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Concurso SEDUC-RS 2013 
HABILITAÇÕES 
Conhecimentos Pedagógicos | Análise das Questões | Prof. Omar Martins 

 
11. A necessidade de uma _________________ ressalta o fato de que os recursos cognitivos mobilizados 

pelas competências devem ser atualizados, adaptados a condições de trabalho em evolução. 
 

Assinale a alternativa cujas palavras ou expressões completam corretamente a lacuna da frase acima. 
 

(A) formação 
(B) formação contínua 
(C) aprendizagem 
(D) didática 
(E) avaliação 

 
Comentário: 
A questão 11 aborda a temática das competências, em especial a necessidade do professores em 
“Administrar sua própria formação contínua” (p. 151 – 167) presente no livro do pensador suíço 
Philippe PERRENOUD,  “Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000”. 

 

Segundo o autor: 
(...) 
“O exercício e o treino poderiam bastar para manter competências essenciais se a escola fosse um 
mundo estável. Ora, exerce-se o ofício em contextos inéditos, diante de públicos que mudam, em 
referência a programas repensados, supostamente baseados em novos conhecimentos, até mesmo 
em novas abordagens e novos paradigmas. Daí a necessidade de uma formação contínua, que em 
italiano se chama aggiornamento, o que ressalta o fato de que os recurso cognitivos mobilizados 
pela competência devem ser atualizados, adaptados de um trabalho em evolução.”  
(PERRENOUD, p. 153-154) 

 

Assim, está correta a alternativa (B). 
 

Observação: Primeira questão de CP na prova e o organizador já inicia com o péssimo hábito de 
não citar o autor em que está baseado a importante posição na Educação, tampouco a citação 
extraída quase literalmente do livro indicado na bibliografia. 

 
12. Analise as afirmações abaixo referentes às postulações de Vygotsky. 
 

I.  O desenvolvimento psicológico deve ser olhado de maneira prospectiva. 
II.  Os processos de aprendizado movimentam os processos de desenvolvimento. 
III. A atuação de outros membros do grupo social na mediação entre a cultura e o indivíduo é 

importante. 
 

Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas a I. 
(B) Apenas a II. 
(C) Apenas a III. 
(D) Apenas a II e a III. 
(E) A I, a II e a III. 
 

Comentário: 
A questão utilizou o livro organizado pelo professor José Antonio CASTORINA (CASTORINA, J.A. et 
alii. Piaget e Vygotsky: novas contribuições para o debate. São Paulo: Ática, 2001) em artigo de 
coautoria da professora Marta Kohl de OLIVEIRA. Extrai afirmações literais no livro indicado na 
bibliografia oficial do concurso: 
(...) 
“A partir de suas concepções sobre desenvolvimento e aprendizagem, podemos apontar três ideias 
básicas de Vygostky que têm particular relevância para a questão do ensino escolar. Em primeiro 
lugar sua postulação de que o desenvolvimento psicológico deve ser olhado de maneira 
prospectiva, isto é, para além do momento atual, com referência ao que está para acontecer na 
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trajetória do indivíduo. (...)  O conceito de desenvolvimento proximal, talvez o conceito específico 
mais divulgado e reconhecido como típico do seu pensamento, está estreitamente ligado à 
postulação de que o desenvolvimento deve ser olhado prospectivamente: marca como mais 
importantes, no percurso de desenvolvimento, exatamente aqueles processos que já estão 
embrionariamente presentes no indivíduo, mas ainda não se consolidaram. A zona de 
desenvolvimento proximal é, por excelência, o domínio psicológico da constante transformação. (...) 
Em segundo lugar, é fundamental para a educação a postulação de Vygotsky de que os processos 
de aprendizagem movimentam os processos de desenvolvimento. Conforme discutido acima, a 
relação entre os processos de desenvolvimento e de aprendizado é central no pensamento de 
Vygostky: a trajetória do desenvolvimento humano se dá “de fora para dentro”, por meio da 
internalização de processos interpsicológicos (...) O papel central do aprendizado para o 
desenvolvimento está estreitamente relacionado à terceira ideia de Vygotsky que tem particular 
relevância para a reflexão na área da educação: a importância da atuação dos outros membros 
do grupo social na mediação entre a cultura e o indivíduo e na promoção dos processos 
interpsicológicos que serão posteriormente internalizados”. (p. 58-61 grifos da coatora) 
 

Assim, está correta a alternativa (E) que destaca as três ideias básicas de Vygotsky. 

 
13. Piaget definiu _____________________ como uma atividade estruturadora sobre os objetos, aos que 

transforma pelos significados que lhes atribui. 
 

Assinale a alternativa cuja a expressão completa corretamente a lacuna da frase acima. 
 

(A) o desenvolvimento 
(B) o conhecimento 
(C) a aprendizagem 
(D) a assimiliação 
(E) a acomodação 
 

Comentário: 
A questão gerou grande polêmica entre os candidatos, quer seja pelo erro grotesco de digitação 
da expressão caríssima para Piaget, a “assimilação”, seja pelo fato de não ter sido indicado livros 
do pensador suíço, principal prócere da epistemologia genética.  
 

Entretanto, além do livro organizado pelo professor José Antonio CASTORINA como o livro 
organizado por Edna Peters KAHHALE (A diversidade da psicologia: uma construção teórica. São 
Paulo: Cortez, 2002) tratam dos principais conceitos piagetianos presentes na questão e fazem 
parte da bibliografia oficial do concurso.  
 

