dificuldade: Intermediário  

 

Alternativa A: INCORRETA. Não é correto afirmar que a Educação 

Profissional de Nível Básico passa a denominar-se Educação Profissional 

Técnica continuada de trabalhadores, e, sim, formação inicial e continuada de 

trabalhadores. 
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Alternativa B: INCORRETA. Segundo o inciso II do art. 3º da Resolução nº 

01/2005, Educação Profissional de nível técnico passa a denominar-se 

Educação Profissional Técnica de nível médio. 

 

Alternativa C: CORRETA. O inciso III do art. 3º da Resolução nº 01/2005 

garante que Educação Profissional de nível tecnológico passa a denominar-se 

Educação Profissional Tecnológica, de graduação e de pós-graduação. 

 

Alternativa D: INCORRETA. Existe uma confirmação errônea nesta alternativa 

devido à Educação Profissional de nível tecnológico não passar a se 

denominar Educação Profissional Técnica de nível médio.  

 

Alternativa E: INCORRETA. Segundo o art. 4º da Resolução nº 01/2005, os 

novos cursos de Educação Profissional Técnica de nível médio serão 

oferecidos na forma integrada com o Ensino Médio e não de graduação e pós-

graduação. 

 

 

5. (PREF. JABOATÃO – AOCP – 2015) No artigo 5º das Diretrizes 

Curriculares Nacionais Para a Educação Infantil, afirma se: “A Educação 

Infantil é a primeira etapa da Educação Básica”. Segundo a LDB 

9.394/96, devidamente atualizada, a Educação Infantil compreende o 

ensino de: 

 

(A) 0 a 3 anos.  

(B) 0 a 4 anos.  

(C) 0 a 5 anos.  

(D) 0 a 6 anos.  

(E) 0 a 2 anos. 

 

 Grau de Dificuldade: Fácil 

 

Alternativa A: INCORRETA. A LDB 9394/96 define que de 0 a 3 anos de 

idade, as crianças serão atendidas por creches ou entidades equivalentes.  
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Alternativa B: INCORRETA. No que diz respeito às crianças de 4 a 5 anos de 

idade, a LDB 9394/96 garante que as mesmas serão atendidas em pré-

escolas.  

 

Alternativa C: CORRETA. O Art. 29.  Da LDB 9394/96 define que a educação 

infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos 

físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da 

comunidade.  

 

Alternativa D: INCORRETA.  O Art. 32. da Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 

2006 garante que o ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) 

anos, gratuito na escola pública, inicia-se aos 6 (seis) anos de idade.  

 

Alternativa E: INCORRETA. As crianças com esta faixa etária são 

consideradas integrantes da Educação Infantil, sendo que até os 3 anos 

deverão ser atendidas nas creches e de 4 a 5 anos em pré-escolas. 
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1. (UFAM – COMVEST – 2013) A educação no Brasil, segundo o que 

determina a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB): 

 

a) Deve ser gerida e organizada separadamente por cada nível de governo. 

b) Deve ser gerida e organizada unicamente pelo Governo Federal. 

c) Deve ser gerida e organizada pelo Governo Federal e pelos municípios. 

d) Deve ser gerida e organizada pelo Distrito Federal e pelos Estados. 

e) Deve ser gerida e organizada pelos municípios. 

 

 Grau de dificuldade: intermediário. 

  

Alternativa A: CORRETA. A educação no Brasil é gerida e organizada por 

cada nível de governo, ficando o Governo Municipal responsável em oferecer 

creches, pré-escolas e ensino fundamental do 1º ao 5º ano. O Governo 

Estadual, até pouco tempo era responsável pelo ensino fundamental do 6º ao 

9º ano, atualmente esta etapa do ensino fundamental passou a ser 

responsabilidade do Município, ficando o Estado responsável pelo ensino 

médio. O Governo Federal fica na responsabilidade do ensino superior e pela 

elaboração das leis e programas educacionais. “Na organização do Estado 

brasileiro, a matéria educacional é conferida pela Lei nº 9.394/96, de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB), aos diversos entes federativos: União, 

Distrito Federal, Estados e Municípios, sendo que a cada um deles compete 

organizar seu sistema de ensino, cabendo, ainda, à União a coordenação da 

política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e 

exercendo função normativa, redistributiva e supletiva (artigos 8º, 9º, 10 e 11). 

No tocante à Educação Básica, é relevante destacar que, entre as 

incumbências prescritas pela LDB aos Estados e ao Distrito Federal, está 

assegurar o Ensino Fundamental e oferecer, com prioridade, o Ensino Médio a 

todos que o demandarem. E ao Distrito Federal e aos Municípios cabe oferecer 

a Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas, e, com prioridade, o Ensino 

Fundamental. Em que pese, entretanto, a autonomia dada aos vários sistemas, 

a LDB, no inciso IV do seu artigo 9º, atribui à União estabelecer, em 

colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, competências 

e diretrizes para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, 
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que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar 

formação básica comum” (Diretrizes Curriculares Nacionais, 2013, p. 7). 

Alternativa B: INCORRETA. A organização do sistema de ensino é distribuída 

entre os governos federal, estadual e municipal, cada um tendo uma obrigação 

específica. 

Alternativa C: INCORRETA. Os municípios são responsáveis pelo ensino 

fundamental do 1º ao 5º ano e pelas creches e pré-escolas. 

Alternativa D: INCORRETA. O Estado fica sob responsabilidade do ensino 

fundamental do 6º ao 9º ano e pelo ensino médio. 

Alternativa E: INCORRETA. O município sozinho não tem autonomia para 

definir todo o programa escolar da pré-escola ao ensino médio, ficando cada 

etapa sob responsabilidade de um governo. 

