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Requerente: Inscrição Nº 013   -
Data: 03/04/2012 
Nº da Questão: 4 
Decisão: Deferido 
Justificativa: Questão ANULADA 
 
Requerente: Inscrição Nº 013   -
Data: 03/04/2012 
Nº da Questão: 36 
Decisão: Indeferido 
Justificativa: A alternativa C indicada pela candidata como resposta correta compreende: 
Identificar a infância como uma etapa estável da criança, construindo currículos
educativo em direção à homogeneidade dos processos
estável e homogeneidade da frase como palavras que descaracterizam o termo 
processo de ensino e aprendizagem
duradouro: situação estável 
http://www.dicio.com.br/estavel
permanente. O termo homogeneidade sig
tem a mesma natureza, ou seja, o que é invariável 
fonte: http://www.dicio.com.br/homogeneidade/
considere os processos de ensino e aprendizagem invariáveis
conforme o desenvolvimento human
educação como um processo amplo, a LDB estabelece, no art. 2º, que o processo visa ao 
pleno desenvolvimento do educando. Este, entretanto, desde o início de sua vida, apresenta 
ritmos e maneiras diferentes para realizar toda e qualquer 
então, que uma educação voltada para tais perspectivas precisa ser pensada também com o 
foco voltado para essas características:
• O ser humano é ser de múltiplas dimensões;
• Todos aprendem em tempos e em ritmos diferentes;
• O desenvolvimento humano é um processo contínuo;
• O conhecimento deve ser construído e reconstruído, 
Fonte: BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. 
fundamental de nove anos: orientações gerais. Brasília, DF, 2004, p.
 
Requerente: Inscrição Nº 013   -
Data: 03/04/2012 
Nº da Questão: 40 
Decisão: Deferido 
Justificativa: Resposta correta –
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-   Ensino Fundamental 

Questão ANULADA – sem alternativa correta. 

-   Ensino Fundamental 

A alternativa C indicada pela candidata como resposta correta compreende: 
Identificar a infância como uma etapa estável da criança, construindo currículos que privilegiem um trabalho 
educativo em direção à homogeneidade dos processos de ensino e aprendizagem”. Destaca

da frase como palavras que descaracterizam o termo 
processo de ensino e aprendizagem”. Pois a palavra estável significa: Fig. Permanente, 

 (dicionário on line da Língua Portuguesa, fonte: 
http://www.dicio.com.br/estavel), ou seja, o termo indica que a infância não é
permanente. O termo homogeneidade significa s.f. Qualidade do que é homogêneo, do que 

, ou seja, o que é invariável (dicionário on line da Língua Portuguesa, 
om.br/homogeneidade/). Não é admissível a concepção de que se 

considere os processos de ensino e aprendizagem invariáveis, pelo contrário, eles variam 
conforme o desenvolvimento humano, que não é estável. Também, a

processo amplo, a LDB estabelece, no art. 2º, que o processo visa ao 
pleno desenvolvimento do educando. Este, entretanto, desde o início de sua vida, apresenta 
ritmos e maneiras diferentes para realizar toda e qualquer aprendizagem. [...] Pode
então, que uma educação voltada para tais perspectivas precisa ser pensada também com o 
foco voltado para essas características: 
• O ser humano é ser de múltiplas dimensões; 

tempos e em ritmos diferentes; 
• O desenvolvimento humano é um processo contínuo; 
• O conhecimento deve ser construído e reconstruído, processualmente e continuamente. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. 
: orientações gerais. Brasília, DF, 2004, p. 13.   

-   Ensino Fundamental 

– letra D. 

2012 

A alternativa C indicada pela candidata como resposta correta compreende: “C) 
que privilegiem um trabalho 
Destaca-se as palavras: 

da frase como palavras que descaracterizam o termo “infância e 
Fig. Permanente, 

da Língua Portuguesa, fonte: 
não é uma etapa 

s.f. Qualidade do que é homogêneo, do que 
da Língua Portuguesa, 

dmissível a concepção de que se 
, pelo contrário, eles variam 

após conceber a 
processo amplo, a LDB estabelece, no art. 2º, que o processo visa ao 

pleno desenvolvimento do educando. Este, entretanto, desde o início de sua vida, apresenta 
m. [...] Pode-se dizer, 

então, que uma educação voltada para tais perspectivas precisa ser pensada também com o 

processualmente e continuamente. 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Ensino 


