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Técnico em assunTos educacionais     
barbacena

QUESTÃO 01

Segundo Libâneo (2013), no planejamento do traba-
lho pedagógico vários elementos devem ser consi-
derados. Entre estes, estão os conteúdos de ensino. 
Geralmente, são organizados em matérias de ensino 
e dinamizados pela articulação objetivos-conteúdos-
métodos, nos modos de operacionalizar o ensino e 
nas condições reais em que ocorre o processo de en-
sino. Em uma pedagogia crítica, os conteúdos são 
caminhos para a formação dos alunos com conheci-
mento crítico da realidade.

Avalie as afirmações sobre como agir em uma peda-
gogia crítico-social, com os conteúdos a ensinar. 

I- Viabilizar a aquisição de conhecimentos que ele-
vem o grau de compreensão da realidade expres-
sa nos conteúdos.

II- Vincular o conhecimento a objetivos socialmente 
determinados e a interesses concretos, aos quais 
estão implicadas as tarefas da educação escolar.

III- Fazer o tratamento metodológico dos conteú-
dos, considerando que as características dos ob-
jetos de estudo estão impregnadas de significa-
ções humanas e sociais.

IV- Empregar o método científico no estudo das ma-
térias de ensino, pois a neutralidade científica vai 
além das aparências dos fatos, dos fenômenos 
da natureza e da sociedade. 

Está correto apenas o que se afirma em                

a) I e II.

b) I e III.                  

c) III e IV.

d) I, II e III.            

e) II, III e IV.           

QUESTÃO 02

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 
9.394/96, em seus Artigos 4º e 4º-A., trata do dever 
do Estado com a educação escolar pública. 

Avalie as afirmações sobre o dever do Estado quanto 
à educação escolar pública.

I- Possibilitar acesso público e gratuito aos ensinos 
fundamental e médio para todos os que não os 
concluíram na idade própria.

II- Garantir atendimento educacional especializado 
a todos os alunos da educação básica que têm 
problemas de saúde por tempo prolongado. 

III- Ofertar educação escolar regular para jovens e 
adultos.

IV- Oferecer educação básica obrigatória e gratuita 
dos 4 (quatro) aos 15 (quinze) anos.

Está correto apenas o que se afirma em                

a) I e II.

b) I e III. 

c) III e IV.

d) I, II e IV.

e) II, III e IV.

QUESTÃO 03

Para Gonçalves (2008), a universidade tem por fun-
ção formar profissionais não somente no aspecto 
científico do conhecimento da área em que se inse-
rem, mas também fomentar a participação em pro-
gramas de investigação científica e de responsabi-
lidade social, pautados nos avanços tecnológicos e 
nas demandas da sociedade. 

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afir-
ma sobre a função da universidade.

(  ) Contemplar a alteridade no cumprimento 
de sua responsabilidade social, não ultra-
passando seus próprios domínios, ao pres-
tar serviços de qualidade para a melhoria da 
população.

(  ) Tratar da aplicação técnica da ciência aos 
valores éticos e morais para a promoção da 
qualidade de vida em sociedade. 

(  ) Cuidar da saúde, do meio ambiente, da qua-
lidade de vida e do desenvolvimento da cul-
tura nas comunidades carentes.

(  ) Zelar pela hegemonia da racionalidade cog-
nitiva como fonte-guia do destaque dos que 
fazem ciência, dos que ensinam e dos que 
fazem extensão. 

(  ) Reconhecer outros saberes, além dos que es-
tão dentro da instituição universitária, tendo 
em vista reconfigurar o senso comum, as hu-
manidades e as ciências. 

De acordo com as afirmações, a sequência correta é 

a) (F); (F); (V): (V); (F).

b) (F); (V); (F); (F); (V).

c) (V); (F); (V); (F); (F).

d) (F); (V); (F); (V); (V).

e) (V); (F); (V); (F); (V).
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QUESTÃO 04

A educação especial é uma modalidade de educa-
ção escolar destinada a educandos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas ha-
bilidades ou superdotação, conforme define a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96.     