 

2. (CEFET/RJ – CESGRANRIO – 2014) A escola continua sendo lugar de 

mediação cultural, e a pedagogia, ao viabilizar a educação, constitui-se 

como prática cultural intencional de produção e internalização de 

significados para, de certa forma, promover o desenvolvimento cognitivo, 

afetivo e moral dos indivíduos. (LIBÂNEO, José Carlos. A didática e a 

aprendizagem do pensar e do aprender: A teoria histórico-cultural da 

atividade e a contribuição de VasiliDavydov. Revista Brasileira de 

Educação. Nº 27, p. 5. Set./out./Nov./dez.2004). 

 

Com base no pensamento acima, a gestão escolar e a equipe docente têm 

como tarefa central promover uma ambiência de aprendizagem comprometida 

com: 

 

a) A centralidade da organização do planejamento e da sistematização de 

avaliações somativas com o apoio de instrumentos de verificação, visando à 

melhoria da aprendizagem. 

b) A mediação/transposição didática disciplinar baseada nas teorias 

educacionais de ajuste, eficácia e qualidade, visando à melhoria da 

aprendizagem. 

c) Uma prática focada nas disciplinas escolares e na organização das classes 

baseadas no rendimento e na faixa etária dos alunos, de modo a garantir a 

aprendizagem. 

d) Uma orientação que garanta a intervenção deliberada dos profissionais no 

desenvolvimento dos alunos, de modo a provocar avanços que não ocorreriam 

espontaneamente. 

e) Um maior domínio dos recursos tecnológicos para o trabalho pedagógico, de 

modo a contribuir para a superação das dificuldades de aprendizagem. 
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 Grau de dificuldade: intermediário. 

 

Alternativa A: INCORRETA. A ideia exposta não condiz com a teoria 

sociocultural, pois tem como foco a avaliação somativa, que também é 

classificatória, buscando instrumentos que meçam a quantidade de acertos, 

além de não focar no desenvolvimento cognitivo do sujeito aprendiz. 

Alternativa B: INCORRETA. A escola tem como foco a prática pedagógica 

voltada para o desenvolvimento integral do sujeito de forma preventiva e não 

remediativa. 

Alternativa C: INCORRETA. Mesmo visando a transposição didática, o ensino 

ainda está voltado para os procedimentos de ensino. 

Alternativa D: CORRETA. Libâneo aborda a importância de a educação 

buscar meios de desenvolver o pensamento cognitivo do sujeito, tornando este 

um sujeito crítico e reflexivo das suas ações, sendo capaz de argumentar e 

resolver problemas. 

Alternativa E: INCORRETA. O uso de recursos tecnológicos contribui para o 

processo de aprendizagem do sujeito, mas não é o suficiente para que a 

aprendizagem aconteça; uma mediação eficiente contribui mais para a 

superação das dificuldades de aprendizagem. 

 

3. (DETRAN/RO – IDECAN – 2014) Antônio Flávio Barbosa Moreira 

(2002), no seu artigo “Currículo, diferença cultural e diálogo”, discorre 

sobre o multiculturalismo como temática obrigatória nas discussões 

sobre educação, destacando que a cultura “tem adquirido crescente 

centralidade nos fenômenos sociais contemporâneos (p. 16), [... 

trazendo] à luz a sensível diversidade de culturas” (p. 17) e “a 

associação das diferenças culturais às relações de poder” (p. 17). O 

autor propõe responder “às condições de mundo contemporâneo por 

meio de um multiculturalismo crítico” (p. 18). Para ele, reconhecer a 

diferença cultural na sociedade e na escola traz como primeira 

implicação, para a prática pedagógica, o abandono de uma perspectiva 

monocultural, da postura que Stoer e Cortesão (1999) denominam de 

“daltonismo cultural” (p. 25). Tendo em vista ser imperativo, em sala de 

aula, o “esforço de se entender o modo ou os pressupostos de 

interpretação a partir dos quais cada grupo elabora seus significativos” 

(Moreira, IBID, p. 25), assinale a alternativa que descreve corretamente 

as ações docentes que caracterizam a postura multicultural na 

educação. 
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a) Mobilização da motivação dos alunos, dinâmicas testadas para que os 

alunos compreendam conceitos importantes e atividades complementares 

direcionadas à erradicação de erros recorrentes com vistas a desejada 

aprendizagem. 

b) Sensibilidade à heterogeneidade entre alunos, reconhecimento de 

diferenças quanto a saberes e necessidades e propostas didáticas 

direcionadas às particularidades dos alunos e à promoção de interação, 

habilidades e competências. 

c) Aulas cuidadosamente planejadas para atender à necessidade dos alunos, 

atividades elaboradas com antecedência, apresentando desafios para 

compreender os conceitos estudados e apresentações individuais que 

permitam expressão de saberes adquiridos. 

d) Dinâmicas diversificadas para garantir o interesse dos alunos, competições 

nas quais sejam colocados em prática conceitos importantes e avaliações com 

questões que contextualizam o conteúdo para dar oportunidade da articulação 

de conhecimentos. 

e) Temáticas variadas para levar a multiculturalidade aos alunos e propostas 

didáticas para evitar conflitos de entendimento de significação que ocorrem a 

partir de diferentes referenciais, com vistas à promoção de uma aprendizagem 

relevante e significativa. 

 

 Grau de dificuldade: difícil. 

 

Alternativa A: INCORRETA. Motivar os alunos para a aprendizagem e 

dinamizar as atividades são fatores importantes, possibilitando, assim, que os 

educandos relacionem melhor os novos conteúdos aos que já possuem, 

ampliando sua compreensão, portanto, não garante a erradicação do erro, pois 

este é extremamente importante no processo de aprendizagem. Pensando no 

respeito ao multiculturalismo, precisamos entender aqui a ideia do erro e da 

aprendizagem desejada. Ao lidarmos com diferenças socioeconômicas e 

culturais, precisamos considerar as construções culturais elaboradas pelos 

grupos nos quais convivem. O que pode ser um erro em determinado grupo, 

em outro pode não ser. Não me refiro aqui apenas às diferenças ideológicas de 

países, mas dentro de um mesmo país, nas diferentes comunidades, de 

classes econômicas mais elevadas ou não.  