Segundo José Antonio CASTORINA (p. 30): “(...) Piaget definiu o conhecimento como uma 
atividade estruturadora sobre os objetos, aos quais transforma pelos significados que lhes 
atribui.” (grifos meus) 
 

Segundo Tatiana Monreal CANO, autora do capítulo do livro supracitado de Edna KAHHALE sobre 
os “Embasamentos epistemológicos e conceitos da Psicologia Genética” (p. 221-233): 
 

(...) “Piaget denominou sua teoria de Epistemologia Genética. Ou seja, Epistemologia porque a 
teoria pretende dar conta de como o homem conhece; Genética porque a forma do homem se 
relacionar com o mundo, conhecer sempre parte de uma estrutura mais simples, estrutura esta que o 
sujeito já possui; para outro mais complexo; nesse sentido, não há um começo absoluto no processo 
de conhecimento, já que é uma construção contínua; daí gênese. 
 

Piaget, ao falar como homem conhece, ressalta a importância da estimulação do meio; ou seja, as 
trocas entre o organismo e o meio ambiente é que serão responsáveis pelo desenvolvimento do 
sujeito. O conhecimento é entendido como fundamental na compreensão do ser humano, já que o 
conhecimento se refere a uma estrutura do vivido, por parte de cada indivíduo. 
 

O conhecimento, segundo Piaget, sempre parte de uma estrutura que o sujeito já possui. Inicia-se 
com os comportamentos reflexos que o bebê apresenta ao nascer, e é então a partir desses 
comportamentos que o novo pode ser incorporado ampliando o que já está se tem. Esse processo 
de incorporar algo foi descrito por Piaget através do processo de Assimilação e Acomodação. 
 

Assimilação é a integração de um dado no conjunto de experiências que o sujeito já possui, isto é, 
de uma estrutura que o sujeito já tem (daí o conceito de Gênese), e é determinada pelo indivíduo. 
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Acomodação significa criar novas formas de se relacionar, de integrar; é estar ajustando o 
esquema/estrutura a uma nova situação particular, e é determinada pelo objeto. 
 

Os processos de assimilação e acomodação são dinâmicos, possibilitando uma melhor adaptação 
do indivíduo ao meio, ou melhor, possibilitando uma ampliação das estruturas para que o sujeito 
melhor se relacione. 
 

Esse processo de adaptação por descrito por Piaget através da teoria dos estágios por que o 
homem passa no desenvolvimento do pensamento”. (grifos meus) 
 

Assim, não vislumbro possibilidade objetiva de recurso apesar da confusão da questão. 

 
14. Assinale a alternativa que apresenta a concordância entre as ideias de Piaget e as de Vygotsky. 
 

(A) Tanto as relações interpessoais quanto as intrapessoais são relevantes. 
(B) A trajetória do desenvolvimento das formas superiores do pensamento, o enfoque é a questão 

epistemológica. 
(C) Os processos de desenvolvimento são independentes da aprendizagem. 
(D) Os processos de desenvolvimento da aprendizagem são interrelacionados. 
(E) A subjetividade é construída na internalização da cultura. 
 

Comentário: 
 
1. Análise da pertinência e execução da questão 

Questão mal elaborada e extemporânea. Estabelecer semelhanças ou diferenças pontuais acerca dos 
dois maiores pensadores em desenvolvimento cognitivo de maneira tão pontual e errática só pode 
redundar em confusões. Como sabemos, Vygostky – por questões políticas do seu tempo e pelo curto 
período da sua vida - não teve o necessário acesso aos apontamentos realizados por Piaget.  
Piaget também, inclusive lamentou essa impossibilidade. A base conceitual dos dois é distinta, embora 
muitos conceitos e aplicações possam ser aproximados. Entretanto, o tema é extremamente complexo, com 
muitas polêmicas no meio acadêmico e não pode ser tratada da maneira en passant como vemos na 
questão. O próprio autor do livro da qual foi extraído os itens pré-dispostos nas assertivas - quase 
sempre sem os parágrafos anteriores que contextualizam a argumentação – sentencia: 
 

“(...) Nos últimos anos, a discussão sobre as ideias de Piaget e de Vigostky, tal como têm sido 
interpretada pelos seus seguidores, adquiriu uma notável atualidade no mundo latino-americano.  
O principal motivo de tal debate reside nas consequências divergentes que parecem resultar das teorias 
na apreciação e orientação da prática educacional. É necessário dizer que, para muitos teóricos e 
profissionais da educação, tornam-se evidentes o conflito irredutível e a necessidade de optar entre as 
mesmas. Tal versão, baseada em leituras superficiais, em alguns casos dogmáticas e em outros 
simplesmente errôneas, dos textos clássicos e das pesquisas mais recentes, impede uma autêntica 
confrontação, que inclua uma exame da natureza das perspectivas e problemas propostos pelos nossos 
autores. Além disso, dessa forma, evita-se a realização de indagações conjuntas entre piagetianos e 
vygotskianos que possam contribuir para a nossa compreensão da prática educativa.” (CASTORINA, J.A. 
et alii. Piaget e Vygotsky: novas contribuições para o debate. São Paulo: Ática, 2001, p. 10) (grifos meus) 
 

Assim, o mal-estar e as confusões na interpretação das assertivas decorrem da inabilidade do 
organizador e não no trabalho dos autores clássicos, tampouco dos intérpretes como o prof. Castorina. 
 

