
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE
Secretaria Municipal de Educação

Estado do Rio Grande do Sul
Concurso Público Nº 02/2014

JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO
OU ALTERAÇÃO DE GABARITOS PRELIMINARES

De acordo com o Edital de Abertura 02/2014 que rege este Concurso Público, argumentações inconsistentes,
extemporâneas, que estiverem fora das especificações estabelecidas para a interposição, que contiverem
questionamentos de natureza administrativa (por exemplo, relacionados às normas previamente estipuladas em
Edital) não obterão resposta da banca avaliadora e, por isso, não terão respostas publicadas na Internet.
Não serão computadas as questões não assinaladas na grade de respostas, nem as que contiverem mais de
uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível.

NÍVEL MÉDIO

MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA

CARGO(S): AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRIES INICIAIS, MONITOR DE TRANSPORTE
ESCOLAR, PROFESSOR NÍVEL I - ANOS INICIAIS, PROFESSOR NÍVEL I - EDUCAÇÃO INFANTIL

QUESTÃO: 05 - MANTIDA alternativa 'D'. O fato de ocorrer uma grafia diferente do adequado não invalida a
questão, visto estar contextualizada. Quanto ao questionamento propriamente dito, faz referência que devem
ser transportados no banco de trás dos veículos de passeio, listando vários termos citados no primeiro
parágrafo do texto, relativamente àquilo que é determinado por lei, ou seja, os bebês, as crianças, as maiores,
os mais crescidos. O único elemento estranho a essa lista é o booster, que, diferentemente dos demais, é um
equipamento relacionado à elevação do assento, portanto sem a obrigatoriedade legal de ser transportado no
banco de trás.

MATÉRIA: LEGISLAÇÃO/ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO

CARGO(S): PROFESSOR NÍVEL I - ANOS INICIAIS, PROFESSOR NÍVEL I - EDUCAÇÃO INFANTIL

QUESTÃO: 17 - MANTIDA alternativa 'D'. Seguindo a Lei nº 10.639/2003, “o Art. 1º A Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos: 26 - A, 79 - A e 79 - B: Art. 26 - A. Nos
estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre
História e Cultura Afro-Brasileira”. Ao contrário do alegado, o ensino superior não está contemplado e
tampouco obrigado por essa Lei a ensinar a História e a Cultura Afro-Brasileira. Essa Lei é clara e inequívoca,
não sendo possível inferir dados que não constem do seu texto legal.

QUESTÃO: 20 – MANTIDA alternativa ‘C’. Recurso não respondido, pois não está de acordo com o item 7.3.1
do Edital de Abertura.



MATÉRIA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS

CARGO(S): PROFESSOR NÍVEL I - ANOS INICIAIS, PROFESSOR NÍVEL I - EDUCAÇÃO INFANTIL

QUESTÃO: 21 - MANTIDA alternativa 'C'. O recurso não se refere ao conteúdo da questão.

QUESTÃO: 22 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão foi elaborada tendo por base a bibliografia indicada no
edital deste certame: HAYDT, Regina Célia Cazaux. Curso de didática geral. São Paulo: Ática, 2006. De
acordo com a autora, as características de um bom plano são: coerência e unidade; continuidade e sequência;
flexibilidade; objetividade e funcionalidade; clareza e precisão. Portanto, estão corretas as assertivas I e II.

QUESTÃO: 24 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão foi elaborada tendo por base bibliografia indicada no
edital deste certame: HERNANDEZ, Fernando. Transgressão e mudança na educação: os projetos de
trabalho. Porto Alegre: Artmed, 1998. Em sua obra, o autor identifica três itens que no momento de avaliar um
processo de aprendizagem de um indivíduo devem ser levados em conta: o conhecimento base que possui, as
estratégias que utiliza para aprender e a sua disposição para a aprendizagem. Portanto estão corretas as
assertivas I, II e III.

QUESTÃO: 26 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão foi elaborada tendo por a base bibliografia indicada no
edital deste certame: HAYDT, Regina Célia Cazaux. Curso de didática geral. São Paulo: Ática, 2006. A
questão está elaborada contendo três assertivas sobre a organização dos conteúdos. A única assertiva
incorreta é a I, porque a organização sequencial dos conteúdos ao longo de várias séries é denominada de
ordenação vertical e não horizontal como está expresso na afirmação.

QUESTÃO: 30 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão foi elaborada tendo por base a bibliografia indicada no
edital deste certame: HERNANDEZ, Fernando. Transgressão e mudança na educação: os projetos de
trabalho. Porto Alegre: Artmed, 1998. Conforme o autor, a principal parte de um currículo que segue uma
proposta transdisciplinar é o ensino da interpretação.

QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'E'. Dentre os itens que integram o programa para a prova de
conhecimentos pedagógicos estão: História e concepções da Pedagogia, da Educação e da Educação Integral
e Ensino, currículo e aprendizagem: diretrizes, concepções e práticas pedagógicas. Os conceitos e conteúdos
expressos na referida questão estão embasadas na bibliografia integrante do edital deste certame: HAYDT,
Regina Célia Cazaux. Curso de didática geral. São Paulo: Ática, 2006. A autora enfatiza que a etapa do
desenvolvimento mental, de acordo com Jean Piaget, é o período pré-operatório, que se estende,
aproximadamente, dos dois aos sete anos de idade. Continua a autora que, nessa etapa, Piaget sugere aos
educadores que proporcionem às crianças atividades que estimulem a motricidade, a convivência grupal, a
capacidade de observação e a expressão artística. Portanto, todas as assertivas estão corretas.

QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'A'. Dentre os itens que integram o programa para a prova de
conhecimentos pedagógicos estão: História e concepções da Pedagogia, da Educação e da Educação Integral
e Ensino, currículo e aprendizagem: diretrizes, concepções e práticas pedagógicas. Os conceitos e conteúdos
expressos na referida questão estão embasadas em bibliografia integrante do edital deste certame: GADOTTI,
Moacir. História das ideias pedagógicas. São Paulo: Ática, 1999. Ao analisar as ideias de Piaget, o autor
salienta que a característica essencial do pensamento lógico é ser operatório.

QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão foi elaborada tendo por base bibliografia indicada no
edital deste certame: HERNANDEZ, Fernando. Transgressão e mudança na educação: os projetos de
trabalho. Porto Alegre: Artmed, 1998. Conforme o autor, os projetos de trabalho se apresentam não como um
método ou uma pedagogia, mas sim como uma concepção da educação e da Escola.

QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'E'. Os conceitos e conteúdos expressos na referida questão estão
embasadas em bibliografia integrante do edital deste certame: DELORS, Jacques. Educação: Um Tesouro a
Descobrir. Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI. São
Paulo: Cortez, 2012. A respeito da educação formal e não formal, o Relatório DELORS afirma que a educação
formal e a educação não formal devem fecundar-se mutuamente.



QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'A'. Os conceitos e conteúdos expressos na referida questão estão
embasadas em bibliografia integrante do edital deste certame: HERNANDEZ, Fernando. Transgressão e
mudança na educação: os projetos de trabalho. Porto Alegre: Artmed, 1998. O enunciado da questão afirma
que em um currículo disciplinar, o professor é visto como especialista. Segundo Hernandez, em um currículo
baseado nos projetos de trabalhos o professor é visto como facilitador, mediador, problematizador ou
articulador.

MATÉRIA: LEGISLAÇÃO

CARGO(S): AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRIES INICIAIS, MONITOR DE TRANSPORTE
ESCOLAR

QUESTÃO: 17 – ANULADA. Questão deverá ser ANULADA, uma vez que, os itens I e II estão de acordo com
o artigo 18-B da Lei n.o 8.069 de 13 de julho de 1990, no entanto, o item III não está de acordo com o referido
artigo. Dessa forma, não há gabarito correto para esse caso, pois o correto seria "Apenas a III".

QUESTÃO: 19 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão está correta e em conformidade com a Lei de Diretrizes
e Bases, Art. 31, da Lei 9.394.

MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CARGO(S): AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRIES INICIAIS

QUESTÃO: 22 - MANTIDA alternativa 'E'. O livro “Seis Estudos de Psicologia”, de Jean Piaget, consta na
bibliografia recomendada para estudo.

QUESTÃO: 29 - MANTIDA alternativa 'C'. Em seu livro “Educação Infantil: fundamentos e métodos”, Zilma
Ramos de Oliveira, na página 185, em Educação e saúde, segundo parágrafo, diz que "as atividades de
cuidado pessoal podem ser lúdicas e promover a construção de hábitos e aprendizagem. Suas metas são
desenvolvimento da autonomia e da autoestima”.

QUESTÃO: 30 - MANTIDA alternativa 'B'. Na referida questão, "Segundo Piaget (apud Vigotsky)”, Piaget está
sendo mencionado em Vigotsky (VYGOTSKY, Lev Semenovich. Pensamento e Linguagem. São Paulo:
Martins Fontes, 2008.), que consta no programa e na bibliografia para estudo.

QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'A'. Na referida questão, Piaget está sendo citado por Vygotsky
(VYGOSTKY, Lev Semenovich. Pensamento e Linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 2008), na página três,
segundo parágrafo do livro, que consta na bibliografia.

QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'C'. O recurso não se refere ao conteúdo da questão.