Alternativa B: CORRETA. É preciso compreender que cada sujeito é diferente 

em sua formação, em sua essência e valorizar e respeitar as diferentes 

dimensões (religiosas, regionais, econômicas...) que compõe a sua formação; o 

currículo deve estar aberto para tais diferenças, respeitando e valorizando cada 

contexto cultural. 
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Alternativa C: INCORRETA. Planejar cuidadosamente, pensar nas atividades 

com antecedência é importante para um bom desempenho das atividades nas 

salas de aulas, portanto, é preciso considerar que cada sujeito é único e deve 

ser pensado em sua individualidade. Quando pensamos na totalidade da sala 

de aula, na sua maioria, não estamos promovendo um processo de inclusão de 

todos, com necessidades educativas especiais ou não.  

Alternativa D: INCORRETA. As estratégias de ensino bem estruturadas darão 

oportunidade a todos, portanto, a avaliação precisa ser também repensada. De 

nada adiantará uma construção diária em uma concepção e a avaliação em 

outra, pois uma poderá anular todo o trabalho feito durante o processo. A 

avaliação precisará ser diária e justa, considerando o que cada sujeito tem 

apreendido.  

Alternativa E: INCORRETA. Trabalhar com diferentes temáticas ajuda o 

sujeito na sua formação de conceitos, que deverão ser respeitados e não 

induzidos. 

 

 

4. (PREF. JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE – AOCP – 2015) “A 

atenção é a instância psíquica responsável por selecionar determinadas 

tarefas importantes ao indivíduo, bem como as ações fundamentais para 

o cumprimento da referida tarefa, ela não está dada desde o 

nascimento. Nos primeiros anos da infância, predomina a chamada 

atenção involuntária – tipo de atenção que responde a qualquer estímulo 

novo (luzes, cores, sons diferenciados) –, mas que se extingue conforme 

o indivíduo se adapta à novidade. Paulatinamente, a atenção 

involuntária vai sendo substituída pela atenção voluntária, responsável 

por fazer com que o indivíduo permaneça em uma atividade mesmo que 

esta não seja inteiramente interessante”. O conteúdo dessa citação faz 

referência à qual concepção de desenvolvimento e aprendizagem? 

 

a) Behaviorista. 

b) Construtivista. 

c) Neoconstrutivista. 

d) Histórico-cultural. 

e) Evolucionista. 

 

 Grau de dificuldade: intermediário. 
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Alternativa A: INCORRETA. A concepção behaviorista acredita que a 

aprendizagem se dá por meio do estímulo-resposta.  

Alternativa B: INCORRETA. No construtivismo, a aprendizagem se dá na 

interação do sujeito com o objeto de conhecimento, no qual suas estruturas 

cognitivas são modificadas. 

Alternativa C: INCORRETA. Os neoconstrutivistas, além de se basearem nas 

ideias de Piaget, consideram também o desenvolvimento cortical e os modelos 

de aprendizagem. 

Alternativa D: CORRETA. Vygotsky e Luria buscam em seus estudos 

compreender a influência das funções superiores e executivas para a 

aprendizagem. 

Alternativa E: INCORRETA. Darwin acredita que o desenvolvimento do sujeito 

se dá através da sua evolução, evolução aqui vista por ele como mudanças 

biológicas. 

 

5. (PREF. JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE – AOCP – 2015) No 

artigo 5º das Diretrizes Curriculares Nacionais Para a Educação Infantil, 

afirma-se: “A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica”. 

Segundo a LDBEN nº 9.394/96, devidamente atualizada, a educação 

infantil compreende o ensino de: 

 

a) 0 a 3 anos. 

b) 0 a 4 anos. 

c) 0 a 5 anos. 

d) 0 a 6 anos. 

e) 0 a 2 anos. 

 

 Grau de dificuldade: fácil. 

 

Alternativa A: INCORRETA. O período correspondente de 0 a 3 anos é 

referente à creche. 

Alternativa B: INCORRETA. Antes, o período até 4 anos correspondia à pré-

escola. 
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Alternativa C: CORRETA. Na nova LDB, passa a ser considerada educação 

infantil todo o período de 0 a 5 anos. “Art.5º A Educação Infantil, primeira etapa 

da Educação Básica, é oferecida em creches e pré-escolas, as quais 

caracterizam como espaços institucionais não domésticos que constituem 

estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de 

crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou 

parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de 

ensino e submetidos a controle social” (Diretrizes Curriculares para a Educação 

Infantil, Resolução nº 5, de 17 de Dezembro de 2009, p. 97). 

 

 

Alternativa D: INCORRETA. A criança com 6 anos, completos até 31 de 

março, deve estar inserida no 1º ano do ensino fundamental. 

 

Alternativa E: INCORRETA. Essa idade ainda faz parte da creche.  
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1. (FUNDAÇÃO CASA – CETRO – 2014) Vygotsky traz grande 

contribuição para a avaliação da aprendizagem. Para ele, todas as 

crianças têm possibilidades intrínsecas de progresso intelectual e, 

assim, na perspectiva da avaliação para promover a aprendizagem, 

deve-se procurar analisar: 

 

[A] o que a criança já faz sozinha e não o seu potencial, visando a reforçar 

esses conceitos já construídos para programar novos passos e processos de 

domínio de saberes. O seu registro tem por finalidade informar a família 

visando ao seu processo de acompanhamento dos estudos. 

