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Questões Concurso
Pedagogia: Bullying,
Formação Docente,

Wallon, ECA, ...
Questão 1
O bullying é definido como a prática violenta e
intencional que causa dor, angústia e sofrimento às
vítimas. (Fante. 2012; Schultz et al., 2012.)
No bullying, as agressões podem ser de forma
direta ou indireta. Consistem em formas diretas de
bullying, EXCETO:
A) Exclusão.
B) Agressões físicas.
C) Agressões verbais.
D) Agressões sexuais.

Questão 2
Imbernón (2011) conceitua a formação de docentes
como um processo que necessita objetivar o
desenvolvimento da capacidade de reflexão em
grupo, não somente como treinamento para
atuação técnica, mas visando à formação para se
aprender a conviver com mudanças e incertezas
da sociedade contemporânea. Tendo como base a
formação docente, é INCORRETO afirmar que:
A) Se consolidará em atualizar os métodos de
ensino, abrangendo, simplesmente, duas

dimensões inseparáveis: profissional e
organizacional.
B) Se baseia nas práticas educativas, intervenções
e situações oriundas do processo de ensino e
aprendizagem concretizado em sala de aula.
C) Uma formação sólida necessita dotar o
professor de instrumentos intelectuais que sejam
úteis ao conhecimento
e à interpretação das situações complexas em que
se situa.
D) A noção desta formação se relaciona
intimamente com o conceito de aprendizagem
permanente, considerando sempre os saberes
docentes como resultados de um processo de
formação dentro e fora da escola.

Questão 3
Os domínios funcionais entre os quais se dividirá o
estudo das etapas que a criança percorre serão,
portanto, os da afetividade, do ato motor, do
conhecimento e da pessoa. (WALLON, 1995, p.
135.)
A partir desta visão integrada do indivíduo,
segundo Wallon, é INCORRETO afirmar que:
A) Na criança opõem-se e implicam-se,
mutuamente, fatores de origem biológica e social.
B) O processo de desenvolvimento caracteriza-se
por um movimento contínuo, isto é, de
transformações constantes ao longo da vida.
C) O desenvolvimento é considerado por Wallon
como um processo acabado após a superação das
crises e conflitos em sua adaptação ao meio.
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D) A teoria walloniana apresenta enfoque
interacionista, ou seja, todos os aspectos do
desenvolvimento são decorrentes da interação de
fatores orgânicos e sociais, sendo nesta interação
que o indivíduo se constitui.
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Questão 4
O ECA configura-se como uma legislação de
direitos humanos de crianças e adolescentes,
colaborando com o desenvolvimento da cidadania,
principal objetivo da educação. Tendo como
referência as obrigações impostas aos dirigentes
dos estabelecimentos de ensino, em cumprimento
ao Art. 56, é INCORRETO afirmar que cabe aos
gestores escolares comunicar ao Conselho Tutelar
os casos de:
A) Elevados níveis de repetência.
B) Maus-tratos envolvendo seus alunos.
C) Ausência de acesso à escola pública e gratuita
próxima da residência do aluno.
D) Reiteração de faltas injustificadas e de evasão
escolar, esgotados os recursos escolares.

Questão 5
A teoria histórico-cultural tem suas origens nos
estudos de Lev Semenovich Vygotsky (1896 –
1934). Construiu sua teoria tendo por base o
desenvolvimento do indivíduo como resultado de
um processo sócio-histórico, enfatizando o papel
da linguagem e da aprendizagem neste
desenvolvimento, sendo esta teoria considerada
histórico-social. Uma pedagogia inspirada na
abordagem sócio-histórica envolve, EXCETO:
A) Diálogo constante entre alunos e dos alunos
com o professor.
B) Mediação rica, variada e entusiasmada do
docente no sentido de incentivar seus alunos.

C) Atividades de nivelamento para padronizar os
níveis de conhecimento e experiência dos alunos.
D) Interação entre pares, para favorecer a troca e,
portanto, a inclusão de todos nas atividades
pedagógicas.

Questão 6
Piaget propõe que o conhecimento é construído na
relação do homem com os objetos, não estando
pronto nem no sujeito (na carga genética), nem no
meio (no objeto). O conhecimento não está pronto
antes da relação do homem com o meio, mas é
construído nessa relação.
(Coleção Proinfantil, Módulo II – Unidade 2 – Livro
de estudo – vol.2 / MEC.)
Considerando alguns conceitos piagetianos,
assinale a alternativa correta.
A) Adaptação: conjugação da assimilação e da
acomodação.
B) Acomodação: incorporação do mundo à
experiência do sujeito.
C) Período pré-operacional: as formas de
assimilação do meio são sensoriais.
D) Período sensório motor: caracteriza-se pela
ação mental da criança sobre o meio.