NÍVEL SUPERIOR

MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA

CARGO(S): PROFESSOR NÍVEL II ARTES - EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS, PROFESSOR NÍVEL
II ARTES - ANOS FINAIS, PROFESSOR NÍVEL II CIÊNCIAS, PROFESSOR NÍVEL II EDUCAÇÃO FÍSICA -

EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS, PROFESSOR NÍVEL II EDUCAÇÃO FÍSICA - ANOS FINAIS,
PROFESSOR NÍVEL II EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSOR NÍVEL II EDUCAÇÃO MUSICAL,

PROFESSOR NÍVEL II ESPANHOL, PROFESSOR NÍVEL II GEOGRAFIA, PROFESSOR NÍVEL II HISTÓRIA,
PROFESSOR NÍVEL II INGLÊS, PROFESSOR NÍVEL II LIBRAS, PROFESSOR NÍVEL II LÍNGUA
PORTUGUESA, PROFESSOR NÍVEL II MATEMÁTICA, PROFESSOR NÍVEL II ANOS INICIAIS

QUESTÃO: 1 - MANTIDA alternativa 'B'. QUESTÃO MANTIDA – A questão solicitava: “Considere as
seguintes propostas de completamento das lacunas das linhas 02, 16, 19 e 33, respectivamente”, não fazendo
referência exclusiva à semântica, portanto poderia haver erros ortográficos. Quanto ao questionamento “Quais
estão corretas?”, há, nas alternativas de resposta, variadas possibilidades delimitadas pelo vocábulo Apenas.

QUESTÃO: 2 - MANTIDA alternativa 'E'. QUESTÃO MANTIDA – A questão solicita que seja indicado quais
das assertivas estão INCORRETAS. No caso, todas. Quanto ao questionamento feito a respeito de a assertiva I
estar correta, informar-se que em “fortemente aliada à qualidade da formação dos professores. Outro fato é que
o que o professor pensa sobre o ensino determina o que o professor faz quando ensina. O professor trata-o” (l.
27 e 28), a letra o funciona como artigo definido, pronome demonstrativo e pronome oblíquo.

QUESTÃO: 3 - MANTIDA alternativa 'A'. QUESTÃO MANTIDA – A primeira e a segunda assertivas estão em
desacordo com o texto. A primeira afirmação diz que na década de 70 verificou-se o crescimento da
escolarização da população brasileira - o texto informa que isso ocorreu no fim dos anos 70 e início dos anos
80. Além disso, o PISA se refere a informações mais atuais, conforme consta no segundo parágrafo.

QUESTÃO: 5 - MANTIDA alternativa 'B'. QUESTÃO MANTIDA – Não foram elaboradas questões envolvendo
o acordo ortográfico da Língua Portuguesa.

QUESTÃO: 6 - MANTIDA alternativa 'C'. QUESTÃO MANTIDA – A questão solicita que “Relativamente às
funções sintáticas que as palavras ou as expressões exercem no texto, é correto afirmar que”: I. Em Já
sabemos que não basta (l. 24), tanto a palavra Já quanto o vocábulo não exercem a mesma função. Assertiva
correta, pois ambos os termos funcionam como adjunto adverbial. II. Na frase os docentes percebem resultados
positivos (l. 34), o termo em negrito é um objeto direto, o qual está relacionado ao verbo percebem. Assertiva
correta, visto que, na frase, o verbo perceber é transitivo direto, tendo o termo em destaque como seu
complemento, III. Na frase quem varreria as ruas? (l. 46), o sujeito é indeterminado. Assertiva incorreta, visto
que o pronome quem exerce a função de sujeito.

QUESTÃO: 9 - MANTIDA alternativa 'B'. QUESTÃO MANTIDA: A assertiva I está incorreta, pois os vocábulos
é e só são acentuados por serem monossílabo tônicos em e e o.



MATÉRIA: LEGISLAÇÃO/ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO

CARGO(S): PROFESSOR NÍVEL II ARTES - EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS, PROFESSOR NÍVEL
II ARTES - ANOS FINAIS, PROFESSOR NÍVEL II CIÊNCIAS, PROFESSOR NÍVEL II EDUCAÇÃO FÍSICA -

EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS, PROFESSOR NÍVEL II EDUCAÇÃO FÍSICA - ANOS FINAIS,
PROFESSOR NÍVEL II EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSOR NÍVEL II EDUCAÇÃO MUSICAL,

PROFESSOR NÍVEL II ESPANHOL, PROFESSOR NÍVEL II GEOGRAFIA, PROFESSOR NÍVEL II HISTÓRIA,
PROFESSOR NÍVEL II INGLÊS, PROFESSOR NÍVEL II LIBRAS, PROFESSOR NÍVEL II LÍNGUA
PORTUGUESA, PROFESSOR NÍVEL II MATEMÁTICA, PROFESSOR NÍVEL II ANOS INICIAIS

QUESTÃO: 11 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão foi baseada no Art. 58 da Lei Orgânica do Município que
afirma: “São direitos dos servidores municipais, além de outros previstos na Constituição Federal, Estadual,
nesta Lei Orgânica e nas leis: VI - adicionais por tempo de serviços de 10, 15, 20, 25 e 30 anos de serviços;
Ocorre que esse artigo foi declarado Inconstitucional pela ADIN nº 591038682, Tribunal de Justiça,
(11.06.1991). Posteriormente, esse artigo foi revogado pela emenda nº 11 de 03 de novembro de 2003. Essa
questão está correta, não exige conhecimentos profundos sobre se é legal ou não, tendo em vista a citação
clara de inconstitucionalidade, que já aponta para a resposta como incorreta. Tampouco pode ser considerada
uma "pegadinha" uma vez que, sendo os adicionais por tempo de serviço considerados inconstitucionais, o
resultado lógico é que esse item seja revogado da lei. Essa questão precisa ser entendida por todos os
professores que se submetem a um Concurso Público, principalmente os de nível superior, porque a correta
interpretação da lei é uma das exigências para aprovação. Portanto, ratifica-se a alternativa C.