[B] se os alunos alcançaram ou não os resultados esperados pelo professor ao 

término de determinada sequência didática. É fundamental registrar os 

resultados de desempenho escolar alcançados pelos alunos para informar aos 

pais e à direção da escola sobre o trabalho desenvolvido em sala de aula. 

[C] o seu potencial de aprendizagem, e não determinar suas capacidades em 

algum momento para simplesmente apontá-la. É tarefa do avaliador 

desenvolver estratégias desafiadoras para que a criança, a partir dos conceitos 

que já construiu, alcance formas mais elaboradas de compreensão da 

realidade. As avaliações para a aprendizagem servem também para subsidiar a 

ação educativa dos professores. 

[D] o já construído pelos alunos a partir da assimilação do ensinado. Todo 

conteúdo ensinado deve-se transformar em conteúdo aprendido. A avaliação 

escolar é um procedimento para medir esta aprendizagem, o seu registro visa a 

informar o aluno e seus familiares. 

[E] os resultados de desempenho escolar obtidos pelos alunos nos testes 

aplicados pelo governo (as avaliações externas). Trata-se de uma prova de 

múltipla escolha elaborada a partir das expectativas de aprendizagem 

institucional e os seus resultados informam se o aluno está no patamar 

insuficiente, satisfatório ou plenamente satisfatório para o componente e série 

ou ano escolar. 

 

 Grau de dificuldade: Difícil 
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Dica do autor: Vygotsky não trata especificamente da avaliação da 

aprendizagem, e sim, do processo de aprendizagem do sujeito. É importante se 

apropriar da sua teoria para entender como ela contribui para os processos da 

avaliação escolar, uma vez que o teórico defende a mediação social como 

imprescindível para que o desenvolvimento ocorra. Construir a avaliação da 

aprendizagem requererá “[...] a relação educador/educando exige o processo 

avaliativo mediador, que, por sua vez, só sobrevive por meio do resgate à 

sensibilidade, do respeito do outro, da convivência e de procedimentos 

dialógicos e significativos” (HOFFMANN, 2005, p. 15).  

 

Alternativa A: INCORRETA. Para Vygotsky, todo sujeito tem um potencial 

para aprender, que deve ser mediado por alguém mais experiente. O autor não 

se preocupa com o reforço da aprendizagem, mas com a importância da 

mediação nesse processo. 

 

Alternativa B: INCORRETA. O desenvolvimento da aprendizagem se dá por 

mediação, e interessa mais o processo de aprendizagem que o resultado final. 

O registro serve de informação para pais, alunos e direção, mas, sobretudo, 

para direcionar o trabalho do professor e do aluno. 

 

Alternativa C: CORRETA. Vygotsky não defende que o sujeito possui uma 

capacidade e/ou habilidade para determinada atividade, mas sim que todos 

têm o potencial para aprender. O professor como mediador, precisa planejar 

atividades que desenvolva essas potencialidades em favor de conseguir 

sucesso no processo de ensinar e aprender. A avaliação entra como subsídio 

para o professor perceber os avanços e as necessidades encontradas nesse 

processo. 

 

Alternativa D: INCORRETA. Nem tudo o que é ensinado pelo professor é 

aprendido. Na concepção de educação baseada nos princípios Vygotskyanos, 

a avaliação não tem a função de medir, mas de informar à professores e alunos 

o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. 

 

Alternativa E: INCORRETA. As avaliações institucionais têm a função de 

medir e classificar, para, a partir disso, construir políticas públicas. Essas 

avaliações são denominadas por Luckesi de exames. Como momento pontual, 

diverge da perspectiva Vygotskyana de acompanhar e intervir no processo de 

desenvolvimento da aprendizagem. 
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2. (IFNMG – FUNDEP – 2014) Para Sanmartí (2009), a avaliação não só 

mensura os resultados, como também condiciona o que e como se 

ensina, principalmente o que aprendem os estudantes e de que maneira 

o fazem. Sobre a avaliação, é incorreto afirmar que: 

 

[A] ela tem como finalidade principal a regulação, tanto das dificuldades e erros 

dos alunos quanto do processo de ensino.  

[B] é preciso diversificar os instrumentos de avaliação, pois qualquer 

aprendizagem contempla diferentes tipos de objetivos.  

[C] a avaliação, compreendida como autoavaliação e coavaliação, constitui 

inevitavelmente o motor de todo o processo de construção do conhecimento.  

[D] os instrumentos de avaliação podem ser bons ou maus, 

independentemente se são adequados ou não às finalidades de sua aplicação. 

 

 Grau de dificuldade: Difícil 

 

Dica do autor: É preciso estar atento ao que solicita a questão, bem como, os 

conceitos trazidos em cada consignam, como regulação ou mesmo os 

instrumentos de avaliação expostos. 

 

Alternativa A: INCORRETA. A afirmativa está correta. A avaliação tem função 

de regular a atividade do aluno e do professor. 

 

Alternativa B: INCORRETA. Os instrumentos de avaliação precisam estar a 

serviço dos objetivos de aprendizagem, e, por isso, devem ser diversificados. 

 

Alternativa C: INCORRETA. A autoavaliação permite o diálogo sobre o 

processo de ensino-aprendizagem, e ajuda o aluno a tomar consciência do 

percurso da sua aprendizagem, se responsabilizando pelos seus avanços e 

necessidades. 