2. Análise dos itens 
A “resposta” foi pinçada de uma citação que está inserida em um contexto maior na obra do prof. José 
CASTORINA (Piaget e Vygotsky: novas contribuições para o debate. São Paulo: Ática, 2001): 
 

“(...) Podemos admitir que para ambos os autores tanto as relações interpessoais quanto as intrapessoais 
são relevantes.” (p. 32) 
 

Outras citações foram pinçadas do texto e alteradas nos itens. Vejamos: 
 

“(...) A teoria de Vygotsky aparece como uma teoria histórico-social do desenvolvimento que, pela 
primeira vez, propõe uma visão da formação das funções psíquicas superiores como internalização 
mediada da cultura e, portanto, postula um sujeito social que não é apenas ativo mas sobretudo 
interativo.” (p. 12) 
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“(...) Vygotsky contrapôs sua perspectiva sobre as relações entre a aprendizagem e o desenvolvimento à 
apoiada por Piaget. Segundo ele, os processos de desenvolvimento são independentes da 
aprendizagem. E mais, os processos de desenvolvimento são condição prévia para a realização de um 
aprendizado, porém não são alterados por ele. Ao contrário, explica o autor, para Vygotsky, ambos os 
processos estão intimamente inter-relacionados, porque a aquisição de qualquer habilidade infantil 
envolve a instrução proveniente dos adultos, antes ou durante à prática escolar. A própria noção de 
"aprendizagem" significa processo de ensino-aprendizagem, justamente para incluir quem aprende, quem 
ensina e a relação; social entre eles, de modo coerente com a perspectiva sócio-histórico (p. 18-19) 
 
Entretanto, segundo CASTORINA: 
“(...) Aparentemente essa oposição é evidente: por um lado, o desenvolvimento prologando-se na 
aprendizagem, pelo outro, a aprendizagem orientado para o desenvolvimento; por um lado um 
mecanismo “interno” para o desenvolvimento e aprendizado, por outro, um processo de “internalização” 
da cultura. No entanto, se nos ativermos às problemáticas que orientam as indagações, as coisas 
podem ser vistas de outra maneira: a questão de Piaget não é “como se constitui a subjetividade na 
internalização da cultura”; a questão de Vygostsky não é “como muda o ponto de vista na constituição do 
objeto de conhecimento”. No caso da aprendizagem e do desenvolvimento, as indagações situam-se em 
planos diferentes, e, por isso, as versões também são distintas. Quando Vygostky postula o caráter 
orientador da aprendizagem com relação ao desenvolvimento, está formulando a tese crucial segundo a 
qual a aquisição dos instrumentos de mediação cultural, isto é, a atividade educacional, é constitutiva do 
curso do desenvolvimento. Quando Piaget postula a continuidade entre desenvolvimento e aprendizagem 
está pensando nos mecanismos que dirigem a mudança do “ponto de vista do sujeito”. Isto é, seja qual for 
o modo pelo qual lhe são apresentados os problemas ou os objetos a serem conhecidos, entra em 
funcionamento um processo de reinvenção devido à sua atividade estruturadora (...) Tanto a 
independência do desenvolvimento com relação à aprendizagem ou sua independência relativa com 
uma explicação interna do aprendizado diferentemente de uma explicação histórico-social adquirem 
sentido no interior dos programas de pesquisa. Qualquer contraposição que evita a visão de conjunto 
faz perder o sentido dos problemas e das soluções. Como mencionamos, a continuidade piagetiana 
entre desenvolvimento e aprendizagem a orientação exercida pela aprendizagem em Vygotsky 
correspondem a problemáticas diferentes. Também é discutível a versão padrão segundo a qual o 
desenvolvimento e a aprendizagem transcorrem unicamente entre os sujeitos e o meio físico, ou entre 
os sujeitos e os sistemas de mediação em uma relação social” (p. 21-23 grifos meus). 
 
O autor utilizado como base na comparação entre as concordâncias entre os dois pensadores – Piaget e 
Vygostky – afirma, claramente – na última citação – que os elementos de constituição da subjetividade, 
em relação ao processo de desenvolvimento e aprendizagem, situam-se em planos diferentes, possuindo 
versões distintas, não sujeitas a uma comparação simplória.  
 
Assim, por ausência de uma complementação que lhes dê sentido, tanto o item (D) como o (E) da questão 
14 possuem elementos onde os pensadores – a aceitar a interpretação de Castorina como correta – 
parecem concordar, entretanto com caminhos e problemáticas diferentes. 
 
A questão deve ser considerada NULA por imprecisão conceitual. 

 
15. Para Hoffmann (2005), o acompanhamento dado ao aluno ao longo do tempo e em atividades 

escolares múltiplas, de modo a promover a sua superação em termos intelectuais e de relações afetivas, 
é uma característica do princípio da 

 

(A) provisoriedade. 
(B) reflexão. 
(C) admiração. 
(D) observação. 
(E) complementaridade. 
 

Comentário: 
Segundo Jussara HOFFMANN (O jogo do contrário em avaliação. Porto Alegre: Mediação, 2005):  
“(…) o princípio da complementaridade (…) em que o acompanhamento ao educando precisa acontecer ao 
longo do processo e através de diversas atividades, a fim de fazê-lo superar seus limites, tanto em aspectos 
intelectuais como afetivos.” Segundo a professora, precisamos entender que em educação a avaliação é um 
processo contínuo. Processo envolve transformação, evolução, algo que muda de forma e de jeito. O termo 
subentende dois princípios essenciais em avaliação contínua: provisoriedade e complementaridade.  
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O primeiro significa que toda a resposta ou manifestação do aluno é ponto de partida para novas 
perguntas ou desafios do professor. Uma só tarefa nunca deve ser tomada como definitiva para se dizer 
que ele aprendeu ou não algo, porque ele está em “processo de aprendizagem”. O segundo – 
complementaridade -, quer dizer que novas observações que se façam irão permitir compreender melhor o 
processo em andamento, servirão para complementar a observação do processo. Ou seja, é necessário que 
se ofereçam aos alunos muitas oportunidades de expressar suas ideias sobre um mesmo assunto ou não que 
está aprendendo, para observar as hipóteses em construção, e/ou construídas. 
 

