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Cargo: S21 - PROFESSOR PEDAGOGO
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão
21 - X

Justificativa
Em resposta ao recurso interposto para esta questão, a banca examinadora entende que a única
alternativa correta é a Letra “D”, que tem sua confirmação no parágrafo “Apenas as afirmativas I, III, IV,
VI, VII e VIII estão corretas”. Dentre as afirmativas são “seis” verdadeiras e “duas” falsas.

Conclusão (Deferido ou
Indeferido)

Resposta Alterada para:

INDEFERIDO

GABARITO MANTIDO

No recurso interposto há o argumento de que a Alternativa “D” e “E” estejam ambas corretas, no entanto
a alternativa “E” está incorreta por não ser ““apenas” as afirmativas III, IV, VI, VII e VII estão corretas”, a
alternativa I também está correta. As afirmativas incorretas e que não fazem parte da Política Nacional de
Educação e sim fazem parte da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional são as afirmativas II e V,
sendo estas duas como incorretas. Sendo assim, por não haver qualquer inadequação na questão nem
em seu gabarito, considera-se improcedente o recurso impetrado.
36 - X

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, a banca examinadora reconhece que, embora as
tendências liberais não são democráticas e, tem uma instigação da sociedade capitalista ou sociedade de
classes e sustenta-se a ideia que o aluno deve ser preparado para papéis sociais de acordo com suas
aptidões, aprendendo a viver em harmonia com as normas desse tipo de sociedade, com uma cultura
individual, a mesma é baseada numa aprendizagem de motivação e estimulação de problemas. Sendo
assim, a banca entende que o pedido de recurso é procedente e decide pelo deferimento e consequente
anulação da questão.

DEFERIDO

ANULADA

41 - X

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, a banca examinadora entende que a única
alternativa correta é a Letra “E” – com sua confirmação no parágrafo “Rui Barbosa”. No Brasil As ideias
da Escola Nova foram introduzidas em 1882, por Rui Barbosa, vários educadores se destacaram,
especialmente após a divulgação do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932. Podemos
mencionar Lourenço Filho (1897-1970) e Anísio Teixeira (1900-1971), grandes humanistas e nomes
importantes de nossa história pedagógica. Este movimento foi de grande renovação no ensino e, foi muito
forte na Europa e na América. O Escolanovismo desenvolveu no Brasil sob impactos importantes para as
transformações econômicas, políticas e sociais. Este movimento acredita que a educação é o exclusivo
elemento eficaz para a construção de uma sociedade democrática que leva em consideração as
diversidades, respeitando as individualidades dos sujeitos, aptos a refletir sobre a sociedade e capazes
de inserir-se nessa sociedade. Sendo assim, por não haver qualquer inadequação na questão nem em
seu gabarito, considera-se improcedente o recurso impetrado.
Fonte:
https://educador.brasilescola.uol.com.br/gestao-educacional/escola-nova.htm

INDEFERIDO

GABARITO MANTIDO
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http://www.educacional.com.br/glossariopedagogico/
verbete.asp?idPubWiki=9577
47 - X

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, a banca examinadora reconhece que houve um
equívoco/erro de redação. A alternativa correta seria a Educação básica: Fundamental e Médio. Sendo
assim, a banca entende que o pedido de recurso é procedente e decide pelo deferimento e consequente
anulação da questão.

DEFERIDO

ANULADA
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