Para garantir os direitos dos alunos da educação es-
pecial, o poder público deverá

a) acelerar o programa escolar do ensino fundamen-

tal para que possam concluí-lo em menor tempo, 

em virtude de suas deficiências. 

b) contratar professores para as escolas públicas, a 

fim de melhor atendê-los, desde a educação infan-

til até o final do ensino médio. 

c) oferecer cursos especiais, abertos à comunidade, 

para melhorar a integração dessas crianças com 

outras crianças  de outras escolas. 

d) cadastrar alunos com altas habilidades ou super-

dotação,  a fim de fomentar a execução de po-

líticas públicas para o desenvolvimento das suas 

potencialidades.

e) priorizar a destinação de verbas para as escolas 

públicas com atuação exclusiva em educação es-

pecial, a fim de  melhorar o acolhimento educacio-

nal para esses educandos. 

QUESTÃO 05

Analise as asserções sobre o Plano Nacional de Edu-
cação (Lei 13.005/14) a seguir e a relação proposta 
entre elas.

I- O Plano apresenta diretrizes e metas, exprime 
uma visão abrangente e sistêmica da educação e 
define as bases da política educacional brasileira 
por um período de 10 anos, 

PorQue

II - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Muni-
cípios atuarão em regime de colaboração, visan-
do ao alcance das metas e à implementação das 
estratégias objeto desse Plano. 

Sobre as asserções, é correto afirmar que

a) as duas são falsas.  

b) a primeira é falsa e a segunda é verdadeira.  

c) a primeira é verdadeira e a segunda é falsa.  

d) as duas são verdadeiras e a segunda é uma justifi-

cativa correta da primeira.  

e) as duas são verdadeiras, mas a segunda não é uma 

justificativa correta da primeira.

QUESTÃO 06

Os Artigos 36-B. e 36-C., Lei nº 9.394/96 (LDB), pres-
crevem as formas em que a Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio será desenvolvida.

Preencha corretamente as lacunas do texto a seguir 
quanto ao que determina a LDB sobre as formas de 
oferta desta modalidade de educação. 

A Educação Profissional Técnica de Nível Médio pode 
ser _____________ e _____________ ao Ensino Médio. 
Na forma articulada _____________ o curso será ofe-
recido, na mesma instituição de ensino, de modo a 
conduzir o aluno à habilitação profissional. Na for-
ma articulada _____________ será oferecida a quem 
ingresse no ensino médio ou já o esteja cursando na 
mesma instituição de ensino, ou em instituições de 
ensino distintas.  Na forma _____________, em cur-
sos destinados a quem já tenha concluído o ensino 
médio. 

A sequência que preenche corretamente as lacunas 
do texto é

a) articulada / subsequente / integrada / concomitan-

te / subsequente 

b) subsequente / articulada / concomitante / integra-

da / articulada

c) concomitante / subsequente / concomitante /inte-

grada / subsequente 

d) integrada / articulada / integrada / concomitante /

subsequente 

e) articulada / concomitante / integrada / subsequen-

te /integrada 
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QUESTÃO 07

Farias et al. (2011, p.111) destacam que a prática do 
planejamento “é ato; é uma atividade que projeta, 
organiza e sistematiza o fazer docente no que diz 
respeito aos seus fins, meios, forma e conteúdo”. Por 
ser a docência um trabalho que exige ação reflexiva, 
viva e contínua, requer a atenção a questões fun-
damentais, como a alguns princípios para orientar a 
sua prática.

Na perspectiva desses autores, associe corretamente 
as colunas, relacionando cada princípio à afirmação 
correspondente.

Princípios afirmações

1) Coerência (  ) Projeção de ações claras 
para superar o real. 

2) Flexibilidade (  ) Processo articulador e mo-
bilizador na construção co-
letiva de ideias e práticas. 

3) Formalização (  ) Base para o ser e o vir-a-ser 
de uma prática planejada 
que se pretende transfor-
madora.

4) Objetividade (  ) Registro das produções de-
correntes das intenções e 
das ações sob a forma de 
planos e projetos. 

5) Ousadia (  ) Reciprocidade entre os di-
ferentes elementos de um 
mesmo plano e dos vários 
planos entre si.

6) Participação (  ) Percepção de planos previa-
mente estabelecidos como 
guias, abertura à avaliação 
e ao replanejamento do 
percurso. 

A sequência correta dessa associação é 

a) (4); (6); (5); (3); (1); (2).

b) (3); (2); (1); (5); (4); (6).

c) (4); (6); (5); (2); (3); (1 ).

d) (2); (3); (5); (1); (6); (4).

e) (1); (4); (6); (5); (3); (2).

