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--CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS -- 

Com base nas disposições da Lei n.º 9.394/1996 (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional — LDB), julgue os 

itens que se seguem. 

51 A educação superior tem por finalidade promover a 

divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos 

que constituem patrimônio da humanidade, assim como 

comunicar o saber por meio do ensino, de publicações ou de 

outras formas de comunicação. 

52 O conceito de educação constante da LDB abrange a 

educação patrimonial. 

53 De acordo com os princípios do ensino dispostos na LDB, a 

educação patrimonial é uma forma de ensino curricular e 

transversal. 

54 O ensino da arte, especialmente no tocante a expressões 

regionais, é um componente curricular opcional nos níveis 

da educação básica, mas que, quando oferecido, contribui 

para o desenvolvimento cultural dos alunos. 

55 O ensino da história do Brasil pode contribuir com a 

perspectiva da educação patrimonial ao tratar das 

contribuições das diferentes culturas e etnias formadoras do 

povo brasileiro, em especial das matrizes indígena, africana e 

europeia. 

A incorporação do conhecimento sobre o patrimônio cultural 

local à prática educativa exige políticas educacionais que 

abordem essa temática. Com relação a esse assunto, julgue os 

seguintes itens. 

56 De acordo com a estrutura curricular da educação básica 

apresentada pelo Plano Nacional de Educação 2014 – 2024 e 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, o paradigma 

curricular nacional deve valorizar a perspectiva da 

interdisciplinaridade. 

57 Os efeitos de políticas públicas e de investimentos públicos e 

privados para a preservação cultural podem ser 

potencializados se acompanhados de um processo educativo 

vinculado à educação básica, por meio do qual as pessoas 

possam aprender e ensinar novas formas de se relacionar 

com as dimensões culturais de que fazem parte. 

58 O Plano Nacional de Educação é um instrumento de 

planejamento da sociedade civil que orienta a execução e o 

aprimoramento de políticas públicas do setor da educação. 

59 O Plano Nacional de Educação vigente suprime as esferas 

humanística e cultural dentre as suas diretrizes e atribui 

maior ênfase à promoção científica e tecnológica do país. 

60 Para que o trabalho educacional sobre a preservação 

patrimonial seja efetivo, são imprescindíveis políticas 

educacionais direcionadas à formação docente na temática 

do patrimônio cultural, sendo a escola entendida como um 

dos lócus dessa formação. 

Com relação aos fundamentos da educação especial na 

perspectiva inclusiva, julgue os itens a seguir. 

61 De acordo com a filosofia da inclusão, a educação torna-se 

eficaz à medida que as escolas, enquanto comunidades 

educativas, propõem soluções para satisfazer as necessidades 

de todos os alunos, como, por exemplo, estabelecer turmas 

próprias para alunos com deficiência separadas de turmas 

para alunos ditos “normais”. 

62 A LDB estabelece que, sempre que necessário, haverá na 

escola regular serviços de apoio especializado para atender 

às necessidades peculiares dos alunos com necessidades 

especiais. 

63 Conforme a Política Nacional da Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva, a educação especial é 

uma modalidade presencial de ensino que se inicia no ensino 

fundamental e se encerra no ensino médio. 

No que se refere à educação superior no Brasil e às políticas 

públicas direcionadas a esse nível de ensino, julgue os itens 

subsequentes. 

64 O PROUNI financia a inscrição de cidadãos brasileiros em 

processos de seleção para acesso à educação superior, mas o 

custeio do curso, em caso de aprovação na seleção, é 

responsabilidade do próprio estudante. 

65  A autonomia da universidade pública tem relação intrínseca 

com a cultura, que permite que o acesso não seja filtrado por 

dispositivos discriminadores montados em outras instâncias 

da vida social. 

66 O ensino, a pesquisa e a extensão no sistema universitário 

são constitucionalmente entendidos como atividades 

complementares, indissociáveis e interdependentes. 

67 As metas globais do REUNI, a serem cumpridas ao longo 

dos cinco anos de adesão de cada universidade, incluem 

elevação gradual da taxa de conclusão média dos cursos de 

graduação presenciais (TCG) para 90% e aumento no índice 

da média geral de notas dos estudantes universitários. 