Material disponibilizado gratuitamente por
SUPER PREPARADO

Questão 7
De acordo com Moran (2018), dois conceitos são
especialmente poderosos para a aprendizagem
hoje: aprendizagem ativa e aprendizagem híbrida.
A partir do exposto, analise as afirmativas a seguir.
I. Metodologias são grandes diretrizes que
orientam os processos de ensino e aprendizagem
e que se concretizam em estratégias, abordagens
e técnicas concretas, específicas e diferenciadas.
II. Metodologias ativas consistem em um conjunto
de estratégias utilizadas em algumas sequências
didáticas, centradas na participação efetiva do
professor na construção do processo de ensino.
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III. A aprendizagem híbrida destaca a flexibilidade,
a mistura e o compartilhamento de espaços,
tempos, atividades, materiais, técnicas e
tecnologias que compõem esse processo ativo.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
A) I, II e III.
B) II, apenas.
C) III, apenas.
D) I e III, apenas.

Questão 8
Aprendizagem baseada em projetos é uma
metodologia de aprendizagem em que os alunos
se envolvem com tarefas e desafios para resolver
um problema ou desenvolver um projeto que tenha
ligação com a sua vida fora da sala de aula.
(BACICH & MORAN. Metodologias ativas para
uma educação inovadora.)
Considerando a aprendizagem baseada em
projetos, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) Adota o princípio da aprendizagem colaborativa,
baseada no trabalho coletivo.
B) Neste projeto há preocupação em gerar um
produto, que seja um objeto concreto ao final do
trabalho.
C) Os alunos são avaliados de acordo com o
desempenho durante as atividades e na entrega
dos projetos.
D) Os projetos preveem paradas para reflexão,
feedback, autoavaliação e avaliação de pares,
discussão com outros grupos e atividades para
“melhoria de ideias”.

Questão 9
Segundo Hadyt (1997), a avaliação formativa
caracteriza-se pelos seguintes aspectos: possibilita
ao professor refletir e analisar o seu trabalho
pedagógico em sala de aula, além de rever,
investigar e aperfeiçoar constantemente a sua
teoria e prática, de acordo com as necessidades
dos educandos, e, por sua vez, para os alunos, o
avaliar formativo “[...] oferece [...] informações
sobre seu progresso na aprendizagem fazendo-o

conhecer seus avanços, bem como suas
dificuldades, para poder superá-las [...]”. (HADYT,
1997, P. 292-293.)
Considerando os elementos da avaliação
formativa: regulação do ensino e aprendizagem,
autorregulação da aprendizagem e feedback,
assinale a afirmativa INCORRETA.
A) O feedback também possibilita ao aluno realizar
a autorregulação de sua própria aprendizagem.
B) O feedback é um elemento relevante na
avaliação formativa, pois é o momento em que o
professor irá somente indicar ao aluno seus erros e
acertos.
C) A regulação é uma ação realizada pelo
professor, momento em que o mesmo irá regular e
intervir na superação das dificuldades dos alunos
para que avancem no processo de construção das
aprendizagens.
D) Para a realização do feedback, assim como
para os processos de regulação do ensino e da
autorregulação da aprendizagem, é relevante
destacar o foco nos objetivos delineados para cada
situação de ensino e aprendizagem.

Questão 10
Da organização da Educação Nacional, conforme a
LDB, em seu Art. 10, os estados incumbir-se-ão
de, dentre outros, assinale a afirmativa
INCORRETA.
A) Oferecer com prioridade o ensino fundamental.
B) Baixar normas complementares para o seu
sistema de ensino.
C) Organizar, manter e desenvolver os órgãos e
instituições oficiais dos seus sistemas de ensino.
D) Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar
e avaliar, respectivamente, os cursos das
instituições de educação superior e os
estabelecimentos do seu sistema de ensino.

1 A, 2 A, 3 C, 4 C, 5 C, 6 A, 7 D, 8 B, 9 B, 10 A
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Questões Concurso
Pedagogia: Alfabetização,

Aprendizagem, PCNs,
Currículo, ...