QUESTÃO 08

Segundo Libâneo (2010), aqueles que pensam e atu-
am no campo da educação precisam conhecer as 
exigências por uma pedagogia em um mundo em 
mudança. Ela recebe a influência de várias teorias 
e correntes pedagógicas contemporâneas que têm 
impactado a educação, entre elas, a Teoria da Com-
plexidade.

Na perspectiva dessa teoria, abordagem metodoló-
gica em que se apreende a complexidade das situa-
ções educativas, é correto afirmar que nÃo é reco-
mendável que o projeto pedagógico

a) busque as inter-relações, a cooperação interdisci-

plinar entre as atividades e os conteúdos de ensino 

aprendizagem.

b) exercite a prática pedagógica interdisciplinar com 

diferentes modelos de análise para entendimento 

das diferentes visões das coisas.

c) promova projetos de mediações culturais para o 

desenvolvimento da razão crítica nos estudantes e 

de modos de ação para a formação cidadã.

d) integre, no ato pedagógico de múltiplas dimen-

sões, a dúvida sobre o que é a verdade e o que é a 

realidade empírica, de modo a ver os vários lados 

da situação.

e) estimule, na formação dos estudantes, a com-

preensão de que a teoria científica é o reflexo do 

real e a base para a compreensão do diálogo com 

a prática pedagógica.
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QUESTÃO 09

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), condutor de política pública para mensurar o desem-
penho do sistema educacional brasileiro, reúne, em um só indicador, os resultados de dois conceitos igualmen-
te importantes para a qualidade da educação: o fluxo escolar e as médias de desempenho nos exames aplicados 
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Estes resultados têm refletido problemas estrutu-
rais da educação básica brasileira, que precisam ser minimizados para que o país alcance níveis educacionais 
compatíveis com seu potencial de desenvolvimento e para a garantia do direito educacional expresso em nossa 
Constituição Federal. Projeta-se que, em 2022, o IDEB do Brasil alcance 6,0, que é a média correspondente a 
um sistema educacional de qualidade, comparável ao dos países desenvolvidos. 

Disponível em: http://portal.inep.gov.br/ideb. Acesso em: 11 jan. 2018.

QUESTÃO 10

A partir das informações contidas na tabela seguinte, analise as afirmações conforme os dados apresentados.

A esse respeito, avalie as afirmações a seguir sobre 
o IDEB.

I- Os dados apresentados pelo IDEB integram os re-
sultados de uma avaliação educacional de larga 
escala.

II- Os resultados da avaliação institucional nas esco-
las de ensino médio têm como fonte o estudo do 
IDEB.

III- As informações do IDEB possibilitam o monitora-
mento da qualidade da educação pela sociedade 
brasileira. 

IV- Um dos dados utilizados no estudo do IDEB é a 

taxa de aprovação que mostra a progressão dos 
estudantes entre etapas/anos nos ensinos funda-
mental e médio.

Está correto apenas o que se afirma em                

a) II.

b) III.                  

c) II e IV.

d) I, II e IV.            

e) I, III e IV.

I- O IDEB da rede privada de ensino, em 2009, foi 
superior em 0,1 ponto à meta projetada para 
este mesmo ano. 

II- Os dados agrupados (total) do IDEB observados 
em 2017 é menor em 0,9 do que a meta projeta-
da para este mesmo ano. 

III- A rede pública de ensino atingiu, por três anos 
consecutivos, a meta projetada. 

IV- A meta prevista para 2019, na rede pública, é de 
4,7 e, para a rede privada, é de 6,8. 

Está correto apenas o que se afirma em       

a) II e IV.

b) I e II.                  

c) I, III.

d) I, III e IV.            

e) II, III e IV.           

IDEB: Resultados e Metas para o Brasil no Ensino Médio, 2018. 
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QUESTÃO 11
Farias et al. (2011) consideram as estratégias de en-
sino como andaimes didáticos que, vinculados aos 
fins educativos, possibilitam maior interação do pro-
fessor com os alunos e destes com o conhecimento.  
Esses autores apresentam alguns critérios para a es-
colha das estratégias de ensino. 

