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DIDÁTICA E LEGISLAÇÃO 
 

 
 
 

16.  (Concurso Milagres/2018) O 
processo educativo que se desenvolve 
na escola pela instrução e ensino 
consiste na assimilação de 
conhecimentos e experiências 
acumuladas pelas gerações anteriores 
no decurso do desenvolvimento 
histórico-social. Entretanto, o processo 
educativo está condicionado pelas 
relações sociais em cujo interior se 
desenvolve; e as condições sociais, 
políticas e econômicas aí existentes 
influenciam decisivamente o processo 
de ensino e aprendizagem, As 
finalidades educativas subordinam-se, 
pois, a escolhas feitas frente a 
interesses de classe determinados pela 
forma de organização das relações 
sociais. Por isso, a prática educativa 
requer uma direção de sentido para a 
formação humana dos indivíduos e 
processos que assegurem a atividade 
prática que lhe corresponde. (LIBÂNEO, 
1999:23) 

De acordo com as informações contidas 
no excerto, é correto afirmar que: 

 
A) para ocorrer o ensino, as opções político-

sociais dos profissionais quetrabalham na 
escola são suficientes; 
 

B) a escola é livre para a transmissão de 
conteúdos e ainda permanece sem partido 
político; 

 
C) inserida em um contexto social, político, 

histórico e econômico, a escola se 
encontra subordinada a tais fatores e ao 
que eles representam; 
 

D) as teorias se apresentam válidas para 
solucionar os problemas da prática 
pedagógica existente;  

E) para contribuir com uma prática normativa,  
deve-se fundamentar em modelos já 
existentes e de comprovada eficiência. 

 
17. (Concurso Milagres/2018) Observe as 

afirmações e marque a opção correta: 
 
I – A Pedagogia, sendo ciência da e para a 

educação, estuda a educação, a instrução 
e o ensino; a Didática é o principal ramo 
de estudos da Pedagogia. 

 
II – Investigar os fundamentos, condições e 

modos de realização da instrução e do 
ensino são competências da Didática. 

 
III – A Didática, com base em seus vínculos 

com a Pedagogia, especifica processos, 
comportamentos, aspectos legais e 
procedimentos obtidos na investigação das 
matérias gerais. 

 
IV – A Didática está intimamente ligada à 

Teoria da Educação, à Teoria da 
Organização Escolar, à Teoria do 
Conhecimento e à Psicologia da 
Educação. 

 
A) I, II e III são verdadeiras; 

B) I, III e IV são verdadeiras; 

C) II, III e IV são verdadeiras; 

D) I, II e IV são verdadeiras; 

E) todas são verdadeiras. 

 
18. (Concurso Milagres/2018) O contexto 

atual requer uma compreensão ampla e 
plural do direito à diferença e a 
necessidade de respeito às diferentes 
manifestações culturais, para tanto, 
cabe à escola: 

 
I – entender a construção dos espaços de 

dominação e contestação da cultura e abrir 
espaços para que os grupos excluídos do 
currículo escolar tenham condições de se 
articular contra qualquer tipo de 
exploração e opressão. 
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II – criar condições para o debate de 
heterogeneidade cultural e valorização das 
diferenças. 

 
III – reconhecer e respeitar as diferenças 

enquanto arquétipos de emancipação 
humana, com práticas de autonomia, 
respeito e liberdade do outro. 

 
IV – possibilitar a interação entre os alunos e 

as diferentes culturas, sem que eles 
percam o vínculo e a valorização de sua 
cultura de origem, de modo que estes 
alunos possam desenvolver a crítica e 
autocrítica às diferentes manifestações 
culturais. 

 
A) todas estão corretas; 

B) I e II estão corretas; 

C) II e III estão corretas; 

D) III e IV estão corretas; 

E) todas estão erradas. 

 
19.  (Concurso Milagres/2018) Marque a 

opção correta: 
 
A) A escolarização básica constitui 

instrumento indispensável à construção da 
sociedade democrática, porque tem como 
função a socialização daquela parcela do 
saber sistematizado que constitui o 
indispensável à formação  e ao exercício  
da cidadania, o poder público tem 
cumprido suas responsabilidades na 
manutenção do ensino obrigatório e 
gratuito. 
 

B) Existem políticas públicas efetivas de 
âmbito nacional no que se refere à 
administração e à gestão do ensino. 
 

C) As últimas décadas se caracterizam pelo 
significativo índice de matrículas de alunos 
provenientes das camadas populares, mas 
há milhares de crianças fora da escola e 
uma grande parte dos que se matriculam 
não consegue continuar seus estudos. 
 

D) As forças sociais que detêm o poder 
econômico e político na sociedade, 
representadas pelos que governam e 
legislam, mostram-se preocupadas e 
atuantes em relação à escola pública e 
difundem uma ideia da escola enquanto 
elemento de ajustamento à ordem social 
estabelecida. 
 

E) A escola pública é unitária porque o ensino 
básico é um direito fundamental de todos 
os brasileiros e dever do Estado. 

 
20. (Concurso Milagres/2018) São 

atribuições de uma escola pública 
democrática, EXCETO: 

 
A) proporcionar a todas as crianças e jovens 

uma escolarização básica e gratuita de 
pelo menos oito anos; 
 

B) assegurar a todos as condições de 
assimilação dos conhecimentos 
sistematizados e a cada um o 
desenvolvimento de suas capacidades 
físicas e intelectuais; 
 

C) o desenvolvimento das capacidades e 
habilidades cognitivas como elemento 
preponderante para o domínio dos 
conhecimentos, através do diálogo crítico 
e participativo dos agentes envolvidos no 
processo;  
 

D) assegurar uma organização interna em 
que os processos de gestão, 
administração e participação democrática 
dos agentes estejam voltados para o 
atendimento da função básica da escola, o 
ensino. 
 

E) assegurar um sólido domínio das matérias 
escolares através do repasse de 
informações, sobretudo dos saberes 
profundos e especializados instituídos, 
como condição para a formação da 
cidadania plena e direito à igualdade; 