68 O FIES é um programa de apoio financeiro que subsidia a 

graduação de estudantes matriculados em cursos superiores 

de instituições de ensino superior privadas com conceitos 

positivos no Sistema Nacional de Avaliação do Ensino 

Superior (SINAES). 
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A respeito das normatizações, das modalidades e do 
funcionamento do sistema educacional brasileiro, julgue os 
próximos itens. 

69 Embora a meta do Plano Nacional de Educação 2014 – 2024 
seja oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 
50% das escolas públicas, para atender a, pelo menos, 25% 
dos estudantes da educação básica (PNE, 2014 – 2024), as 
estatísticas mostram que essa meta dificilmente será atingida, 
pois a oferta nacional absoluta atual de educação em tempo 
integral não ultrapassa 20% das escolas públicas (Todos pela 
Educação, 2018). 

70 A Constituição Federal de 1988 dispõe que os estados e o 
Distrito Federal atuem prioritariamente nos níveis 
fundamental e médio de ensino, ao passo que os municípios 
atuem prioritariamente no ensino fundamental e na educação 
infantil. 

71 O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 
reúne em um único indicador os resultados de dois conceitos 
igualmente importantes para a qualidade da educação: 
complementaridade e monitoramento. 

Com relação à educação a distância (EaD), julgue os itens 
subsecutivos. 

72 Na EaD, a escolha de ferramentas sincrônicas em vez de 
ferramentas assíncronas é aconselhável, porque a 
participação simultânea de professores e estudantes torna 
a aprendizagem mais eficiente. 

73 A EaD requer um planejamento pedagógico detalhado e a 
criação de estratégias educacionais diversificadas que 
desloquem o professor proponente do curso (conteudista) de 
seu papel usual no processo educativo: ele pode, por 
exemplo, permitir que um tutor realize, em seu lugar, a 
mediação pedagógica com os alunos. 

  Para a elaboração do projeto político pedagógico (PPP) da 
escola, a equipe gestora convocou os professores, pais de alunos, 
representantes dos estudantes e representantes de organizações 
não governamentais da cidade. Em uma das reuniões de 
planejamento, com a participação de todos os convocados, foram 
pautadas as diferenças sociais e culturais dos estudantes que 
frequentavam a escola, bem como debatidas ações apropriadas 
para o tratamento de tais diferenças no cotidiano escolar. 

Com relação a essa situação hipotética, julgue os próximos itens. 

74 A ação da equipe gestora de convocar pais de alunos, 
representantes dos estudantes e representantes de 
organizações não governamentais da cidade representa uma 
forma de participação popular no planejamento e na 
organização da educação. 

75 A metodologia de construção do PPP adotada pela 
instituição na situação hipotética em questão tem como 
princípio a gestão democrática. 

76 Na construção do PPP dessa escola, os gestores estão 
colocando em prática uma concepção de política curricular. 

77 A proposta de ações para tratar das diferenças existentes 
entre os estudantes se configura como construção do 
currículo oculto da escola.  

78 A definição de novas ações que abordem as diferenças 
sociais e culturais dos estudantes pode implicar a renovação 
das práticas pedagógicas dos docentes dessa escola. 

  Suponha que o IPHAN adote a plataforma moodle como 
ferramenta para a realização de um treinamento para seus 
funcionários lotados em diversas regiões do país. Considere que 
o curso a ser ministrado tenha sido estruturado em módulos 
subsequentes com prazos determinados para execução de tarefas 
e avaliações dentro do horário de trabalho. Os participantes que 
obtiverem desempenho exitoso ao final do curso terão algum tipo 
de benefício na carreira profissional. 

A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens que se 
seguem. 

79 Esse tipo de curso online é caracterizado como assíncrono. 

80 Pelo fato de não estar vinculado a uma instituição de ensino, 
o curso é caracterizado como educação informal. 

81 Os fundamentos desse curso devem priorizar conceitos 
pedagógicos em detrimento dos andragógicos. 

82 Ao elaborar o curso, é preciso que os idealizadores façam um 
levantamento das características relevantes dos aprendizes 
para, então, definir as estratégias instrucionais. 