Nesse sentido, é correto afirmar que, para melhorar 
os parâmetros na adequação da escolha de critérios 
para seleção das estratégias de ensino, nÃo é indi-
cado 

a) considerar as particularidades das áreas de conhe-
cimento e o conteúdo curricular a ensinar.

b) escolher a estratégia conforme a natureza do con-
teúdo: conceitual, procedimental e atitudinal.

c) estipular a estratégia - exposição oral, debate ou 
outras -, aplicável ao tempo, ao espaço físico e aos 
meios materiais disponíveis. 

d) definir estratégias para uso temporário no desen-
volvimento das atividades, seja na introdução ou 
na culminância do estudo. 

e) decidir a estratégia tendo em vista as operações 
mentais construídas e por desenvolver.

QUESTÃO 12

A Meta 12, do Plano Nacional de Educação (Lei 
13.005/14), propõe elevar a taxa bruta de matrícula 
na educação superior para 50% (cinquenta por cen-
to) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) 
da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) 
anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão 
para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das no-
vas matrículas, no segmento público.

Uma estratégia específica para alcance dessa meta 
recomenda

a) triplicar as matrículas da educação profissional 
técnica de nível médio, assegurando a qualidade 
da oferta e, pelo menos, 50% (cinquenta por cen-
to) da expansão no segmento público. 

b) fomentar estudos e pesquisas que analisem a ne-
cessidade de articulação entre formação, currícu-
lo, pesquisa e mundo do trabalho, considerando 
as necessidades econômicas, sociais e culturais do 
País. 

c) institucionalizar o sistema de avaliação da qualida-
de da educação profissional técnica de nível médio 
das redes escolares públicas e privadas. 

d) promover a formação inicial e continuada de pro-
fessores para a alfabetização, com o conhecimen-

to de novas tecnologias educacionais e de práticas 
pedagógicas inovadoras, estimulando a articu-
lação entre programas de pós-graduação stricto 
sensu. 

e) fomentar a expansão da oferta de educação pro-
fissional técnica de nível médio na modalidade de 
educação a distância, com a finalidade de ampliar 
a oferta e democratizar o acesso à educação pro-
fissional pública e gratuita, assegurado o padrão 

de qualidade. 

QUESTÃO 13

O planejamento da pesquisa em educação requer 
uma linguagem clara e objetiva na elaboração do 
projeto. Este deve ser apresentado em etapas, que 
informam como será realizado o trabalho. 

Associe corretamente as colunas, relacionando cada 
etapa do projeto à sua respectiva especificação.

etapas                                explicações

1) Introdução (  ) Indica a pergunta bá-
sica para responder a 
uma questão a ser in-
vestigada.

2) Problema (  ) Apresenta o que acon-
tece em relação ao 
problema e o que faz 
com que ele surja.

3) Justificativa (  ) Prevê o momento do 
desenvolvimento das 
atividades.

4) Objetivo (  ) Esclarece as etapas 
para responder ao pro-
blema proposto.

5) Referencial 
teórico

(  ) Explica onde se quer 
chegar quanto ao 
propósito final da pes-
quisa.

6) Metodologia (  ) Esclarece as razões do 
pesquisador para se 
realizar a pesquisa.

7) Bibliografia (  ) Lista os autores, os li-
vros e as demais fontes 
para esclarecer o proje-
to.

8) Cronograma (  ) Seleciona o que é rele-
vante e atual na área 
que se deseja pesqui-
sar.

A sequência correta dessa associação é  

a) (4); (5); (2); (6); (1); (3); (7); (8).

b) (1); (5); (2); (4); (7); (6); (3); (8).

c) (2); (1); (8); (6); (4); (3); (7); (5).

d) (2); (1); (8); (3); (6); (7); (4); (5).

e) (8); (3); (1); (2); (6); (5); (4); (7). 
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QUESTÃO 14

Analise as charges 1 e 2 sobre o uso do material di-
dático. 

Charge 1

Disponível em: <http://lilamota.blogspot.com.cartum-livro-dida-
tico.html>. Acesso em: 09 jan. 2019.

Charge 2

Disponível em:< https://www.google.com.br/estrat+ensino+-
na+escola> Acesso em: 12 Jan. 2019.

Avalie as afirmações que são pertinentes à leitura 
das charges, quanto à contextualização histórica na 
elaboração e no uso do material didático.  

I- Desenvolveu-se um conjunto de técnicas na sua 
produção, conforme os recursos de que se dispu-
nha. 

II- Relacionou-se à sua escolha, não somente a con-
cepção de ensino e aprendizagem como também 
a opção metodológica.  

III- Diversificou-se em relação às suas funções e aos 
tipos de produtos que são utilizados na sua con-
fecção. 