Está correta a assertiva (E). 

 
16. Para Freire (2006), a educação é uma forma de intervenção no mundo. Essa intervenção implica, além 

dos conteúdos ensinados e aprendidos, o esforço de ________________ da ideologia dominante 
quanto ao seu __________________. 

 

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto acima. 
 

(A) reprodução - conhecimento 
(B) reprodução - desmascaramento 
(C) apreensão - entendimento 
(D) apreensão - desmascaramento 
(E) apreensão - conhecimento 
 

Comentário: 
Questão alvo de muita polêmica após a aplicação das provas. Vejamos a fundamentação. 
 

Paulo FREIRE na sua eterna obra “Pedagogia da Autonomia” (1996) elenca como um dos seus imperativos a 
compreensão que “ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo”. 
Seu pensamento está inscrito dentro de uma concepção dialética e existencial, onde não há espaço para 
“verdades absolutas” ou “visões unilaterais”. A educação transcorre dentro de um processo de permanente 
confronto onde a exigência de reprodução social imposta pelos grupos dominantes encontra na ação da 
prática educativa comprometida o seu desmascaramento a sua reação e clarificação. 
 

Ele disse: 
(...) 
“Outro saber de que não posso duvidar um momento sequer na minha prática educativo-crítica é o de que, 
como experiência especificamente humana, a educação é uma forma de intervenção no mundo. Intervenção 
que além do conhecimento dos conteúdos bem ou mal ensinados e/ou aprendidos implica tanto o 
esforço de reprodução da ideologia dominante quanto o seu esforço de reprodução da ideologia 
dominante quanto o seu desmascaramento. Dialética e contraditória, não poderia ser a educação só uma ou 
só a outra dessas coisas. Nem apenas reprodutora nem apenas desmascaradora da ideologia dominante. 
Neutra, “indiferente” a qualquer destas hipóteses, a da reprodução da ideologia dominante ou de sua 
contestação, a educação jamais foi, é, ou pode ser. É um erro decretá-la como tarefa apenas reprodutora 
da ideologia dominante como erro é tomá-la como uma força de desocultação da realidade, a atuar 
livremente, sem obstáculos e duras dificuldades”. (p. 101 Grifos em negrito meus; em itálico do autor) 
 
Assim, a assertiva (B) deveria ter sido marcada como correta. 
 
Muitos colegas estão argumentando que a edição do enunciado da questão pela organizadora ao não 
grafar a expressão “tanto” complementando o “o esforço de” teria gerado dubiedade. Respeitando as 
posições e aconselhando o uso do instrumento recursal para os que assim entenderem, não consigo vislumbrar 
qual outra alternativa poderia então ser considerada correta. 
 
Lembro que – no último concurso – a primeira questão da prova (muito melhor elaborada, diga-se de 
passagem!) tratava exatamente do mesmo tema: (...) 
 

1. [Professor Estadual – Superior SEDUC-RS 2012 (FDRH)] 
Como experiência especificamente humana, a educação é uma forma de intervenção no mundo que 
implica tanto o esforço de reprodução da ideologia dominante quanto o seu desmascaramento. 
 

Considerando o teor da frase acima, analise as afirmações abaixo. 
 

I.  A educação não pode ser considerada apenas reprodutora nem apenas contestadora da 
ideologia dominante, devido a sua natureza dialética e contraditória. 

II.  É um erro considerar a educação apenas como reprodutora da ideologia dominante, como é 
um erro, também tomá-la apenas como uma força de desmascaramento da realidade. 
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III. Do ponto de vista dos interesses dominantes, a educação é uma prática imobilizadora e 
ocultadora de verdades. 

IV. A compreensão de que a educação não é neutra caracteriza a presença do professor no 
espaço pedagógico como uma presença política, capaz de comparar, analisar, avaliar, 
decidir, escolher, romper. 

 
Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas a I e a II. 
(B) Apenas a I e a IV. 
(C) Apenas a II e a III. 
(D) Apenas a II e a IV. 
(E) A I, a II, a III e a IV. 

 
17. Assinale a alternativa que identifica uma característica da interdisciplinaridade: 
 

(A) Os conteúdos escolares são apresentados por matérias independentes umas das outras. 
(B) O conjunto de matérias ou disciplinas é proposto simultaneamente, sem que apareçam 

explicitamente as relações  que podem existir entre elas. 
(C) O grau máximo de relações entre as disciplinas supõe uma integração global dentro de um sistema 

totalizador. 
(D) O favorecimento de uma unidade interpretativa, com o objetivo de construir uma ciência que 

explique a realidade sem parcelamento. 
(E) A interação entre duas ou mais disciplinas desde a simples comunicação de ideias até a integração 

recíproca de conceitos. 
 

Comentário: 
A mesma questão foi aplicada para os ANOS INICIAIS. 

 

A banca utilizou os conceitos de organização dos conteúdos a partir de Antoni ZABALA (A prática 
educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998, p. 143-144). 
 