1. A alfabetização consiste no aprendizado do
alfabeto e de sua utilização como código de
comunicação. De um modo mais abrangente, a
alfabetização é definida como um processo no qual
o indivíduo constrói a gramática e suas variações,
sendo chamada de alfabetismo a capacidade de
ler, compreender e escrever textos e a de operar
números. Esse processo não se resume apenas na
aquisição das habilidades mecânicas (codificação
e decodificação) do ato de ler, mas na capacidade
de interpretar, compreender, criticar, ressignificar e
produzir conhecimento. Sobre as práticas de
ensino e aprendizagem para alfabetização,
assinale a alternativa INCORRETA:
a) A prática de ensino e aprendizagem para a
alfabetização é entendida como uma prática social
complexa que acontece em diferentes
espaços/tempos da escola, no cotidiano de
professores e alunos nela envolvidos e, de modo
especial, na sala de aula, mediada pela interação
professor-aluno-conhecimento;
b) A nova concepção do ensino da língua escrita
trouxe contribuições para a prática pedagógica
dentro da alfabetização. O foco da alfabetização é
o processo pelo qual a criança aprende, não mais
o professor como transmissor de conhecimento.
Essas contribuições para a educação passaram a
exigir dos profissionais de educação uma busca de
maiores competências para ensinar, o que
ocasionou numa mudança no pensamento
mecanicista;
c) É papel do professor alfabetizar a criança dentro

de um contexto, através de práticas de letramento.
É durante este processo que o alfabetizador deve
despertar no educando o gosto pela leitura;
d) Pedir que os alunos copiem textos é uma das
práticas mais eficientes de alfabetização, pois esse
exercício mecânico, com certeza, ajuda o aluno a
memorizar a escrita das palavras;
e) É natural que existam diferentes níveis de
aprendizagem em uma classe de alfabetização,
pois a aprendizagem da escrita é um processo que
se dá em diferentes níveis para cada indivíduo.
Todas as práticas do alfabetizador, nessas
circunstâncias, devem estar voltadas para os
conhecimentos prévios do aprendiz, ao seu
contexto de letramento.
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2.Aprendizagem é o processo pelo qual as
______________, _____________ e
_____________ são adquiridos ou modificados,
como resultado de estudo, experiência, formação,
raciocínio e observação. Este processo pode ser
analisado a partir de diferentes perspectivas, de
forma que há diferentes teorias de aprendizagem.
Assinale a alternativa correta que preencha a
lacuna apresentada pelo texto:
a) Disciplinas, valores e conteúdos.
b) Matérias, expectativas e frustrações.
c) Virtudes, defeitos e conhecimentos.
d) Competências, habilidades e conhecimentos.
e) Defeitos, virtudes e conteúdos.

3.Sobre o tema aprendizagem, assinale a
alternativa INCORRETA:
a) Aprendizagem é um processo de mudança de
comportamento obtido através da experiência
construída por fatores emocionais, neurológicos,
relacionais e ambientais.
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b) Aprender é o resultado da interação entre
estruturas mentais e o meio ambiente.
c) De acordo com a nova ênfase educacional,
centrada na aprendizagem, o professor é coautor
do processo de aprendizagem dos alunos.
d) O professor deve exercer a sua habilidade de
protagonista das construções da aprendizagem.
e) Os objetivos da aprendizagem são classificados
em: domínio cognitivo (ligados a conhecimentos,
informações ou capacidades intelectuais); domínio
afetivo, (relacionados a sentimentos, emoções,
gostos ou atitudes); domínio psicomotor (que
ressaltam o uso e a coordenação dos músculos).

4.Os Parâmetros Curriculares Nacionais, mais
conhecidos como PCNs, é uma coleção de
documentos que compõem a grade curricular de
uma instituição educativa. Esse material foi
elaborado a fim de servir como ponto de partida
para o trabalho docente, norteando as atividades
realizadas na sala de aula. Assinale a alternativa
INCORRETA sobre os PCNs:
a) Cada instituição deve montar o seu Projeto
Político Pedagógico, sua proposta pedagógica,
seguindo à risca os parâmetros apresentados no
documentos e ignorando a realidade social da
localidade onde a escola está inserida.
b) O documento é uma orientação quanto ao
cotidiano escolar, os principais conteúdos que
devem ser trabalhados, a fim de dar subsídios aos
educadores, para que suas práticas pedagógicas
sejam da melhor qualidade.
c) Em sua abordagem, os parâmetros curriculares
nacionais definem que os currículos e conteúdos
não podem ser trabalhados apenas como
transmissão de conhecimentos, mas que as
práticas docentes devem encaminhar os alunos
rumo à aprendizagem.
d) Os PCN estão divididos a fim de facilitar o
trabalho da instituição, principalmente na
elaboração do seu Projeto Político Pedagógico.
São seis volumes que apresentam as áreas do
conhecimento, como: língua portuguesa,