83 A tecnologia utilizada no curso em questão limita a 
aprendizagem a conceitos lineares. 

84 Trata-se de um curso de treinamento, e não de educação 
continuada, por isso deve ser estendido a todos os 
funcionários do IPHAN, caso contrário deveria ser ofertado 
apenas a funcionários recém-contratados. 

No que se refere à educação popular, julgue os itens seguintes. 

85 O significado de alternância, enquanto método, é o mesmo 
tanto para a educação popular quanto para a educação do 
campo. 

86 No modelo de educação popular, o processo de 
aprendizagem é centrado no educador. 

87 Ao resgatar canções e manifestações populares, os 
educadores trabalham com o universo simbólico dos 
educandos. 

88 A educação popular é um processo no qual o educador tem o 
papel de atribuir consciência ao educando. 

89 Na educação popular, os saberes dos educandos são 
transformados em conteúdos primordiais para o processo de 
aprendizagem. 

  Para ofertar um curso de pós-graduação, determinada 
instituição de ensino fez uma pesquisa sobre a aceitação desse 
curso no mercado. O curso, que se propunha a avaliar seus 
participantes em diferentes momentos, teve início após os 
resultados indicarem que sua aceitação seria satisfatória entre a 
maioria dos participantes entrevistados. Antes do início de cada 
módulo, foi realizada uma avaliação para aferir o nível de 
conhecimento dos estudantes a respeito do conteúdo proposto. 
No decorrer de cada módulo, foi proposto aos estudantes que 
fizessem avaliações sobre seu processo de construção de 
conhecimento. Ao final do curso, a avaliação do estudante foi 
qualitativa em vez de quantitativa.  

Tendo essa situação hipotética como referência, julgue os itens a 
seguir. 

90 O processo de avaliação do referido curso teve como foco a 
aprendizagem e o crescimento dos estudantes em 
habilidades, conteúdos e atitudes.  

91 A avaliação realizada antes do início de cada módulo 
configura uma avaliação formativa. 

92 O curso em questão adotou o modelo de avaliação somativa. 

93 A pesquisa de mercado realizada pela instituição 
corresponde a uma avaliação diagnóstica. 
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No mercado de trabalho, o individualismo e a competição 
ampliam uma das maiores dificuldades das instituições: o 
trabalho em equipe. As instituições de sucesso são aquelas que 
investem na capacitação de seus profissionais para a formação de 
equipes de trabalho. Acerca desse assunto, julgue os itens 
subsequentes. 

94 A cooperação é uma das atitudes mais importantes para o 
trabalho em equipe. 

95 Os conceitos de grupo e de equipe são iguais, quando se trata 
dos resultados de uma instituição. 

96 A capacitação para formação de equipes demanda a 
formação de lideranças. 

97 No trabalho em equipe, tanto o líder quanto o gerente 
assumem as mesmas funções. 

A educação ambiental 

98 consiste em um processo que busca despertar 
exclusivamente a preocupação individual e a 
autorresponsabilização frente aos desafios da 
sustentabilidade do meio ambiente na atualidade. 

99 é considerada uma dimensão da educação que, enquanto 
atividade intencional, promove a relação dos seres humanos 
com a natureza, o que confere caráter social a essa atividade. 

100 contribui para uma cidadania ativa ao fortalecer o sentido de 
pertencimento expresso em valores éticos e em regras de 
convívio social. 

Julgue os próximos itens, relativos à teoria e à prática de ações 
educativas em contextos culturais. 

101 A dialogicidade como princípio favorece o encontro entre 
culturas na medida em que rompe com a ideia de dissociação 
entre cultura popular e cultura erudita. 

102 Uma noção ampla de território fomenta o papel 
problematizador da educação, porque indica a maneira como 
os bens culturais são distribuídos entre os agentes culturais e 
sociais. 

103 A mediação promovida por uma educação que compreende o 
bem cultural como fonte reconhece que signos e significados 
são elementos relevantes para a resolução de conflitos entre 
diferentes culturas. 

Acerca da relação entre políticas culturais e educação, julgue os 
itens que se seguem. 