 

Alternativa D: CORRETA. A afirmativa é incorreta visto que a escolha dos 

instrumentos é uma prerrogativa indispensável para garantir o sucesso do ato 

avaliativo. Eles são, acima de tudo, instrumentos de coleta de dados sobre o 

processo ensino-aprendizagem e precisam estar à serviço das finalidades da 

avaliação, adequando-se aos objetivos propostos no planejamento e 

atendendo aos critérios estabelecidos. 
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3. (INSS – FUNRIO – 2014) A mediação entre professores, conteúdos e 

alunos é uma condição para que a avaliação formativa aconteça. Nessa 

concepção, a avaliação possui a tarefa de: 

 

[A] acompanhar a forma como o aluno aprende e orientar o professor para 

ajustar suas ações pedagógicas. 

[B] selecionar os alunos que estão aprendendo para que se orientem no 

processo de aprendizagem. 

[C] orientar os professores para que possam tomar decisões quanto à 

hierarquização das aprendizagens dos alunos. 

[D] regular os processos de aprendizagem para que a escola possa formar as 

turmas por meio de mérito. 

[E] ajudar na comparação das aprendizagens a partir dos processos de seleção 

e classificação que ela possibilita. 

 

 Grau de dificuldade: Intermediário 

 

Dica do autor: Todas as questões incorretas se referem à perspectiva 

classificatória da avaliação. 

 

Alternativa A: CORRETA. A abordagem formativa pressupõe conhecer as 

diferentes fases de aprendizagem do aluno, suas formas de aprender e quais 

possibilidades de intervenções podem favorecer a aprendizagem.  

 

Alternativa B: INCORRETA. A avaliação formativa não tem a pretensão de 

selecionar, mas de contribuir com o desenvolvimento do aluno. A avaliação 

meramente quantitativa limita-se a classificar e selecionar. 

 

Alternativa C: INCORRETA. Mais uma vez, o enfoque a classificatório, noção 

que não se inclui na perspectiva formativa. Para Ribeiro (2011), avaliação 

formativa contribui com o desenvolvimento integral do aluno (ZABALA, 1998), o 

que envolve capacitá-los para aprender a aprender. 

 

Alternativa D: INCORRETA. A formação de turmas por mérito valida a 

perspectiva da avaliação classificatória, seletiva e excludente. A avaliação 

formativa é reguladora, mas não possui essa finalidade de segregação, 

apresenta-se para o professor, como possibilidade de regular o seu ensino e a 

sua aprendizagem, bem como, a aprendizagem do aluno.  
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Além disso,  apresenta-se para o aluno como instrumento que possibilita o 

desenvolvimento das suas competências metacognitivas, de suas 

competências de autoavaliação e também de autocontrole (FERNANDES, 

2009). 

 

Alternativa E: INCORRETA. A avaliação formativa não visa a comparação, 

nem tão pouco tem a intensão de selecionar ou classificar, estes pré-requisitos 

se enquadram perspectiva do exame. “Com os exames, o sistema de ensino e 

o educador tem em suas mãos um instrumento de poder, cuja autoridade pode 

ser exacerbada em autoritarismo; infelizmente, essa tem sido a tendência e a 

prática em nossas escolas. Com os exames em mãos, os educadores, 

representando o sistema social, no geral, têm se servido desse recurso para 

controlar disciplinarmente os educandos“ (LUCKESI, 2005, p.17). 

 

 

4. (PREF. JUATUBA/MG – COSUPLAN – 2015) A avaliação é parte 

integrante do processo ensino‐aprendizagem e proporciona apoio ao 

professor, contribuindo para a obtenção de produtos ou resultados de 

aprendizagem. As avaliações as quais o professor procede enquadram‐

se em três grandes tipos: avaliação diagnóstica, formativa e somativa. 

Considerando as funções das avaliações, relacione cada uma das 

afirmativas dadas aos tipos de avaliação a seguir. 

 

1. Diagnóstica. 

2. Formativa. 

3. Somativa. 

 

(  ) Busca a determinação da presença ou ausência de habilidades e pré‐

requisitos, bem como a identificação das causas de repetidas dificuldades na 

aprendizagem. 

( ) Permite constatar se os alunos estão, de fato, atingindo os objetivos 

pretendidos, 

verificando a compatibilidade entre tais objetivos e os resultados efetivamente 

alcançados durante o desenvolvimento das atividades propostas. 

( ) Visa informar ao professor e ao aluno sobre o rendimento da aprendizagem 

no 

decorrer das atividades escolares e a localização das deficiências na 

organização do 

ensino para possibilitar correção e recuperação. 
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(   ) Determina o grau de domínio do aluno em uma área de aprendizagem, o 

que permite outorgar uma qualificação que, por sua vez, pode ser utilizada 

como um sinal de credibilidade da aprendizagem realizada. 

 

A sequência está correta em: 

 

[A] 2, 2, 1, 3.  

[B] 1, 2, 2, 3.  

 [C] 2, 1, 3, 1.  

[D] 3, 1, 3, 2. 

 

 Grau de dificuldade: Intermediário 

 

Dica do autor: É importante salientar que a avaliação formativa engloba a 

avaliação diagnóstica e a somativa. Além disso, elas não ocorrem em períodos 

estanques, mas se colaboram em todo o processo. 

 

Item 1: DIAGNÓSTICA. Avaliação inicial que concede dados para planejar o 

ato educativo, no sentido de traçar os objetivos, conteúdos e estratégias de 

aprendizagem baseadas na real situação dos alunos. Para HADJI (2001, p. 

19), a avaliação diagnóstica “[...] identifica certas características do aprendiz e 

faz um balanço, certamente mais ou menos aprofundado, de seus pontos fortes 

e fracos. ” 

 

Item 2: FORMATIVA. Ocorre durante todo processo educativo e visa 

acompanhar o alcance dos objetivos propostos. Hadji (2001, p. 19) ressalta que 

a principal função da avaliação formativa é a de regular a atividade docente e 

discente. “Trata-se, portanto, de levantar informações úteis à regulação do 

processo de ensino-aprendizagem” (CHUEIRI, 2008, p. 58). 