matemática, ciências naturais, história, geografia,
arte e educação física.
e) Além dos seis volumes, há outros três que
trazem elementos de composição dos temas
transversais. O primeiro deles explica e justifica o
porquê de se trabalhar com temas transversais,
além de trazer uma abordagem sobre ética. No
segundo volume os assuntos abordados tratam de
pluralidade cultural e orientação sexual; e o terceiro
volume aborda meio ambiente e saúde.

5.Também chamado de proposta pedagógica, é um
instrumento de caráter geral, que apresenta as
finalidades, concepções e diretrizes do
funcionamento da escola, a partir das quais se
originam todas as outras ações escolares. O texto
acima trata:
a) Das escolhas didáticas do professor.
b) Do projeto pedagógico da escola.
c) Do plano de ensino da escola.
d) Do plano de trabalho docente.
e) Do plano de carreira para o professor.
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6.Atualmente existe uma preocupação, no
ambiente escolar, em construir uma convivência
que respeite a diversidade cultural e a pluralidade.
Respeitar a pluralidade e a diversidade cultural
significa que estamos convivendo com:
a) Grupos específicos de pessoas que
compartilham das mesmas ideias, do mesmo modo
de se vestir e similar condição econômica.
b) Pessoas que compartilham de uma mesma
ideologia política.
c) As diferenças culturais dos seres humanos que
podem ser de vários tipos, como a linguagem,
danças, vestuário, religião, a convivência de ideias,
entre outras.
d) A compreensão da ideia de que existem grupos
culturais mais relevantes, considerados eruditos, e
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outros, menos relevantes, considerados populares.
e) Pessoas intelectualmente selecionadas que
poderão contribuir com o nosso desenvolvimento.

7.Uma relação extremamente importante para
qualquer estudante, independentemente da sua
idade ou do seu grau de formação, é aquela que se
estabelece com o educador. Quando os
professores e os alunos mantêm um bom
relacionamento em sala de aula, o aprendizado se
torna mais eficiente e passa a existir um maior
engajamento de ambas as partes. Sobre a relação
professor-aluno, assinale a alternativa
INCORRETA:
a) Uma sala de aula sempre reúne vários tipos de
personalidade, incluindo aí até mesmo a do
professor. Nesse contexto, é importante que o
professor aja como um verdadeiro gestor de
conflitos, a fim de estabelecer, da melhor forma
possível, um equilíbrio entre todas essas
personalidades.
b) É preciso estabelecer uma relação de confiança
entre alunos e professores. Quando existe esse
sentimento em sala de aula, os alunos têm mais
disposição para aprender e os professores se
sentem mais motivados para aprimorar seu
processo didático.
c) É preciso valorizar uma relação de transparência
ao estabelecer critérios avaliativos. Assim, seus
alunos saberão exatamente o que esperar em
relação às notas, aos esforços de estudo e ao
desempenho geral.
d) Não importa qual é o perfil do aluno ou a
personalidade do professor. O importante é
estabelecer limites por meio de uma imposição que
é garantia da verdadeira hierarquia existente
dentro de sala de aula.
e) Somente por uma relação de transparência é
possível que o professor consiga estabelecer
estratégias pedagógicas que coloquem o aluno no
centro do processo de aprendizagem, tornando-a
significativa.
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8. Dito de forma resumida, o currículo é a
organização do conhecimento escolar. Essa
organização do currículo se tornou necessária
porque, com o surgimento da escolarização em
massa, precisou-se de uma padronização do
conhecimento a ser ensinado, ou seja, que as
exigências do conteúdo fossem as mesmas. No
entanto, o currículo não diz respeito apenas a uma
relação de conteúdos, mas envolve também:
a) A neutralidade do currículo diante da realidade
escolar.
b) O caráter estático do currículo, que depois de
pronto, não deve ser alterado sob nenhuma
circunstância.
c) A fragmentação e hierarquização do currículo,
pois cada disciplina deve ser ensinada
separadamente e aquelas que são consideradas
de maior importância devem ser valorizadas em
detrimento de outras, recebendo mais tempo para
serem explanadas no contexto escolar.
d) A organização do currículo, que deve inviabilizar
a interdisciplinaridade, anular a contextualização e
evitar a transdisciplinaridade, pois a livre
comunicação entre todas as áreas pode confundir
e dificultar o aprendizado do aluno.
e) questões de poder, tanto nas relações
professor/aluno e administrador/professor, quanto
em todas as relações que permeiam o cotidiano da
escola e fora dela, ou seja, envolve relações de
classes sociais (classe dominante/classe
dominada)
e questões raciais, étnicas e de gênero, não se
restringindo a uma questão de conteúdos.