104 Uma política cultural relaciona-se com a educação à medida 
que os processos educativos contribuam para a promoção da 
indissociabilidade entre os bens culturais e a comunidade 
para a qual esses bens sejam referência. 

105 As políticas públicas reconhecem que educação e cultura são 
dimensões que se articulam no processo de identificação 
comunitária, expressa pelos modos de viver e produzir a vida 
em comunidade. 

106 A educação é um instrumento relevante para que as políticas 
de culturas construam hegemonias fortalecidas e, assim, 
preservem a memória dos grupos comunitários. 

107 Em uma política cultural cujas ações estejam articuladas à 
dimensão educativa, a participação dos agentes sociais e 
culturais deve ocorrer de modo consciente somente na etapa 
de acompanhamento dos resultados. 

A respeito da interdisciplinaridade e das metodologias 
participativas nas práticas educativas, julgue os próximos itens. 

108 O estudo do meio pode ser reconhecido como uma 
metodologia participativa e interdisciplinar, pois parte de um 
tema central e o articula a outros temas, de modo a favorecer 
a construção ativa do conhecimento. 

109 O conceito de interdisciplinaridade assume que toda 
disciplina apresenta um conhecimento que mantém diálogo 
permanente com outros conhecimentos. 

110 Uma metodologia que se afirme como participativa na 
construção do processo de ensino-aprendizagem reconhece a 
subjetividade como princípio. 

  Os griôs (termo derivado da palavra francesa griot) são 
contadores de narrativas da África e de afrodescendentes. 
No caso brasileiro, essa expressão também contempla práticas de 
narração feitas por indígenas. Essas práticas de tradição oral, na 
contramão da supremacia da tradição escrita ocidental dos 
colonizadores, preservam os costumes e as crenças de suas 
comunidades. 

Tendo o texto anterior como referência inicial, julgue os itens a 
seguir, acerca da educação em contexto étnico e da inserção dos 
griôs no processo educativo. 

111 Para manter a tradição dos griôs, o ideal é fazer o registro 
sistemático das narrativas deles por escrito, para divulgar o 
conhecimento produzido por eles a um público cada vez 
mais abrangente. 

112 Para fortalecer a identidade de seu povo, é indispensável que 
os griôs mantenham contato constante com as instituições de 
educação formal e, assim, ampliem seu espaço de atuação 
comunitário. 

113 As próximas gerações de novos griôs serão formadas em 
espaços reconhecidos pela comunidade como territórios de 
referências de suas memórias. 

114 Registrar os mestres griôs na comunidade local e dar 
condições para que eles dialoguem com diferentes espaços 
culturais são ações que favorecem um processo educativo de 
reconhecimento da especificidade de ser griô. 

Acerca do histórico, dos conceitos e dos processos da educação 
patrimonial, julgue os itens a seguir. 

115 A educação patrimonial foi reconhecida como uma estratégia 
de apropriação social do patrimônio cultural brasileiro no 
início de 2000, após mudanças na participação social 
decorrentes da gestão pública da época. 

116 O intuito original das casas de patrimônio era modificar a 
estrutura organizacional do IPHAN e assumir, no lugar dessa 
autarquia, o papel de fiscalização e articulação de diferentes 
atores que tenham o patrimônio material e imaterial como 
fonte de construção e análise comunitária. 

117 Em seu desenvolvimento, a educação patrimonial tem 
fortalecido vínculos entre políticas públicas de cultura, 
meio ambiente, turismo, educação, saúde, desenvolvimento 
urbano, entre outros, possibilitando um diálogo intersetorial. 

118 A educação patrimonial adquire reconhecimento, 
especialmente, devido à quantidade de ações desenvolvidas 
dentro de um espaço educativo em que se valoriza e se 
debate a diversidade sob a qual o patrimônio é constituído. 

119 A educação patrimonial é um processo educativo formal e 
não formal restrito a dois espaços educativos: escolas e 
museus. 

120 A educação patrimonial reconhece os patrimônios materiais 
e imateriais como referências significativas para o 
desenvolvimento de um processo político-pedagógico no 
qual os sujeitos se reconheçam como participantes ativos da 
dinâmica da produção, da circulação e do consumo dos bens 
culturais. 