QUESTÃO: 12 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'D' PARA ALTERNATIVA 'C'. Realmente, o item III
da referida questão não se coaduna com a prescrição legal estabelecida no Estatuto dos Servidores Públicos
do Município de Rio Grande, tendo em vista que o Art. 61 é claro quando dispõe que o servidor não fará jus: I -
a remuneração dos dias em que faltar injustificadamente ao serviço. Diante disso, a Banca altera o gabarito de
D para C.

QUESTÃO: 13 - MANTIDA alternativa 'B'. A Lei que instituiu o Plano de Carreira do Magistério Público
Municipal de Rio Grande e, que foi citada na Bibliografia do Concurso, permanece com a denominação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme diversas citações, dentre as quais: "Art.9º § 1º - Cabe à
Secretaria Municipal de Administração junto com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a
responsabilidade pela realização do concurso público, obedecidas as normas legais vigentes, considerando o
parecer da Comissão Permanente de Assuntos Funcionais; Art. 18 § 1º - A cedência exercitar-se-á sempre, por
Decreto do Prefeito Municipal, ouvido o titular da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e a Comissão
Permanente de Assuntos Funcionais, respeitando o interesse do servidor; § 5º - O servidor do Magistério
Público Municipal, quando cedido, perderá a designação, continuando à disposição da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura; § 6º - Terminado o período de cedência, o servidor do Magistério Público Municipal
receberá nova designação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura em cargo compatível com a sua
habilitação". Ademais, essa denominação não interfere na resposta da questão, sendo impossível induzir o
candidato a erro.

QUESTÃO: 14 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão segue estritamente a Lei nº 9394/96, Art. 4º: O dever do
Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e
gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma: a) pré-escola; b)
ensino fundamental. Segundo CAPÍTULO I - Da Composição dos Níveis Escolares Art. 21: A educação escolar
compõe-se de: I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A
educação superior não integra a educação básica. A etapa serve para designar o nível de ensino e a LDB usa
os dois termos tanto a Educação Infantil Art. 29. "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" como para o Ensino
Médio Art. 35. "O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, terá como
finalidades." Portanto, a alegação de que a questão está incorreta, sendo necessária sua anulação, não
procede, assim como não se justifica alegar que o item referente à educação de crianças de 4 anos não está
em vigor, pois a prova refere-se ao teor da lei e não à sua execução. Finalmente, o conjunto da Educação
Básica deve se constituir em um processo orgânico, sequencial e articulado, que assegure à criança, ao
adolescente, ao jovem e ao adulto de qualquer condição e região do País a formação comum para o pleno
exercício da cidadania, oferecendo condições necessárias para o seu desenvolvimento integral. Estas são
finalidades de todas as etapas constitutivas da Educação Básica" (DCG da Educação Básica).



QUESTÃO: 18 - MANTIDA alternativa 'E'. Afirma-se que a palavra conhecimento em lugar de eixo temático
implica considerar a afirmação como incorreta. É preciso ler atentamente a página 30 das Diretrizes
Curriculares Gerais da Educação Básica, que afirma: "Para a definição de eixos temáticos norteadores da
organização e do desenvolvimento curricular, parte-se do entendimento de que o programa de estudo aglutina
investigações e pesquisas sob diferentes enfoques. O eixo temático organiza a estrutura do trabalho
pedagógico, limita a dispersão temática e fornece o cenário no qual são construídos os objetos de estudo. O
trabalho com eixos temáticos permite a concretização da proposta de trabalho pedagógico centrada na visão
interdisciplinar, pois facilita a organização dos assuntos, de forma ampla e abrangente, a problematização e o
encadeamento lógico dos conteúdos e a abordagem selecionada para a análise/ou descrição dos temas". O
conhecimento (assuntos, conteúdos) está incluso na/s temática/s, sendo impossível trabalhar qualquer tema
sem que o conhecimento esteja presente como eixo principal a ser estudado. Portanto, a justificativa não
procede.

QUESTÃO: 19 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão foi extraída da Bibliografia do Concurso, ou seja, da Lei
nº 10.639/2003, que inclui no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e
Cultura Afro-Brasileira” nos estabelecimentos oficiais e particulares de ensino. Neste particular, a Lei se
preocupa com o conteúdo programático que deverá ser desenvolvido pelas instituições escolares, não a
contribuição do negro na História do Brasil, portanto, a alegação é improcedente.