9.Nos dias atuais faz-se necessário destacar a
importância que há na reflexão entre currículo e
didática, uma vez que não há como dissociar
ambas principalmente quando se refere às práticas
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pedagógicas em meio à era da
contemporaneidade.
É necessário compreender que a aula é o objeto
de estudo da didática e é preciso ensinar apenas o
que é importante. Ainda entender que a aula não
começa na sala, mas no momento que se reflete
sobre o seu planejamento e organização. Em uma
reflexão sobre a prática docente em relação à
didática e ao currículo escolar, assinale a
alternativa INCORRETA:
a) Cabe ao docente selecionar os conteúdos que
verdadeiramente servirão à vida do aluno não
apenas para conhecimento escolar, mas para
prepará-lo para o meio social e sua formação
humana.
b) A tríade ação – reflexão - ação possibilita o
docente a produzir uma práxis dentro e fora da
escola, possibilitando um diálogo entre a teoria e a
prática.
c) A didática estuda todo o processo em como
ocorra o ensino e todas as suas nuances em
relação a seus objetivos, conteúdos, métodos e
ainda a forma de organização da aula e como elas
conversam entre si criando caminhos de
aprendizagem a fim de garantir uma aprendizagem
significativa.
d) Ensinar é um exercício de paciência e vocação,
pois o aluno apenas aprende quando o professor
segue à risca um currículo que deve ser estático e
neutro, a fim de impossibilitar que os problemas
extra escolares interfiram nos conteúdos e no bom
prosseguimento das aulas.
e) A sociedade que constrói o currículo. O meio
social estabelece tudo aquilo que é importante no
momento e que deve ser explorado na escola e
fazer parte do conhecimento e aprendizado do
aluno. Assim, todos possuem sua parcela de
contribuição da formação do currículo no qual se
produz, transmite e assimila informações.

10. A avaliação da aprendizagem escolar se faz
presente na vida de todos nós que, de alguma
forma, estamos comprometidos com atos e

práticas educativas. Pais, educadores, educandos,
gestores das atividades educativas públicas e
particulares, administradores da educação, todos,
estamos comprometidos com esse fenômeno que
cada vez mais ocupa espaço em nossas
preocupações educativas. Sobre o processo de
avaliação da aprendizagem, assinale a alternativa
INCORRETA:
a) O ato de avaliar, devido a estar a serviço da
obtenção do melhor resultado possível, implica a
disposição de acolher, pois não é possível avaliar
um objeto, uma pessoa ou uma ação, caso ela seja
recusada ou excluída, desde o início, ou mesmo
julgada previamente.
b) O ato de avaliar é um ato impositivo, rigidamente
técnico, pois o professor tem muitos anos a mais
de estudo que o aluno, sendo a pessoa apta a
julgar se o estudante alcançou ou não determinado
objetivo assentado na grade curricular.
c) O ato de avaliar implica dois processos
articulados e indissociáveis: diagnosticar e decidir.
Não é possível uma decisão sem um diagnóstico, e
um diagnóstico, sem uma decisão é um processo
abortado.
d) Avaliar é um ato pelo qual, através de uma
disposição acolhedora, qualificamos alguma coisa
(um objeto, ação ou pessoa), tendo em vista, de
alguma forma, tomar uma decisão sobre ela.
e) Acolher o educando é o ponto básico para
proceder atividades de avaliação, assim como para
proceder toda e qualquer prática educativa. Sem
acolhimento, temos a recusa. E a recusa significa a
impossibilidade de estabelecer um vínculo de
trabalho educativo com quem está sendo
recusado.