IV- Verificou-se que as tecnologias de informação e 
comunicação contribuíram para distribuir o ma-
terial didático.  

Está correto apenas o que se afirma em                

a) II. 

b) I e IV.

c) I, II e III.

d) I, III e IV. 

e) II, III e IV.

QUESTÃO 15

Luckesi (2018) afirma que o ato de avaliar se encerra 
com a revelação da qualidade da realidade investiga-
da. Para o autor, os usos dos resultados da investiga-
ção avaliativa não pertencem, epistemologicamente, 
ao ato de avaliar, mas sim às modalidades de uso 
que se possa fazer dos seus resultados.  As decisões 
de uso dos resultados dessas modalidades é do ges-
tor da ação avaliada, que pode ser um estudante, ou 
um grupo de pessoas que representam uma institui-
ção ou um sistema de ensino. 

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afir-
ma sobre o uso desses resultados.

(  ) A tomada de decisão, com base nos resulta-
dos da investigação avaliativa, pertence ao 
âmbito da avaliação. 

(  ) O uso diagnóstico dos resultados da avalia-
ção é colocado a serviço da qualidade deseja-
da dos resultados. 

(  ) O uso seletivo dos resultados exclui aquele ou 
o que atingiu o padrão da qualidade estabe-
lecida como ponto de corte. 

(  ) A função dos resultados de uma investigação 
avaliativa, no decorrer de uma ação, é sub-
sidiar decisões relativas a essa mesma ação. 

(  ) O ato avaliativo, por si mesmo, classifica o 
seu objeto de investigação.

(  ) O uso seletivo dos resultados toma como 
base o padrão probatório de qualidade. 

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) (F); (F); (V): (V); (F); (V).

b) (F); (V); (F); (V); (F); (V).

c) (V); (F); (V); (F); (F); (F).

d) (F); (V); (F); (V); (V); (F).

e) (V); (V); (F); (V); (F); (V).
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QUESTÃO 16

A charge a seguir ironiza o uso das tecnologias da 
informação e da comunicação na sala de aula. 

Disponível em: <http://educartecnologico.blogspot.
com/2011/03/charge-modulo-4-midias.html>. Acesso em: 09 
jan. 2019.

A afirmação que expressa, corretamente, a prática 
da professora representada nesta charge certifica 
que ela

a) define os critérios para o aproveitamento crítico 

dos recursos do computador na aprendizagem. 

b) transforma o espaço sala de aula em local privile-

giado para acessar informações e construir conhe-

cimento. 

c) apresenta metodologia  inovadora e significativa 

para aprender. 

d) propõe desafios à reflexão crítica para a aprendiza-

gem com benefícios na era digital. 

e) simplifica a atividade discente com o apoio do 

computador. 

QUESTÃO 17

Gonçalves (2008) propõe perguntas para orientar a 
composição das etapas da estrutura textual básica 
de um projeto de extensão.   

Associe corretamente as colunas, relacionando as 
etapas do projeto ao conjunto de perguntas que lhes 
correspondem.
etapas                           Perguntas

1) Introdução e 
Justificativa

(  ) Quais recursos? Quem fi-
nanciará os custos? Como 
analisar a expectativa dos 
beneficiários? Como será 
a programação e duração 
das atividades?

2) Favorecidos e 
Objetivos 

(  ) Onde será e como pretende 
realizar a atividade?  Como 
realizar a integração entre 
as disciplinas? 

3) Metodologia (  ) Qual é a atividade extensio-
nista? Que situação-proble-
ma se deseja solucionar? 
Como é a comunidade em 
relação ao que se deseja 
solucionar?  Qual o porquê 
dessa atividade?

4) Calendário, 
Gestão e 
Avaliação

(  ) Com quem será desenvol-
vida a atividade? Quais os 
efeitos a alcançar? O que 
se espera alcançar com a 
atividade?

A sequência correta dessa associação é  

a) (1); (3); (2); (4).

b) (3); (2); (1); (4).

c) (4); (3); (1); (2).

d) (2); (4); (3); (1).

e) (3); (4); (1); (2).



10 Concurso TAE IFSUDESTE-MG • 2018 • Técnico Em assunTos Educacionais

QUESTÃO 18

Associe corretamente as colunas, relacionando o ní-
vel de objetivo às formulações propostas que lhes 
correspondem, para o ensino de disciplinas relacio-
nadas à pesquisa educacional.  

níveis          Formulações

1) Geral

2) Específicos

(  ) Redigir os resultados da 
pesquisa.