QUESTÃO: 20 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão foi extraída do texto legal, ou seja, "A Lei nº
13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação (PNE), dispõe que a União promoverá a realização de
pelo menos __2__ (duas) Conferências Nacionais de Educação até o final do decênio...". Como quatro
alternativas estão no plural e apenas uma no singular e os termos que seguem após a lacuna estão no plural, é
evidente que a alternativa A já fica como descartada. Sendo a resposta correta a alternativa B, a lacuna fica
preenchida corretamente, portanto, não se justifica o pedido de anulação da questão.

MATÉRIA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS

CARGO(S): PROFESSOR NÍVEL II ARTES - EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS, PROFESSOR NÍVEL
II ARTES - ANOS FINAIS, PROFESSOR NÍVEL II CIÊNCIAS, PROFESSOR NÍVEL II EDUCAÇÃO FÍSICA -

EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS, PROFESSOR NÍVEL II EDUCAÇÃO FÍSICA - ANOS FINAIS,
PROFESSOR NÍVEL II EDUCAÇÃO MUSICAL, PROFESSOR NÍVEL II ESPANHOL, PROFESSOR NÍVEL II
GEOGRAFIA, PROFESSOR NÍVEL II HISTÓRIA, PROFESSOR NÍVEL II INGLÊS, PROFESSOR NÍVEL II

LIBRAS, PROFESSOR NÍVEL II LÍNGUA PORTUGUESA, PROFESSOR NÍVEL II MATEMÁTICA,

QUESTÃO: 22 - MANTIDA alternativa ‘A’. O conteúdo e os conceitos expressos na referida questão estão
baseados em FAZENDA, IVANI. O que é interdisciplinaridade. São Paulo, Cortez, 2008.

QUESTÃO: 23 - MANTIDA alternativa 'D'. O conteúdo e os conceitos expressos na referida questão estão
embasados em bibliografia integrante do edital deste certame: Fernando. Transgressão e mudança na
educação: os projetos de trabalho. Porto Alegre: Artmed, 1998. Segundo o autor, o papel do professor nos
projetos de trabalho deve ser de problematizador da relação dos alunos com o conhecimento. O autor ressalta
que, nesse processo, o professor também assume um papel de aprendiz.

QUESTÃO: 24 - MANTIDA alternativa 'E'. O conteúdo e os conceitos expressos na referida questão estão
embasados em bibliografia integrante do edital deste certame: BRASIL: MEC – Indagações sobre currículo:
diversidade e currículo. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2007. A questão está
elaborada contendo três assertivas sobre currículo. I O currículo não está envolvido em um simples processo
de transmissão de conhecimentos e conteúdos. Possui um caráter político e histórico e também constitui uma
relação social, no sentido de que a produção de conhecimento nele envolvida se realiza por meio de uma
relação entre pessoas. II O currículo, a cultura e o conhecimento são produzidos no contexto das relações
sociais e de poder. Esquecer esse processo de produção, no qual estão envolvidas as relações desiguais de
poder entre grupos sociais, significa reificar o conhecimento e reificar o currículo, destacando apenas os seus
aspectos de consumo e não de produção. III O currículo não se restringe apenas a ideias e abstrações, mas a
experiências e práticas concretas, construídas por sujeitos concretos, imersos em relações de poder. As três
assertivas estão corretas, pois apresentam afirmações sobre as concepções atuais sobre o tema, em que o
currículo é tratado como processo e não apenas como uma mera listagem de conteúdos programáticos, visão
essa ultrapassada.



QUESTÃO 25 - MANTIDA alternativa ‘D’. O conteúdo e os conceitos expressos na referida questão estão
baseados em VYGOSTKY, Lev Semenovich. Pensamento e Linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 2008.

QUESTÃO: 26 - MANTIDA alternativa 'E'. A referida questão está embasada em HERNANDEZ, Fernando.
Transgressão e mudança na educação: os projetos de trabalho. Porto Alegre: Artmed, 1998. O autor afirma
que levar em conta uma perspectiva transdisciplinar do saber na organização do currículo implica que os
alunos possam aprender, entre outras, as seguintes estratégias de interpretação: questionar toda forma de
pensamento único, o que significa introduzir a suspeita e questionar a realidade baseada em verdades estáveis
e objetivas, reconhecer, diante de qualquer fenômeno que se estude, as concepções que o regem, a realidade
que representam e as representações que tratam de influir nela e incorporar uma visão crítica que leve a
perguntar-se a quem beneficia essa visão dos fatos e a quem marginaliza.

QUESTÃO: 27 - MANTIDA alternativa 'E'. O conteúdo e os conceitos expressos na referida questão estão
embasados em BRASIL: MEC – Indagações sobre currículo: diversidade e currículo. Brasília: Ministério da
Educação, Secretaria de Educação Básica, 2007, bibliografia integrante do edital deste concurso. A questão
aborda a relação entre currículo e diversidade e em seu enunciado afirma que: um currículo que respeita a
diversidade precisa de um espaço/tempo objetivo para ser concretizado e que a diversidade indaga o currículo,
a escola, as suas lógicas, a sua organização espacial e temporal. A autora salienta ainda que, ao falarmos em
diversidade devemos considerar: a construção das identidades, o contexto das desigualdades e as lutas
sociais. Assim, todas as assertivas estão corretas.