 

Item 3: FORMATIVA. Como o quesito anterior, acompanhar a aprendizagem 

para propor intervenções que visem melhorar o desempenho dos alunos, é 

função da avaliação formativa.  

 

Item 4: SOMATIVA. A avaliação formativa “Esta se relaciona mais ao produto 

demonstrado pelo aluno em situações previamente estipuladas e definidas pelo 

professor, e se materializa na nota” (SORDI, 2001, p. 173). Sendo assim, a 

avaliação somativa se encarrega de realizar a síntese dos dados coletados. 

 

Resposta: B 
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5. (SEDUC/AM – FGV – 2014) As opções a seguir apresentam diretrizes 

sobre a avaliação no Ensino Fundamental, à exceção de uma. 

Assinale-a. 

 

[A] Deve promover, facultativamente, períodos de recuperação, de preferência 

paralelos ao período letivo. 

 

[B] Deve utilizar instrumentos e procedimentos adequados à faixa etária e ao 

desenvolvimento do aluno.  

 

[C] Deve possibilitar a aceleração de estudos para os alunos com defasagem 

entre a idade e a série. 

 

[D] Deve assumir um caráter processual, formativo e participativo. 

 

[E] Deve subsidiar decisões sobre a utilização de estratégias a abordagens 

pedagógicas. 

 

 Grau de dificuldade: Intermediário 

 

Dica do autor: O inciso I do artigo 32 da RESOLUÇÃO Nº 7, de 2010, que 

Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) 

anos, sintetiza as respostas dessa questão: “ I – assumir um caráter 

processual, formativo e participativo, ser contínua, cumulativa e diagnóstica, 

com vistas a: a) identificar potencialidades e dificuldades de aprendizagem e 

detectar problemas de ensino; b) subsidiar decisões sobre a utilização de 

estratégias e abordagens de acordo com as necessidades dos alunos, criar 

condições de intervir de modo imediato e a mais longo prazo para sanar 

dificuldades e redirecionar o trabalho docente; c) manter a família informada 

sobre o desempenho dos alunos; d) reconhecer o direito do aluno e da família 

de discutir os resultados de avaliação, inclusive em instâncias superiores à 

escola, revendo procedimentos sempre que as reivindicações forem 

procedentes”. 

 

Alternativa A: CORRETA. Esta é única opção incorreta visto que o documento 

prevê que os períodos de recuperação são obrigatórios e não facultativos, 

como determina a Lei nº 9.394/96; 
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Alternativa B: INCORRETA. O art. 32, das Diretrizes reza sobre os 

instrumentos de avaliação: “[...] utilizar vários instrumentos e procedimentos, 

tais como a observação, o registro descritivo e reflexivo, os trabalhos 

individuais e coletivos, os portfólios, exercícios, provas, questionários, dentre 

outros, tendo em conta a sua adequação à faixa etária e às características de 

desenvolvimento do educando”. 

 

 

Alternativa C: INCORRETA. Também no art. 32, está prevista aceleração para 

quem tem defasagem idade/série. 

 

 

Alternativa D: INCORRETA. A ação pedagógica avaliativa prevista nas 

diretrizes deve “assumir um caráter processual, formativo e participativo, ser 

contínua, cumulativa e diagnóstica”. 

 

Alternativa E: INCORRETA. Essas decisões devem estar de acordo com as 

necessidades dos alunos, no sentido de intervir para sanar dificuldades e 

redirecionar o trabalho do professor. 
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1. (CEFET/RJ – CESGRANRIO – 2014) A Lei no 10.436, de 24 de abril de 

2002, estabelece que o sistema educacional federal e os sistemas 

educacionais estaduais, municipais e do Distrito Federal devem: 

 

a) Garantir a inclusão do ensino da Língua Brasileira de 

Sinais (LIBRAS) nos cursos de formação de Educação Especial, de 

Fonoaudiologia e de Magistério.   

b) Incentivar o estudo da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) por parte dos 

estudantes de cursos de formação de Educação Especial e de Fonoaudiologia. 

c) Propiciar aos estudantes de cursos de Fonoaudiologia, quando assim o 

desejarem, especialização no domínio da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). 

d) Assegurar aos estudantes com deficiência auditiva o acompanhamento de 

monitores especializados na Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).  

e) Imprescindível é reforçar que o professor deve planejar com base na sua 

área específica antes, durante e depois da ação realizada. 

 

 Grau de dificuldade: intermediário. 

 

Dica da autora: apesar das opções serem evidentes, respondê-las com 

afirmativas exigirá um conhecimento da lei citada, uma vez que a LIBRAS já é 

reconhecida como meio legal de expressão e comunicação dos usuários 

surdos e deve ser reconhecida por todos os brasileiros, visando eliminar a 

barreira da comunicação entre os cidadãos brasileiros.   

 

Alternativa A: CORRETA. Essa Lei visa suprir carências e garantias à 

Comunidade Surda no processo de comunicação e escolarização com 

qualidade. A partir desse reconhecimento da LIBRAS, passou a integrar as 

matrizes curriculares dos cursos de licenciatura e Fonoaudiologia (nível 

superior) e magistério (nível médio). Por ser uma língua nacionalmente adotada 

no Brasil conforme lei federal, precisa ser disseminada nos cursos de formação 

de professores. 

 

Alternativa B: INCORRETA. Conforme já instituída como lei federal, não 

precisará ser incentivada, mas sim assegurada em todas as modalidades de 

ensino.   
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Alternativa C: INCORRETA. O Brasil tornou-se signatário na declaração de 

Salamanca (UNESCO, 2014). Nesse documento reconheceu os princípios para 

uma educação inclusiva, principalmente por entender a inclusão como uma 

competência de todos os habitantes da sociedade. Ao construir ações para 

aprender a conviver com as diferenças e diversidades, garantir a LIBRAS nos 

cursos do país é uma prerrogativa necessária. 