(  ) Demostrar postura inves-
tigativa.

(  ) Formular hipóteses sobre 
o problema da pesquisa.

(  ) Entender a finalidade da 
pesquisa na formação do 
educador.

(  ) Coletar dados que pos-
sam responder aos pro-
blemas levantados.

(  ) Desenvolver habilidades 
para comunicar o conteú-
do da pesquisa monográ-
fica.

A sequência correta dessa associação é

a) (2); (1); (1); (1); (2); (2).

b) (1); (2); (2); (2); (2); (1).

c) (2); (1); (1); (2); (1); (2).

d) (2); (1); (2); (1); (2); (1).

e) (1); (2); (1); (2); (1); (2).

QUESTÃO 19

Conforme Bandeira (2017), o impacto nas relações 
interpessoais e sociais decorrente do avanço acelera-
do das tecnologias de comunicação e de informação 
cada vez mais requer de educadores e profissionais 
engajados na elaboração de material didático a cons-
ciência desse fenômeno, para que possam utilizá-las 
em favor da criação, da produção e da distribuição 
dos recursos educativos. Para isso, diferentes condi-
ções devem ser consideradas nas escolas brasileiras 
de ensino básico. 

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afir-
ma sobre essas condições.  

(  ) Uso das tecnologias para criação, produção 
e seleção do material didático independen-
temente do contexto do público alvo. 

(  ) Disponibilidade de tecnologias e de seus su-
portes para guiar a definição da proposta 
político-pedagógica da escola. 

(  ) Duração da carga horária da prática educa-
tiva para o desenvolvimento dos objetivos e 
dos conteúdos do material didático. 

(  )  Adequação entre os vários tipos de material 
didático e as mídias.

(  ) Possibilidade de favorecer a comunicação di-
dática entre o professor e aluno. 

(  ) Suporte para veicular o material didático 
com apoio mais no recurso audiovisual e nas 
mídias digitais e menos no texto impresso.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é 

a) (F); (V); (F): (V); (F); (F).

b) (F); (F); (V); (V); (V); (F).

c) (V); (F); (V); (F); (F); (V).

d) (V); (V); (F); (V); (F); (F).

e) (F); (F); (V); (F); (V); (F).
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QUESTÃO 20

O Art. 39, Lei 9.394/96 (LDB), prescreve que a Edu-
cação Profissional e Tecnológica, no cumprimento 
dos objetivos da educação nacional, integra-se aos 
diferentes níveis e modalidades de educação e às 
dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia.  
As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio, na linha de en-
tendimento da LDB, recomendam que o currículo de 
quaisquer dos cursos dessa modalidade de educa-
ção deve ser construído a partir de dois princípios 
essenciais: o trabalho como princípio educativo e a 
pesquisa como princípio pedagógico. 

(Parecer CNE/CEB Nº 11/2012. Disponível em: http://portal.mec.
gov.br/docman/julho-2013-pdf/13677-diretrizes-educacao-basi-

ca-2013-pdf/file. Acesso em 17 dez. 2018.

Avalie as afirmações que expressam o modo como as 
unidades escolares devem encaminhar a sua propo-
sição curricular, segundo esses princípios. 

I- Orientar para o trabalho em equipe, em vista do 
novo ambiente profissional, no qual a solução de 
problemas é cada vez mais complexa, e as res-
postas cada vez mais flexíveis e criativas. 

II- Propiciar o desenvolvimento da atitude científi-
ca para que, ao longo da vida, esteja presente a 
capacidade de interpretar, analisar, criticar ideias 
fechadas, aprender a buscar soluções e alternati-
vas. 

III- Planejar as atividades educacionais, situando os 
objetivos de aprendizagem de modo a priorizar 
o aprendizado teórico dos saberes profissionais, 
daquilo que será colocado em prática, nos futu-
ros trabalhos. 

IV- Considerar as dimensões do trabalho, da ciência, 
da tecnologia e da cultura como eixo integrador 
entre os conhecimentos de distintas naturezas, 
relativas em sua dimensão histórica e ao contex-
to social contemporâneo.  

Está correto apenas o que se afirma em                

a) I e III.                  

b) II e III.             

c) II e IV. 

d) I, II e IV.                   

e) I, III e IV.
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