QUESTÃO: 29 - MANTIDA alternativa 'A'. Dentre os itens do programa para a prova de conhecimentos
pedagógicos publicado no edital deste certame está: Ensino, currículo e aprendizagem: diretrizes, concepções
e práticas pedagógicas. A referida questão está embasada em HERNANDEZ, Fernando. Transgressão e
mudança na educação: os projetos de trabalho. Porto Alegre: Artmed, 1998. Assim, segundo o autor, não
corresponde a uma característica de um currículo transdisciplinar as unidades centradas em conceitos
disciplinares, pois essa é uma característica de um currículo linear e disciplinar.

QUESTÃO: 30 - MANTIDA alternativa 'D'. Dentre os itens integrantes do programa da prova de
conhecimentos pedagógicos, estão História e concepções da Pedagogia, da Educação e da Educação Integral.
O conteúdo da referida questão está baseado em GADOTTI, Moacir. História das ideias pedagógicas. São
Paulo: Ática, 1999, bibliografia integrante do edital deste certame. Ao abordar as concepções pedagógicas de
Piaget, o autor afirma que a criança passa por três períodos de desenvolvimento mental. No segundo estágio,
dos 7 aos 11 anos, a criança começa a pensar logicamente.

QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'B'. Os conceitos e o conteúdo da referida questão estão baseados em
HERNANDEZ, Fernando. Transgressão e mudança na educação: os projetos de trabalho. Porto Alegre:
Artmed, 1998. Ao analisar a avaliação formativa, o autor afirma que ela deveria estar na base de todo processo
de avaliação. Sua finalidade não é a de controlar e qualificar os estudantes, mas, sim ajudá-los a progredir no
caminho do conhecimento, a partir do ensino que se ministra e das formas de trabalhos utilizadas em sala de
aula.

QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'C'. O conteúdo e os conceitos expressos na referida questão estão
embasados em BRASIL: MEC - Indagações sobre currículo: diversidade e currículo. Brasília: Ministério da
Educação, Secretaria de Educação Básica, 2007, bibliografia integrante do edital deste concurso. A questão
indaga sobre o sujeito central da ação educativa, ou seja, o educando. A autora salienta ainda que foram eles,
os educandos, articulados ou não em movimentos sociais, que trouxeram a luta pelo direito à diversidade como
uma indagação ao campo do currículo. Esse é um movimento que vai além do pedagógico.

QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'D'. Dentre os itens integrantes do programa da prova de
conhecimentos pedagógicos esta História e concepções da Pedagogia, da Educação e da Educação Integral. O
conteúdo da referida questão está baseado em GADOTTI, Moacir. História das ideias pedagógicas. São
Paulo: Ática, 1999, bibliografia integrante do edital deste certame. A questão contém cinco alternativas, quatro
delas são exemplos de pensadores socialistas e uma, a alternativa D, apresenta um pensador não identificado
com essas ideias, Durkheim.

QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa ‘B’. O conteúdo e os conceitos expressos na referida questão estão
baseados em VYGOSTKY, Lev Semenovich. Pensamento e Linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 2008.

QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'C'. Dentre os itens integrantes do programa da prova de
conhecimentos pedagógicos esta História e concepções da Pedagogia, da Educação e da Educação Integral. O
conteúdo da referida questão está baseado em GADOTTI, Moacir. História das ideias pedagógicas. São
Paulo: Ática, 1999, bibliografia integrante do edital deste certame. Nesse sentido, a relação correta entre as
duas colunas é: 1. Locke: tudo se aprende, não há ideias natas. 2. Rousseau: o homem nasce bom e a
sociedade o perverte. 3. Montessori: métodos ativos e individualização do ensino. 4. Freinet: educação pelo



trabalho.

QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'A'. O conteúdo da referida questão está baseado em HERNANDEZ,
Fernando. Transgressão e mudança na educação: os projetos de trabalho. Porto Alegre: Artmed, 1998,
bibliografia integrante do edital deste certame. A questão contém cinco alternativas, quatro delas apresentam
características dos projetos de trabalho, uma, a letra A, está incorreta, pois apresenta características de um
currículo linear e disciplinar baseado na exposição de conteúdos e na ausência de uma questão
problematizadora.

QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa ‘E’. O conteúdo e os conceitos expressos na referida questão estão
baseados em VYGOSTKY, Lev Semenovich. Pensamento e Linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 2008.

QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'C'. Dentre os itens integrantes do programa da prova de
conhecimentos pedagógicos esta História e concepções da Pedagogia, da Educação e da Educação Integral.
Nesse sentido, o conteúdo da referida questão está baseado em GADOTTI, Moacir. História das ideias
pedagógicas. São Paulo: Ática, 1999, bibliografia integrante do edital deste certame. Ao analisar as
concepções de Snyders, Gadotti enfatiza seu empenho em articular a pedagogia ao marxismo.

QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'B'. A referida questão está embasada em bibliografia integrante do
edital do referido certame: MEC - Indagações sobre currículo: diversidade e currículo. Brasília: Ministério da
Educação, Secretaria de Educação Básica, 2007. A questão relaciona currículo e avaliação, nesse sentido, a
autora enfatiza que os instrumentos tradicionais da avaliação escolar e a própria concepção de avaliação que
ainda imperam na escola também serão indagados, pois a avaliação deverá ter como objetivo o
acompanhamento do processo de construção do conhecimento dos alunos, ou seja, currículo e avaliação são
aqui encarados como processo que visa a aprendizagem significativa e a construção de conhecimentos pelos
educandos.

QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'A'. Os conceitos e o conteúdo desta questão esta embasada em
bibliografia indicada no edital deste certame: GADOTTI, Moacir. História das ideias pedagógicas. São Paulo:
Ática, 1999. p.256. Ao analisar a contribuição de Rubem Alves, o autor afirma que sua obra está permeada pela
defesa da ideia do prazer na escola.

MATÉRIA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS

CARGO(S): PROFESSOR NÍVEL II EDUCAÇÃO INFANTIL E PROFESSOR NÍVEL II ANOS INICIAIS

QUESTÃO: 22 - ANULADA. O conteúdo e os conceitos expressos na referida questão estão baseados em
FAZENDA, IVANI. O que é interdisciplinaridade. São Paulo, Cortez, 2008. Bibliografia que não integra o edital
deste certame para os cargos de PROFESSOR NÍVEL II EDUCAÇÃO INFANTIL E PROFESSOR NÍVEL II
ANOS INICIAIS.

QUESTÃO: 23 - MANTIDA alternativa 'D'. O conteúdo e os conceitos expressos na referida questão estão
embasados em bibliografia integrante do edital deste certame: Fernando. Transgressão e mudança na
educação: os projetos de trabalho. Porto Alegre: Artmed, 1998. Segundo o autor, o papel do professor nos
projetos de trabalho deve ser de problematizador da relação dos alunos com o conhecimento, ressalta o autor
que nesse processo o professor também assume um papel de aprendiz.

QUESTÃO: 24 - MANTIDA alternativa 'E'. O conteúdo e os conceitos expressos na referida questão estão
embasados em bibliografia integrante do edital deste certame: BRASIL: MEC - Indagações sobre currículo:
diversidade e currículo. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2007. A questão está
elaborada contendo três assertivas sobre currículo. I O currículo não está envolvido em um simples processo de
transmissão de conhecimentos e conteúdos. Possui um caráter político e histórico e também constitui uma
relação social, no sentido de que a produção de conhecimento nele envolvida se realiza por meio de uma
relação entre pessoas. II O currículo, a cultura e o conhecimento são produzidos no contexto das relações
sociais e de poder. Esquecer esse processo de produção, no qual estão envolvidas as relações desiguais de
poder entre grupos sociais, significa reificar o conhecimento e reificar o currículo, destacando apenas os seus
aspectos de consumo e não de produção. III O currículo não se restringe apenas a ideias e abstrações, mas a
experiências e práticas concretas, construídas por sujeitos concretos, imersos em relações de poder. A três
assertivas estão corretas, pois apresentam afirmações sobre as concepções atuais sobre o tema, em que o
currículo é tratado como processo e não apenas como uma mera listagem de conteúdos programáticos, visão
essa ultrapassada.



QUESTÃO: 25 - ANULADA. O conteúdo e os conceitos expressos na referida questão estão baseados em
VYGOSTKY, Lev Semenovich. Pensamento e Linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 2008. Bibliografia que não
integra o edital deste certame para os cargos de PROFESSOR NÍVEL II EDUCAÇÃO INFANTIL E PROFESSOR
NÍVEL II ANOS INICIAIS.

QUESTÃO: 27 - MANTIDA alternativa 'E'. O conteúdo e os conceitos expressos na referida questão estão
embasados em BRASIL: MEC - Indagações sobre currículo: diversidade e currículo. Brasília: Ministério da
Educação, Secretaria de Educação Básica, 2007, bibliografia integrante do edital deste concurso. A questão
aborda a relação entre currículo e diversidade e em seu enunciado afirma que: um currículo que respeita a
diversidade precisa de um espaço/tempo objetivo para ser concretizado e que a diversidade indaga o currículo, a
escola, as suas lógicas, a sua organização espacial e temporal. A autora salienta ainda que, ao falarmos em
diversidade devemos considerar: a construção das identidades, o contexto das desigualdades e as lutas sociais.
Assim, todas as assertivas estão corretas.

QUESTÃO: 29 - MANTIDA alternativa 'A'. Dentre os itens do programa para a prova de conhecimentos
pedagógicos publicado no edital deste certame está: Ensino, currículo e aprendizagem: diretrizes, concepções e
práticas pedagógicas. A referida questão está embasada em HERNANDEZ, Fernando. Transgressão e
mudança na educação: os projetos de trabalho. Porto Alegre: Artmed, 1998. Assim, segundo o autor, não
corresponde a uma característica de um currículo transdisciplinar as unidades centradas em conceitos
disciplinares, pois essa é uma característica de um currículo linear e disciplinar.