 

Alternativa D: INCORRETA. Questão incorreta, pois nem todos os surdos vão 

precisar de monitoria com profissionais especializados em LIBRAS. 

 

Alternativa E. INCORRETA. O trabalho do professor precisará dispor de eixos 

interdisciplinares, como o ato de dialogar com outras áreas de conhecimento, 

oportunizando, assim, uma visão multidimensional e não compartimentada do 

conhecimento.  

 

2. (IF/BA – FUNRIO – 2014) O Decreto Federal nº 3.298, de 20 de 

dezembro de 1999, ao regulamentar a Lei Federal nº 7.853, de 24 de 

outubro de 1989 (que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração 

da Pessoa Portadora de Deficiência e dá outras providências), 

considerou os seguintes conceitos em seu texto: 

 

a) Dependência, invalidez e incapacidade. 

b) Dependência, deficiência e invalidez. 

c) Deficiência, deficiência permanente e incapacidade.  

d) Incapacidade permanente, deficiência permanente e invalidez. 

e) Invalidez, incapacidade e dependência permanente. 

 

 Grau de dificuldade: fácil. 

 

Alternativa A: INCORRETA. Os conceitos supracitados nessa alternativa 

permitem a concepção de deficiência como sujeitos desprovidos de 

potencialidades.  

 

Alternativa B: INCORRETA. O apontamento federal inicia assegurando o 

pleno exercício dos seus direitos e, associar a deficiência à dependência, é 

desconsiderar as potencialidades de cada sujeito. 

 

Alternativa C: CORRETA. O documento define de forma clara e objetiva a 

deficiência e as orientações normativas para orientar cada caso de deficiência, 

de cunho fisiológico, psicológico, permanente e/ou por invalidez.  
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Alternativa D: INCORRETA. Está incorreto porque o deficiente não é incapaz. 

 

Alternativa E: INCORRETA. Porque ao considerarem afirmativas 

preconceituosas e inconsistentes, não têm prerrogativas ao referido Decreto 

Federal nº 3.298/1999. Também contradiz deliberações, princípios conceituais 

à organização da educação básica das Políticas Nacional para a Integração da 

Pessoa Portadora de Deficiência (BRASIL, 1999), além de definir que a 

educação especial como uma modalidade transversal a todos os níveis e 

modalidades de ensino, enfatizando a atuação complementar da educação 

especial ao ensino regular. 

 

 

3. (IF/BA – FUNRIO – 2014) Numa escola de abordagem 

sociointeracionista de aprendizagem, perto do final do ano, alguns 

professores consideraram que um grupo significativo de alunos seria 

reprovado. Coube à coordenadora pedagógica, a partir dessa avaliação: 

 

a) Estimular os alunos a estudar, pois a dificuldade de aprendizagem passa 

exclusivamente pela falta de estudo.  

b) Elaborar exercícios de fixação, para que os alunos retenham os conteúdos, 

usando o recurso da memória. 

c) Estimular os professores a estudarem, pois a dificuldade dos alunos passa 

pelo desinteresse dos professores. 

d) Fazer ponderações pertinentes, buscando estimular a equipe de professores 

na busca de soluções viáveis e produtivas. 

e) Traçar metas para que cada professor possa repetir todos os conteúdos com 

os alunos em dificuldade.  

 

 Grau de dificuldade: intermediário. 

 

Alternativa A: INCORRETA. Apronta uma afirmativa tecnicista que objetiva a 

eficiência a qualquer custo. E, com essa fachada da eficiência, pretende 

perpetuar a sua ação apontando responsabilidades. Afinal, as dificuldades de 

aprendizagens podem decorrer de outras questões com implicações orgânicas, 

afetivas, cognitivas etc., que não sejam exclusivamente pela falta de estudo. 

 

Alternativa B: INCORRETA. Justamente porque essa proposta de “exercícios 

de fixação” diz respeito à abordagem cognitivista e não sociointeracionista. 
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Alternativa C: INCORRETA. Essa afirmativa de “estimular os professores a 

estudarem” perpassa pelo viés determinista, “pois a dificuldade dos alunos 

passa pelo desinteresse dos professores” tem a ver com a noção de causas e 

consequências. Na realidade, o que prevalece é a decisão técnica dos que 

sabem na escola, nesse caso, os professores. O seu compromisso é com a 

eficiência dos alunos.  

 

Alternativa D: CORRETA. Essa questão se aproxima da abordagem 

sociointeracionista de Vygotsky (1996; 1998), a qual prima pelo 

desenvolvimento humano que ocorre nas relações de trocas entre parceiros 

sociais, através de processos de interação e mediação. É o movimento de 

mudança e transformação. Por ser dialético (valorizar a argumentação, o 

diálogo dos opostos), supera conflitos e desequilíbrios, para atingir níveis 

estruturais qualitativamente superiores (MATUI, 1995). 

 

Alternativa E: INCORRETA. Planejar para ter autoridade e controle, eis o 

slogan do tecnicismo. Está fundamentado na teoria de aprendizagem S-R, que 

vê o aluno como o depositário dos conhecimentos que devem ser acumulados 

na mente através das associações. 