Na assertiva (A) foi descrita a característica da multidisciplinaridade, onde “(...) os conteúdos 
escolares são apresentados por matérias independentes umas das outras” (p. 143) 
 

Outra característica da multidisciplinaridade foi mencionada na assertiva (B), onde “(...) o conjunto 
de matérias ou disciplinas é proposto simultaneamente, sem que apareçam explicitamente as 
relações  que podem existir entre elas”. (p. 143) 
 

Na assertiva (C) foi descrita a transdisciplinaridade que “(...) o grau máximo de relações entre as 
disciplinas daí que supõe uma integração global dentro de um sistema totalizador”. (p. 144) 
 

Outra característica da transdisciplinaridade descrita por ZABALA aparece na assertiva (D),  
“(...) Esse sistema favorece uma unidade interpretativa, com o objetivo de constituir uma ciência que 
explique a realidade sem parcelamento”. (p. 144) 
 

E, finalmente, a assertiva (E) que está correta ao descrever o conceito de interdisciplinaridade por 
ZABALA ao afirmar que é “(...) A interação entre duas ou mais disciplinas desde a simples 
comunicação de ideias até a integração recíproca de conceitos”. (p. 143) 

 
18. Considerando os fatores que interferem no processo avaliativo, a partir de um olhar sensível, analise os 

abaixo citados. 
 

I. O efeito de halo. 
II. Os estereótipos e os preconceitos. 
III. A extensão do tempo. 
 
Quais estão corretos? 
 

(A) Apenas a I. 
(B) Apenas a II. 
(C) Apenas a I e o II. 
(D) Apenas o II e o III. 
(E) O I, o II e o III. 
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Comentário: 
Com certeza a questão mais polêmica da prova de Conhecimentos Pedagógicos e que deve ser objeto de 
recurso para a banca organizadora. 
 

Há um erro material insanável na questão e que gerou dubiedade e confusão na aplicação do certame. 
 

O erro diz respeito a não citação do autor, dentro da bibliografia oficial indicada no certame, em que está 
inscrito os “fatores que interferem no processo avaliativo”. Há grande divergência entre os autores indicados 
e que tratam no processo avaliativo como, por exemplo, Jussara HOFFMANN, Celso VASCONCELLOS, Antoni 
ZABALA, J. Gimeno SACRISTÁN, A. I. Pérez GÓMEZ, Lino de MACEDO e José LIBÂNEO, entre outros. 
 

Vejamos: 
 

Segundo Jussara HOFFMANN, (...) são vários os fatores que dificultam a superação da prática tradicional, 
como: a crença que a manutenção da avaliação classificatória garante ensino de qualidade, resistência das 
escolas em mudar por causa da possibilidade de cancelar matriculas, a crença que escolas tradicionais são 
mais exigentes, entre outros (HOFFMANN, 2009). A professora inclusive escreveu um livro (não indicado na 
bibliografia oficial) que utiliza a mesma expressão cunhada no enunciado da questão (infelizmente a 
organizadora da prova a utilizou totalmente fora do contexto!). A saber: “Avaliação na pré-escola: um 
olhar sensível e reflexivo sobre a criança”. Porto Alegre, Mediação, 2010.  
 
Segundo Celso VASCONCELLOS (Planejamento - Avaliação da aprendizagem: Práxis de mudança - Por 
uma práxis transformadora, São Paulo: Libertad, 2003), acerca de elementos que interferem no processo 
educativo: “(...) O professor mais aberto coloca a questão da avaliação de forma sensível, de forma ética. 
O que ele observa no aluno é o resultado de uma complexa cadeia de relações de reprodução das 
estruturas dominantes (...). A reprovação escolar é antiga. O papel da escola, a função real e oculta que lhe 
é determinada, é precisamente a de partir dos fracassos escolares dos desfavorecidos, mergulhá-los na 
humilhação para que não renunciem a uma atitude de submissão. A avaliação contribui para reproduzir e 
perpetuar este processo, separando os aptos dos inaptos”. (p. 32-34) Além disso, o autor sublinha a ausência 
de um projeto político político-pedagógico da escola como um dos principais fatores de problemas na 
prática avaliativa. 
 

Por sua vez, Lino de MACEDO (Ensaios Pedagógicos: Como Construir uma Escola Para Todos. Porto Alegre: 
Artmed, 2005, p. 103-114) aponta como principal fator de interferência do processo avaliativo a própria 
concepção complexa do instrumento. Ele diz “É muito difícil avaliar. Atribuir valores é uma tarefa muito 
complexa, pois assimilar seus observáveis, isto é, os aspectos que nos permitem inferir sua presença ou 
ausência, supõe uma formação teórica e prática que não pode ser dominada de imediato.” (p. 104) 
Segundo MACEDO, para avaliar um aluno seria necessária a utilização de “indicadores”, avaliando as 
crianças de forma indireta, isto é, através de seus atos em sala de aula e como contrapartida avaliam 
também a qualidade da aula aplicada pelos professores.  
 