GABARITO

1D
2D
3D
4A
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5B
6C
7D
8E
9D
10B

Questões Concurso
Pedagogia:

METODOLOGIAS ATIVAS,
PLANEJAMENTO,

AVALIAÇÃO …

QUESTÃO 1 – As metodologias ativas são
alternativas pedagógicas que colocam o foco do
processo de ensino-aprendizagem no(a):
A) Professor.
B) Conteúdo.
C) Aluno.
D) Informação.
E) Recurso.

QUESTÃO 2 – De acordo com Vasconcellos
(2012), é necessário fazer um planejamento
participativo, uma vez que dessa forma:
I. O sujeito da reflexão torna-se também o sujeito
da decisão, da ação e do usufruto.
II. Há motivação dos envolvidos, pelo fato de estar
atendendo às necessidades dos sujeitos.
III. A probabilidade de concretização passa a ser
maior, dado que quem ajudou a construir está mais
predisposto a realizar.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 3 – Dentre as “10 novas competências
para ensinar” analisadas por Perrenoud NÃO está
a de:
A) Trabalhar de forma individualizada.
B) Utilizar novas tecnologias.
C) Participar da administração da escola.
D) Administrar a progressão das aprendizagens.
E) Informar e envolver os pais.
QUESTÃO 4 – Segundo Antunes (2014), em um
sistema consciente e equilibrado, o estudante
percebe a avaliação como um instrumento:
I. De acompanhamento de seu progresso.
II. Que informa as etapas de conquistas.
III. Que sinaliza mudanças progressivas em sua
formação.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

Material disponibilizado gratuitamente por
SUPER PREPARADO

QUESTÃO 5 – Segundo Antunes, um sistema de
avaliação da aprendizagem baseado na Nova
Pedagogia deve privilegiar as seguintes situações:
I. Ocorrer em diversas oportunidades.
II. Explorar diferentes competências.
III. Elaborar testes para aferir conteúdo transmitido
pelo professor.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.
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QUESTÃO 6 – Segundo Luckesi (2011), são
exemplos de instrumentos de coleta de dados para
a avaliação, EXCETO:
A) Redações.
B) Aula expositiva.
C) Questionários.
D) Testes.
E) Fichas de observação.

QUESTÃO 7 – Na pedagogia tradicional, a criança
é vista como um:
A) Ser dotado de necessidades e interesses.
B) Sujeito da sua aprendizagem.
C) Ser de inteligência e vontade.
D) Objeto que pode ser moldado.
E) Sujeito histórico e de direito.

QUESTÃO 8 – São objetivos do planejamento, de
acordo com Celso Vasconcellos:
I. Racionalizar recursos.
II. Transformar a realidade.
III. Fortalecer a fragmentação das práticas
educativas.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 9 – Para Vasconcellos (2012), a
elaboração de um projeto de ensino-aprendizagem
é também um processo de:
A) Construção do conhecimento.
B) Transmissão de informação.
C) Retenção de conteúdo.
D) Memorização.
E) Acumulação didática.

QUESTÃO 10 – Luckesi (2011) afirma que avaliar
é diagnosticar, e o primeiro passo do diagnóstico
deve ser a:
A) Aferição de valores.

B) Descrição da realidade.
C) Atribuição de juízo de valor.
D) Classificação de capacidades.
E) Verificação de conteúdo.

1 C
2 E
3 A
4 E
5 C
6 B
7 D
8 C
9 A
10 B

Questões Concurso
Pedagogia: Vasconcellos,
Luckesi, BNCC, Currículo

…

QUESTÃO 1 – Segundo Vasconcellos, o
________________ deve ser feito como uma
necessidade do professor e não por exigência
formal da coordenação ou direção. É a proposta de
trabalho do professor para uma determinada aula
ou conjunto de aulas. Assinale a alternativa que
preenche corretamente a lacuna do trecho acima.
A) plano de aula
B) projeto político
C) plano administrativo
D) planejamento objetivo
E) projeto anual

QUESTÃO 2 – De acordo com Vasconcellos,
devemos considerar alguns atributos importantes
do planejamento, EXCETO:
A) A contribuição com o não desperdiçar de
atividades de aprendizagem.
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B) A valorização da vida baseada nos preceitos da
ordem e governança.
C) A organização adequada do currículo.
D) A racionalização do tempo.
E) A valorização da participação dos alunos.

