
 

 

 

PADRÃO DE RESPOSTA DAS QUESTÕES DISSERTATIVAS 

 PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I – SUBSTITUTO EFETIVO  

 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – INGLÊS 

 

QUESTÃO 01 

“[...] o fim último da escola é a construção da cidadania que, nesse espaço social específico, tem na 

construção de conhecimentos um instrumento importante para atingir sua finalidade maior. Assim, a 

construção de conhecimentos, valores e posturas perante a vida e a sociedade são as contribuições mais 

importantes que o sistema educacional, de forma mais ampla, e a escola, de maneira específica, podem 

oferecer ao indivíduo e à sociedade. Para tanto, os sistemas educacionais e a escola precisam se 

organizar e elaborar um planejamento que auxilie seu trabalho. Uma forma de organização e de 

planejamento da educação escolar dos sistemas educacionais se concretiza nos Planos Educacionais do 

Estado e do Município. No âmbito da escola, é o Projeto Político-pedagógico6 (PP) que viabiliza e 

concretiza ações educacionais. Isto é, ele é a forma de planejamento pedagógico, político e administrativo, 

que estabelece os objetivos da escola e os mecanismos e estratégias mais adequados para alcançar 

esses objetivos.” 

Fonte: GRACINDO, Regina Vinhaes. Gestão democrática nos sistemas e na escola. Brasília: Universidade de Brasília, 2007. 

 

O projeto Político-pedagógico configura-se como uma forma de planejamento. Nele, os interesses 

apresentados não se limitam à sala de aula, mas compreendem a escola em sua totalidade. Sua tarefa no 

âmbito escolar é contribuir significativamente na prática social da educação, de forma participativa, 

atrelada a uma gestão democrática. Tais princípios permeiam as diretrizes, a legislação e, 

consequentemente, o cotidiano das instituições escolares. Com isso, podemos nos perguntar: sendo o 

Projeto Político-pedagógico um instrumento obrigatório, de intervenção na prática educacional escolar, 

necessário e, ao mesmo tempo, indispensável para o seu funcionamento, seria viável a construção de um 

modelo padrão deste documento? Ou seja, quais os benefícios que isso traria para a educação em nosso 

país, e qual a relação que isso teria com a gestão democrática? 

 

O candidato deverá apresentar em sua resposta as seguintes ideias com a respectiva explicação: 
 

 Não seria viável tal hipótese! A construção de um modelo padrão de Projeto Político-

Pedagógico fugiria a sua essência política, isto é, deixaria de ser um documento resultante 

do diálogo entre escola e comunidade, o que comprometeria diretamente a gestão 

democrática e participativa.  

 Apesar da aparente neutralidade do PPP, ele é permeado pelos interesses de cada 

instituição escolar, acerca daquilo que cada uma entende por educação, em conformidade 

com as diretrizes e a legislação vigente. 

 



 

QUESTÃO 02 

“[...] em que medida o repensar sobre a avaliação exigiria investigar como o professor concebe a relação 

sujeito-objeto na produção de conhecimento? Se concebe a aprendizagem do ponto de vista 

comportamentalista, o professor define como uma modificação de comportamento produzida por alguém 

que ensina em alguém que aprende. O conhecimento do aluno vem dos objetos e cabe ao professor 

organizar os estímulos com os quais o aluno entrará em contato para aprender. A prática pedagógica 

consistirá, então, na transmissão clara e explícita dos conteúdos pelo professor, apresentando exemplos 

preferentemente concretos (organização de estímulos). Essa situação, por si só, promoverá a 

aprendizagem, desde que o aluno entre em contato com tais estímulos, esteja atento às situações. Assim, 

se o professor oferecer explicações claras, textos explicativos consistentes e organizar o ambiente 

pedagógico, o aluno aprenderá, exceto se não estiver presente, ou não estiver atento às explicações, ou 

não memorizar os dados transmitidos pelo professor, ou não cumprir as tarefas de leitura solicitadas. A 

hipótese que anuncio é que uma tal visão de conhecimento positivista vincula-se a uma prática avaliativa 

de observação e registro de dados.” 

Fonte: HOFFMANN, Jussara Maria Lerch. HOFFMANN, J. M. L. Avaliação mediadora: uma relação dialógica na 

construção do conhecimento. Ideias. São Paulo, nº 22, p. 5-9, 1994. Disponível em: 

<http://www.dn.senai.br/competencia/src/contextualizacao/celia-avaliacaomediadoraJussaraHoffmam.pdf> 

Acesso em 19 out. 2019. 

 

Neste fragmento observamos que a autora responde a uma questão, a respeito da compreensão do 

professor sobre a relação entre o sujeito e o objeto, para que haja o conhecimento. Tecendo uma crítica 

ao método positivista, ela nos indica que o modo de avaliar o trabalho na educação básica pode e deve 

ser diferente do tradicional, isso porque, é práxis da educação básica justificar o acerto como fruto do 

trabalho coletivo, porém o erro é sempre visto como resultado individual. Frente a este fato, responda de 

que modo o saber positivista tradicionalmente aplicado à avaliação escolar se constitui na educação 

básica, e qual a sua relação com o processo de formação docente. 

O candidato deverá apresentar em sua resposta as seguintes ideias com a respectiva explicação: 
 

 

 O conhecimento positivista se dá por um saber dogmático, engessado e imutável, que 

obriga o aluno a decorar as sentenças e memorizar informações, a fim de reproduzi-los 

futuramente, sem qualquer análise e reflexão de seus resultados.  

 Esse tipo de avaliação é aceito e validado desde a formação docente, onde se hierarquiza o 

conhecimento e o reproduz sistematicamente, sendo o professor o seu detentor e o aluno 

alguém que precisa aprender. 
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