Segundo Antoni ZABALA (A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998, p. 197): “(...) 
muitos dos problemas de compreensão do que acontece nas escolas não se deve tanto às dificuldades reais. 
Devem-se mais aos hábitos e costumes acumulados de uma tradição escolar, cuja função básica foi seletiva e 
propedêutica.” Para o educador catalão, o principal fator de interferência no processo educativo são os 
objetivos e finalidades de que a escola esteve até hoje submetida. Segundo ele, torna-se imperativo uma 
tomada de posição pelos sujeitos da avaliação, objetivando uma avaliação formativa: inicial, reguladora, 
final integradora: “(...) A tomada de posição em relação às finalidades do ensino, relacionada a um modelo 
centrado na formação integral da pessoa, implica mudanças fundamentais, especialmente nos conteúdos e no 
sentido da avaliação. Além do mais, quando na análise da avaliação introduzimos a concepção construtivista 
nos resultados obtidos e se situa prioritariamente no processo de ensino e aprendizagem como referencial 
psicopedagógico, o objeto da avaliação deixa de se centrar exclusivamente nos resultados obtidos e se situa 
prioritariamente no processo de ensino/aprendizagem, tanto do grupo/classe como de cada um dos alunos. 
Por outro lado, o sujeito da avaliação não apenas se centra no aluno, como também na equipe que intervém 
no processo.” (p. 198) 
 

Finalmente, SACRISTÁN e GOMÉZ (Compreender e Transformar o Ensino. 4ª ed. Artmed, Porto Alegre, 
2000), ao definir a avaliação como “a anatomia de uma prática complexa” dizem que: 
 

“(...) Em quase todas as práticas de apreciação de capacidades e de avaliação em educação ocorrem dois 
fenômenos básicos. Por um lado, se realiza um primeiro processo seletivo de restrição de tal objeto; por 
outro, na emissão do julgamento de avaliação intervêm dimensões do sujeito ou objeto avaliado que não 
entram na valorização mas condicionam o julgamento emitido. Reconhece-se esta contaminação como “efeito 
halo”, isto é, consiste na “interferência” que produz a opinião que se tem sobre determinados aspectos de 
umas pessoas ao apreciar qualidades concretas da mesma. A impressão sobre o todo condiciona a 
valorização das partes, ou seja, uma classificação sobre o aluno/a implica uma redução do se que aceita 
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como “rendimento ideal” e aprendizagem relevante, mas as classificações estão contaminadas de 
preconceitos do professor/a, atitudes favoráveis-desfavoráveis sobre esse aluno/a, etc. Não é raro 
encontrar professores/as que matizam as classificações em disciplinas ou áreas em função da disciplina que 
percebam no aluno/a e do comportamento em classe. Este é um efeito inerente às percepções humanas, e 
delas se nutre a avaliação; por isso a objetividade é impossível. A “contaminação” ou interferência entre 
qualidades do objeto ou sujeito avaliado volta a se repetir, mas agora noutro sentido, quando este recebe a 
valorização. Com frequência se dá o fenômeno de que um julgamento de avaliação num tema ou disciplina, 
expressado da forma que for – uma nota, por exemplo -, adquire o significado de um julgamento sobre o 
valor pessoal. A informação é recebida por uma pessoa ou grupo social que a interpreta e a valoriza acima 
de se seu significado estrito. Tanto na elaboração de um julgamento por parte de que o emite quanto na 
interpretação do mesmo por quem o recebe mecanismos psicológicos e sociais que tendem a ultrapassar a 
restrição que se realiza com a avaliação.” (p. 306 – Grifos meus) 
 

Assim, ao optar por não indicar o autor/autores na qual a pergunta estava debruçada, o organizador gerou 
toda sorte de dúvidas, em especial no candidato preparado, que conhecia bem as inúmeras referências 
acerca do tema. Há um claro entendimento de que a compreensão dos fatores que interferem no processo 
avaliativo dependem, dentro da complexidade dos seus aspectos extrínsecos e intrínsecos, da adoção de 
referencial bibliográfico que não estava claramente presente na questão aplicada. 
 

Percebe-se, então, flagrante erro material insanável na elaboração da questão objeto da presente 
impugnação, o que fere o princípio da impessoalidade no que diz respeito ao concurso público e prejudica, 
inclusive, sua credibilidade, caso a questão seja mantida. 
 

Pela anulação de questões eivadas de tal vício, segue precedente oriundo do Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Sul, segundo o qual: 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. NOMEAÇÃO DE PERITO PARA 
ESCLARECER A EXISTÊNCIA DE EVENTUAL ERRO NA ELABORAÇÃO DA QUESTÃO. 
POSSIBILIDADE. 1. Não é dado ao Poder Judiciário o exame do mérito da correção 
de provas de concursos públicos, sendo-lhe cabível somente a análise do atendimento 
dos requisitos legais e da legalidade das questões formuladas, conforme programa 
de correção de provas, de recursos e de atribuições de notas pela banca 
examinadora do certame, especialmente no que alcança a vinculação ao edital, ou a 
casos de flagrante erro material na elaboração da prova capaz de malferir a 
confiança dos candidatos. 2. Não há qualquer prejuízo iminente ao Departamento 
Estadual de Estradas de Rodagem na produção de prova pericial acolhida em 
primeira instância, notadamente porque se visa resguardar eventual direito 
perseguido pelo certamista em aferir se há ou não erro na formulação das questões e 
seu respectivo gabarito, considerando a literatura específica relativa à área de 
Engenharia Civil e, assim, prevenir qualquer alegação de cerceamento de defesa, que 
poderia resultar na desconstituição da futura sentença. RECURSO DESPROVIDO. 
(Agravo de Instrumento Nº 70050526359, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em 11/10/2012) 

 
Evidencia-se, então, a ilegalidade da questão ora impugnada, razão pela qual deve ela ser devidamente 
anulada, ainda em sede administrativa, evitando-se, assim, um questionamento judicial posterior. 
 

Diante do exposto, REQUER a anulação da questão 18, nos termos acima colocados, sendo ela 
desconsiderada para quaisquer fins de direito. 
 
Termos em que pede deferimento. 
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19. Macedo (2005) propõe um planejamento a partir de uma perspectiva cibernética de regulação, que se 
caracteriza por determinados objetivos. 

 

Analise os citados abaixo. 
 