 

 

 

4. (IF/BA – FUNRIO – 2014) “Tudo parece sugerir que existem alguns 

universais cognitivos, porém o fato de serem efetivamente postos em 

prática depende da natureza dos aprendizados específicos propiciados 

pelas experiências educativas” (César Coll). Com o trecho acima, 

podemos afirmar que: 

 

a) O crescimento individual e psicológico de uma pessoa é marcado fortemente 

por suas experiências sensoriais vividas ainda em seu processo uterino.  

b) Os processos psicológicos superiores sempre aparecem em primeiro lugar 

na vida de uma pessoa e, por essa razão, não sofrem a mediação da cultura. 

c) Todos os processos psicológicos que configuram o crescimento de uma 

pessoa são fruto da interação constante que mantém com um meio 

culturalmente organizado. 

d) A competência cognitiva dos sujeitos está fortemente vinculada aos 

processos psicológicos superiores que são a experiência primeira, 

independente da interação social e cultural. 

e) O crescimento pessoal é o processo pelo qual o ser humano torna sua a 

cultura do grupo social em que vive de tal forma que as experiências 

educativas ficam anuladas. 
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 Grau de dificuldade: intermediário. 

 

Alternativa A: INCORRETA. A criança é um ser ativo em processo de 

desenvolvimento, apesar das experiências vividas no processo uterino. 

 

 

Alternativa B: INCORRETA.  A criança sofre mudanças qualitativas no 

decorrer de seu desenvolvimento e tem postura ativa, sem a qual é impossível 

ocorrerem as mudanças comportamentais.  

 

Alternativa C: CORRETA. Salvaguardando afirmativas de Vygotsky (1998), o 

ser humano é culturalmente sociointeracionista.   

 

Alternativa D: INCORRETA. As experiências sociais colaboram modificando a 

zona de desenvolvimento proximal do aprendiz, oportunizando a condição de 

aprender a aprender por intermédio das interações, cooperando assim para o 

conflito cognitivo de ideias.  

 

Alternativa E: INCORRETA. Segundo Sacristan (2013), promover atos 

educativos tanto micro quanto macro, os quais transformam nosso crescimento 

potencial, exige uma (re)interpretação da educação à luz da pluralidade de 

pensamentos e no respeito à diversidade cultural. Trazendo para a educação 

especial, esta deve ser compreendida no contexto de atos educativos, 

promovendo a eliminação das barreiras que impedem o acesso à 

aprendizagem. 

 

 

5. (IF/BA – FUNRIO – 2014) Em relação à educação escolar, não 

raramente, associa-se inclusão aos portadores de deficiência apenas. 

Entretanto, quase sempre ficam fora dessa categoria, e não deveriam 

ficar, os portadores de altas habilidades, os que apresentam dificuldades 

de aprendizagem sem serem portadores de deficiência e muito menos 

outros grupos, como é o caso dos negros, ciganos, anões, índios etc. O 

convívio com as diferenças potencializa as aprendizagens. A partir 

dessa perspectiva, o sentido da busca de uma educação inclusiva 

fundamenta-se em uma escola: 

 

a) Aberta à comunidade que possua crianças e jovens comprometidos 

cognitivamente para garantir que os direitos dessas minorias excluídas sejam 

exercidos.   



 

29 

b) De educação especial com recursos diferenciados e que possa atender 

apenas aqueles que estudantes que necessitam de ações educativas 

especiais. 

c) Que tenha turmas diferenciadas, nas quais os alunos com necessidades 

educativas especiais possam compor classes específicas para eles. 

d) Ressignificada em suas funções sociais e políticas e em suas práticas 

pedagógicas para garantir a aprendizagem e a participação de qualquer 

estudante. 

e) Que discrimine as diferenças e as categorize a fim de poder atender às 

necessidades especiais educativas de cada criança ou jovem de maneira 

eficiente. 

 

 Grau de dificuldade: difícil. 

 

Alternativa A: INCORRETA. A política de educação inclusiva propõe uma 

educação de qualidade para todos e não se limita a garantir apenas para 

crianças e jovens cognitivamente comprometidos os seus direitos 

educacionais.  

 

Alternativa B: INCORRETA. Está incorreta, pois o princípio de educação 

inclusiva fundamenta-se numa escola que oferece um ambiente adequado para 

o desenvolvimento das potencialidades de todos os educandos, com 

(re)planejamentos e (re)estruturações da dinâmica escolar. Salvaguardando a 

Declaração Mundial de Educação para Todos que foi tão bem discutida e se 

propôs uma educação inclusiva fundamentada na escola em Jomtien (1990): 

“satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem, o desenvolvimento 

pleno das potencialidades humanas, a melhoria da qualidade de vida e do 

conhecimento, e a participação do cidadão na transformação cultural de sua 

comunidade”. E, atender apenas aos que necessitam de recursos diferenciados 

numa escola especial, é estagnar a matriz de política pública de inclusão.   

 

Alternativa C: INCORRETA. Apesar da Resolução nº 2/ 2001 destacar que 

haverá, quando necessário, em caráter extraordinário, escolas especiais para 

alunos com múltiplas deficiências, com dificuldades de sinalização e 

comunicação e que venham causar riscos a si e ao outro, não se discute a 

composição de turmas específicas para esse público.  
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Alternativa D: CORRETA. Ato inclusivo sugere criar condições que respeitem 

as singularidades. É alcançar meios para uma aprendizagem que valorize a 

construção mental do aprendiz, enfrentando o grande desafio de construir 

práticas em favor da aprendizagem autêntica do aprendiz, de mudanças 

qualitativas nas práticas, causando, assim, a transformação dos atos da 

condição micro, em favor do crescimento potencial humano. Exige mudança de 

paradigma, reconhecendo todos os aprendizes como protagonistas e não 

expectadores.  

 

Alternativa E: INCORRETA. Não basta discriminar diferenças, é preciso 

compreender que a mudança depende, principalmente, da transformação da 

mentalidade do sujeito, apesar das mudanças curriculares, e a disponibilização 

de recursos e serviços serem muito importantes sem um processo de dentro 

que implica reflexão individual, irá esbarrar nos obstáculos, colaborando, 

assim, para uma educação inserida e não inclusiva. 
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