QUESTÃO 3 – A abordagem de ensino em que as
instruções dos conteúdos se realizam fora da sala
de aula por meio de vídeos-aula, leituras e outras
mídias, sendo o tempo de sala de aula liberado
para realização de atividades ativas, nas quais os
alunos praticam e desenvolvem o que aprenderam
com o auxílio e supervisão do professor, chama-se:
A) Tendência Inovadora da Educação.
B) Proposta Inovadora Liberal.
C) Sala de Aula Invertida.
D) Tendência Criativa Invertida.
E) Tendência Social Criativa.

QUESTÃO 4 – Segundo a Base Nacional Comum
Curricular, ao longo do Ensino Fundamental – Anos
Iniciais, a progressão do conhecimento ocorre pela
consolidação das aprendizagens anteriores e pela
ampliação das práticas de linguagem e da
experiência estética e intercultural das crianças,
considerando tanto seus interesses e suas
expectativas quanto o que ainda precisam
aprender. Ampliam-se a autonomia intelectual, a
compreensão de normas e os interesses pela vida
social, o que lhes possibilita lidar com sistemas
mais amplos, que dizem respeito às relações dos
sujeitos entre si. NÃO é um exemplo desses
sistemas:
A) A natureza.
B) A cultura.
C) A história.
D) A política.
E) O ambiente.

SUPER PREPARADO CURSOS E
CONCURSOS
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QUESTÃO 5 – Luckesi reforça que a prática da
avaliação da aprendizagem deve apontar para a
busca do melhor de todos os educandos. Por isso,
ela deve ser:
A) Autorreguladora.
B) Classificatória.
C) Prognóstica.
D) Situacional.
E) Diagnóstica.

QUESTÃO 6 – O ensino fundamental obrigatório
tem duração de quantos anos? A) 9.
B) 8.
C) 7.
D) 6.
E) 5.

QUESTÃO 7 – Nos currículos de ensino
fundamental, o estudo sobre os símbolos nacionais
será incluído como:
A) Assunto Facultativo.
B) Tema Transversal.
C) Currículo Opcional.
D) Sistema Circular.
E) Projeto Curricular Facultativo.

QUESTÃO 8 – Segundo o Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA), em relação ao Direito à
Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer,
devem ser assegurados, EXCETO:
A) Direito de ser respeitado por seus educadores.
B) Direito de contestar critérios avaliativos,
podendo recorrer às instâncias escolares
superiores.
C) Acesso livre para contestação de diretrizes
orçamentárias com a direção da escola.
D) Direito de organização e participação em
entidades estudantis.
E) Acesso à escola pública e gratuita, próxima de
sua residência, garantindo-se vagas no mesmo
estabelecimento a irmãos que frequentem a
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mesma etapa ou ciclo de ensino da educação
básica.

QUESTÃO 9 – De acordo com o ECA,
considera-se adolescente aqueles entre:
A) Nove e dezessete anos de idade.
B) Dez e dezessete anos de idade.
C) Onze e dezoito anos de idade.
D) Doze e dezoito anos de idade.
E) Doze e vinte anos de idade.

QUESTÃO 10 – Erradicação do analfabetismo,
universalização do atendimento escolar, melhoria
da qualidade da educação e promoção do princípio
da gestão democrática da educação pública são
diretrizes do:
A) Sistema Federal de Educação.
B) Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Básica.
C) Fundo de Desenvolvimento da Educação.
D) Fórum Nacional de Educação.
E) Plano Nacional de Educação.

1 A
2 B
3 C
4 D
5 E
6 A
7 B
8 C
9 D
10 E

Questões Concurso
Pedagogia: Educação

Especial, AEE, Educação
Inclusiva

1. A pedagogia da participação consolida-se na
prática do assistente social, a partir das propostas
de Desenvolvimento de Comunidade (DC), sob a
influência da ideologia desenvolvimentista. Essa
proposta é difundida no continente
latino-americano nos marcos das estratégias
expansionistas do capitalismo. A ideologia
desenvolvimentista vincula-se a uma concepção
fundada na teoria da modernização, que explica o
subdesenvolvimento como um estágio de transição
entre tempos históricos distintos. Sob a influência
da ideologia desenvolvimentista modernizadora, a
participação redimensiona-se para além de uma
atitude inerente ao processo de ajuda,
constituindo-se uma esfera programática da
intervenção profissional nas
A) relações sociais.
B) políticas públicas.
C) estruturas consolidadas.
D) situações emergenciais.
E) particularidades individuais.

SUPER PREPARADO CURSOS E
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2. Considerando que as crianças são únicas em
sua forma de pensar e aprender, analise as ideias
abaixo sobre avaliação das necessidades
educacionais dos alunos com deficiência como
elemento fundamental para subsidiar as decisões
pedagógicas, assinalando V, se verdadeiras, ou F,
se falsas.