I. Incluir a tecnologia como um recurso didático. 
II. Orientar o planejamento em uma perspectiva relacional ou interativa. 
III. Regular tanto o futuro quanto os demais tempos de forma dinâmica e viva. 
 
Quais estão corretos? 
 

(A) Apenas I 
(B) Apenas III 
(C) Apenas o I e III 
(D) Apenas o II e III 
(E) O I, II e III 

 
Comentário: 
Segundo Lino de MACEDO (Ensaios Pedagógicos: como construir uma escola para todos. Artmed: Porto 
Alegre, 2005, p. 88): 
 

“(…) Cibernética é a arte da regulação, nos três tempos de sua expressão, quando as coisas são 
consideradas em sua perspectiva relacional ou interativa; portanto dinâmica e viva. O primeiro tempo 
refere-se ao passado e a tudo o que podemos corrigir ou aperfeiçoá-lo no presente. O segundo tempo é o 
próprio presente e a tudo o que podemos confirmar ou desfrutar, porque corresponde minimamente ao que 
se espera de sua função ou objetivo. O terceiro tempo é o futuro e o que podemos antecipá-lo, pré-corrigir. 
(…) Neste sentido, o planejamento é concebido como um projeto pedagógico.” 
 

Infelizmente, apesar de muito mal elaborado o item, gerando – em minha opinião – confusão, a inclusão da 
tecnologia como recurso – dentro deste contexto - não está elencada nos objetivos específicos trilhados 
pelo autor no que tange a regulação como planejamento. 

 
20. Numere a coluna da direita de acordo com a coluna da esquerda, associando as categorias elencadas 

por Macedo (2005) às suas implicações na realização de um projeto curricular em uma perspectiva 
construtivista. 

 

(1) Trabalhar em equipe   (  ) saber interpretar indícios 
(2) Saber relativizar   (  ) saber levar em conta múltiplas possibilidades 
(3) Adotar espírito de pesquisa   (  ) dispor de regras comuns e compartilhadas 
(4) Sustentar uma direção   (  ) construção coletiva 
(5) Coordenar meios e fins 
 
A ordem correta da coluna da direita, de cima para baixo é? 
 

(A)1, 2, 3, 5  
(B) 2, 3, 4, 1  
(C) 2, 3, 5, 4  
(D) 3, 1, 2, 4  
(E) 3, 2, 4, 1 
 

Comentário: 
A questão detalha o capítulo final do livro de Lino de MACEDO (Ensaios Pedagógicos: Como Construir uma 
Escola Para Todos. Porto Alegre: Artmed, 2005, p. 159-164) e não merece correções. 
 

O gabarito correto é o que está assinalado em (E). 
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21. É preciso construir um currículo que reflita o nível de incerteza presente na vida, no qual é impossível  
obter sempre uma única resposta válida e verdadeira para os múltiplos problemas que surgem em uma 
realidade na qual se inter-relacionam múltiplas e diferentes variáveis e dimensões. Essa afirmação se 
refere 

 

(A) à diversidade dos alunos 
(B) ao ensino para a complexidade 
(C) à formação docente. 
(D) aos temas geradores. 
(E) à escolha metodológica. 
 

Comentário: 
Questão repetida na prova para ANOS INCIAIS. 
 

Tanto o enunciado da questão - incorretamente sem devida a citação do autor – como a resposta estão 
presentes no livro de Antoni ZABALA (Enfoque globalizador e pensamento complexo: Uma proposta para o 
currículo escolar. Porto Alegre: Artmed, 2002).  
 

Segundo o autor catalão: 
 

“Quando a ação educativa é a do conhecimento para a ação crítica, o ensino deve orientar-se para propor 
um saber escolar complexo. É preciso construir um currículo que reflita o nível de incerteza presente na vida, 
no qual é impossível obter uma única proposta válida e verdadeira para os múltiplos problemas que surgem 
em uma realidade na qual se inter-relacionam múltiplas e diferentes variáveis e dimensões. Ou seja, uma 
formação que facilite uma visão mais complexa e crítica do mundo, superadora das limitações próprias de 
um conhecimento parcelado e fragmentado do ser humano. Um conhecimento que seja global, integrador, 
contextualizado, sistêmico, capaz de enfrentar as questões e os problemas abertos e difusos que a realidade 
coloca”. (ZABALA, 2002, p. 58) 
 

A assertiva (B) deve ser marcada como correta. 

 
22. ____________ define-se pela maneira de organizar _____________ a partir de uma concepção de 

ensino na qual os objetos fundamentais de estudo para os alunos sejam o conhecimento e a intervenção 
na realidade. 

 

A alternativa cujas palavras ou expressões completam correta e respectivamente as lacunas da frase 
acima é 

 

(A) O enfoque globalizador – conteúdos. 
(B) O enfoque globalizador – a prática educativa. 
(C) O enfoque globalizador – a didática. 
(D) A compexidade – conteúdos. 
(E) A compexidade – a prática educativa. 
 

Comentário: 
A questão, apesar de novamente não citar, apresenta a fenomenal contribuição de Antoni ZABALA (Enfoque 
globalizador e pensamento complexo: uma proposta para o currículo escolar. Porto Alegre, Artmed, 2002) 
ao estudo dos aspectos ligados à organização dos conteúdos e do currículo. 
 