QUESTÃO: 30 - MANTIDA alternativa 'D'. Dentre os itens integrantes do programa da prova de conhecimentos
pedagógicos, estão História e concepções da Pedagogia, da Educação e da Educação Integral. O conteúdo da
referida questão está baseado em GADOTTI, Moacir. História das ideias pedagógicas. São Paulo: Ática, 1999,
bibliografia integrante do edital deste certame. Ao abordar as concepções pedagógicas de Piaget, o autor afirma
que a criança passa por três períodos de desenvolvimento mental. No segundo estágio, dos 7 aos 11 anos, a
criança começa a pensar logicamente.

QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'C'. O conteúdo e os conceitos expressos na referida questão estão
embasados em BRASIL: MEC - Indagações sobre currículo: diversidade e currículo. Brasília: Ministério da
Educação, Secretaria de Educação Básica, 2007, bibliografia integrante do edital deste concurso. A questão
indaga sobre o sujeito central da ação educativa, ou seja, o educando. A autora salienta ainda que foram eles, os
educandos, articulados ou não em movimentos sociais, que trouxeram a luta pelo direito à diversidade como
uma indagação ao campo do currículo. Esse é um movimento que vai além do pedagógico.

QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'D'. Dentre os itens integrantes do programa da prova de conhecimentos
pedagógicos esta História e concepções da Pedagogia, da Educação e da Educação Integral. O conteúdo da
referida questão está baseado em GADOTTI, Moacir. História das ideias pedagógicas. São Paulo: Ática, 1999,
bibliografia integrante do edital deste certame. A questão contém cinco alternativas, quatro delas são exemplos
de pensadores socialistas e uma, a alternativa D, apresenta um pensador não identificado com essas ideias,
Durkheim.

QUESTÃO: 34 - ANULADA. O conteúdo e os conceitos expressos na referida questão estão baseados em
VYGOSTKY, Lev Semenovich. Pensamento e Linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 2008. Bibliografia que
não integra o edital deste certame para os cargos de PROFESSOR NÍVEL II EDUCAÇÃO INFANTIL E
PROFESSOR NÍVEL II ANOS INICIAIS.

QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'C'. Dentre os itens integrantes do programa da prova de conhecimentos
pedagógicos esta História e concepções da Pedagogia, da Educação e da Educação Integral. O conteúdo da
referida questão está baseado em GADOTTI, Moacir. História das ideias pedagógicas. São Paulo: Ática, 1999,
bibliografia integrante do edital deste certame. Nesse sentido, a relação correta entre as duas colunas é: 1.
Locke: tudo se aprende, não há ideias natas. 2. Rousseau: o homem nasce bom e a sociedade o perverte. 3.
Montessori: métodos ativos e individualização do ensino. 4. Freinet: educação pelo trabalho.

QUESTÃO: 37 - ANULADA. O conteúdo e os conceitos expressos na referida questão estão baseados em
VYGOSTKY, Lev Semenovich. Pensamento e Linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 2008. Bibliografia que
não integra o edital deste certame para os cargos de PROFESSOR NÍVEL II EDUCAÇÃO INFANTIL E
PROFESSOR NÍVEL II ANOS INICIAIS.

QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'C'. Dentre os itens integrantes do programa da prova de conhecimentos
pedagógicos esta História e concepções da Pedagogia, da Educação e da Educação Integral. Nesse sentido, o
conteúdo da referida questão está baseado em GADOTTI, Moacir. História das ideias pedagógicas. São



Paulo: Ática, 1999, bibliografia integrante do edital deste certame. Ao analisar as concepções de Snyders,
Gadotti enfatiza seu empenho em articular a pedagogia ao marxismo.

QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'B'. A referida questão está embasada em bibliografia integrante do
edital do referido certame: MEC - Indagações sobre currículo: diversidade e currículo. Brasília: Ministério da
Educação, Secretaria de Educação Básica, 2007. A questão relaciona currículo e avaliação, nesse sentido, a
autora enfatiza que os instrumentos tradicionais da avaliação escolar e a própria concepção de avaliação que
ainda imperam na escola também serão indagados, pois a avaliação deverá ter como objetivo o
acompanhamento do processo de construção do conhecimento dos alunos, ou seja, currículo e avaliação são
aqui encarados como processo que visa a aprendizagem significativa e a construção de conhecimentos pelos
educandos.

QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'A'. O conceito e o conteúdo desta questão estão embasados em
bibliografia indicada no edital deste certame: GADOTTI, Moacir. História das ideias pedagógicas. São Paulo:
Ática, 1999. p.256. Ao analisar a contribuição de Rubem Alves, o autor afirma que sua obra está permeada pela
defesa da ideia do prazer na escola.