Segundo o autor catalão: 
 

“(...) Com o termo enfoque globalizador, que também poderíamos chamar de perspectiva globalizadora ou 
visão globalizador, define-se a maneira de organizar os conteúdos a partir de uma concepção de ensino na 
qual o objeto fundamental de estudo é a de potencializar nas crianças as capacidades que lhes permitam 
aos problemas reais em todos os âmbitos de desenvolvimento pessoal, sejam sociais, emocionais ou 
profissionais, os quais sabemos que, por sua natureza, jamais serão simples. Ser capazes de compreender e 
intervir na realidade comporta dispor de instrumentos cognoscitivos que permitam lidar com a complexidade: 
modelos de conhecimento e de atuação desde um pensamento para a complexidade e desde a 
complexidade”. (p. 35) 
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23. Analise as seguintes características considerando o ponto de vista e os argumentos de Morin (1999) 
quanto à noção de cabeça feita. 

 

I. Focar o ensino no acúmulo de conteúdos. 
II. Ligar os saberes e lhes dar sentido. 
III. Aptidão geral para colocar e tratar os problemas. 
 
Quais estão corretas? 

 

(A) Apenas a I. 
(B) Apenas a III. 
(C) Apenas a I e a III. 
(D) Apenas a II e a III. 
(E) A I, a II e a III. 
 

Comentário: 
Segundo o filósofo francês Edgar MORIN: 
 

“Uma cabeça bem-feita” significa que, em vez de acumular o saber, é mais importante dispor ao mesmo 
tempo de: - uma aptidão geral para colocar e tratar os problemas; - princípios organizadores que permitam 
ligar os saberes e lhes dar sentido”. (MORIN, Edgar. Uma cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar 
o pensamento. 19ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011, P. 21) 

 
24. Como todas as coisas são causas e causadoras, ajudadas e ajudantes, mediatas e imediatas, e todas são 

sustentadas por um elo natural e imperceptível, que liga as mais distantes e as mais diferentes, considero 
impossível conhecer as partes sem conhecer o todo, tanto quanto o conhecer, particularmente, as partes. 

 

Assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas, conforme complementem o enunciado 
abaixo. 
 

O princípio de Pascal, acima citado, é resgatado por Morin, em sua análise, quanto à necessidade de 
uma reforma do pensamento que 
 

(   ) reconheça e examine os fenômenos multidimensionais, em vez de isolar, de maneira mutiladora, 
cada uma de suas dimensões. 

(   ) reconheça e trate as realidades concomitantemente solidárias e conflituosas. 
(   ) respeite a diferença, enquanto reconhece a unicidade. 
 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 
 

(A) V – V – V. 
(B) V – F – F. 
(C) F – V – V. 
(D) F – F – V. 
(E) F – F – F. 
 

Comentário: 
Segundo o filósofo francês Edgar MORIN: 
“(...) Hoje, esses princípios revelaram suas limitações, e é preciso recorrer ao princípio de Pascal, que citamos 
uma vez mais: “Como todas as coisas são causadas e causadoras, ajudadas e ajudantes, mediatas e 
imediatas, e todas são sustentadas por um elo natural e imperceptível, que liga as mais distantes e as mais 
diferentes, considero impossível conhecer as partes sem conhecer o todo, tanto quanto conhecer o todo sem 
conhecer, particularmente, as partes.” 
 

Há, efetivamente, necessidade de um pensamento: 
– que compreenda que o conhecimento das partes depende do conhecimento do todo e que o conhecimento 

do todo depende do conhecimento das partes; 
– que reconheça e examine os fenômenos multidimensionais, em vez de isolar; de maneira mutiladora, cada 

uma de suas dimensões; 
– que reconheça e trate as realidades, que são, concomitantemente solidárias e conflituosas (como a própria 

democracia, sistema que se alimenta de antagonismos e ao mesmo tempo os regula); 
– que respeite a diferença, enquanto reconhece a unicidade. 
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É preciso substituir um pensamento que isola e separa por um pensamento que distingue e une. É preciso 
substituir um pensamento disjuntivo e redutor por um pensamento do complexo, no sentido originário do 
termo complexus: o que é tecido junto.”. 
 

(MORIN, Edgar. Uma cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. 19ª ed. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2011, p. 88-89) 

 
25. Em Santos (1997), define-se ____________ como a extensão do acontecer homogêneo ou do acontecer 

solidário que se caracteriza por dois gêneros de constituição: a própria configuração territorial e a 
norma, a organização e os regimes de regulação. 
 

(A) globalização 
(B) espaço 
(C) lugar 
(D) tempo 
(E) individualidade 

 
Comentário: 
Entende-se lugar conforme Milton SANTOS (Técnica, espaço, tempo: globalização e meio técnico-científico 
informacional. São Paulo: Hucitec, 1997) como “(...) a extensão do acontecer homogêneo ou do acontecer 
solidário, a partir de duas construções: a configuração territorial e a norma, mesmo que efêmera. Para o 
autor, mais importante do que a consciência do lugar é a consciência de mundo que se tem por meio do 
lugar. Conforme Santos, “(...) quando se trabalha uma concepção hierárquica e geométrica do espaço 
geográfico. Aí, a região pode ser considerada como um lugar, sempre que se verifique a regra da unidade, 
e da contiguidade do acontecer histórico. E os lugares – veja-se o exemplo das grandes cidades – também 
podem ser regiões, nas quais o tempo empirizado acede como condição de possibilidade e a entidade 
geográfica como condição de uma espacialização prática, que cria novos limites e solidariedades sem 
respeitar as anteriores. Os lugares se definem, pois, por sua densidade informacional e por sua densidade 
comunicacional cuja função os caracteriza e distingue. Essas qualidades se interpenetram mas não se 
confundem.” (p. 145) 
 
 
 
 

*** 
 
 