( ) A avaliação não auxilia o professor a rever o seu
processo de ensino quando atende às
necessidades específicas de cada aluno.

( ) A percepção sobre o avanço na aprendizagem
dos alunos especiais é muito sutil, por isso é
conveniente e adequado mensurar a avaliação em
forma de números.
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( ) O Parecer Pedagógico registra os aspectos em
que os alunos têm maiores avanços e em quais
deles necessitam de maior atenção pedagógica,
possibilitando que recursos e estratégias sejam
aperfeiçoados, reelaborados e/ou inventados com
base nas informações.

( ) Uma prática sistemática de avaliação implica
quantificar e classificar o nível de aprendizagem
dos alunos.

( ) A ação avaliativa precisa estar a favor da
qualificação docente e do aprendizado do
educando.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é:

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

3. A quantidade de transformações dos últimos
anos, bem como as expectativas cada vez mais
rigorosas em relação ao papel dos professores na
sociedade, suscita novas abordagens nas
propostas de formação do magistério. Em relação
a essa questão, alguns docentes de Educação
Especial afirmaram que:

I. “A formação inicial é muito teórica, poderia ser
mais prática e também voltada às diferentes
problemáticas de cada deficiência”.

II. “Sinto grande defasagem entre aquilo que
aprendi e com o que me depararei na realidade da
escola.”

III. “A formação continuada é positiva, pois
acrescenta conhecimentos e fornece técnicas para

o desenvolvimento e a melhoria da prática
pedagógica”.

IV. “O professor de educação especial tem
formação específica, é preparado, por isso não
precisa participar de novos cursos ou
capacitações”.

Quais dos depoimentos acima NÃO se adéquam à
ideia de formação como processo?

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

4. As salas de recursos multifuncionais são
ambientes dotados de equipamentos, mobiliários,
materiais didáticos e pedagógicos para a oferta do
atendimento educacional especializado, EXCETO
com o objetivo de:
A) Prover condições de acesso, participação e
aprendizagem aos alunos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação matriculados na rede
pública de ensino regular.
B) Atender os alunos em suas especificidades,
articulando as ações com o ensino comum.
C) Complementar e/ou suplementar a formação do
aluno, visando a sua autonomia na escola e fora
dela.
D) Fomentar o desenvolvimento de recursos
didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras
no processo de ensino e aprendizagem.
E) Responsabilizar-se pela escolarização dos
alunos com deficiência.

SUPER PREPARADO CURSOS E
CONCURSOS
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5. Os alunos com necessidades educacionais
especiais necessitam de um trabalho pedagógico
que os auxilie no desenvolvimento do percurso
educativo. Analise as estratégias pedagógicas
docentes necessárias à efetivação da
aprendizagem, assinalando V, se verdadeiras, ou F,
se falsas.
( ) Estabelecer uma postura crítica em relação aos
saberes escolares e à forma como eles podem ser
trabalhados.
( ) Conscientizar-se de que a escola é uma
estrutura pronta e acabada, por isso, sua tarefa é
determinar o ritmo da classe para que ocorra a
aprendizagem.
( ) Colaborar com o desenvolvimento integral do
aluno, respeitando as diferenças e valorizando as
potencialidades de cada um.
( ) Oferecer um espaço em que o aluno possa
aprender e perceber-se como sujeito ativo na
construção do conhecimento.
( ) Propiciar um clima de cooperação e respeito
entre todos.
( ) Trabalhar para que a equipe especializada
assuma a docência da turma para que haja
inclusão.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é:

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

6. Uma professora do 2º ano aproveitou a falta de
um aluno e o fato de ninguém saber seu telefone,
nem onde morava, para propor uma Agenda da
Classe, a fim de que as crianças ordenassem os
seus nomes em ordem alfabética. A partir do
endereço de cada aluno, a professora fez a classe
estudar o bairro e também mostrou como é feita a

numeração das casas nas ruas. Esse contexto de
estudo favoreceu a vivência de currículo
A) disciplinar.
B) interdisciplinar.
C) regional.
D) oculto.
E) reprodutivo.

7. Segundo Alarcão, a escolarização de alunos
com deficiência, transtornos _______ do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação,
nas escolas comuns, têm desafiado os
profissionais da educação que lá estão a buscar
novas/outras alternativas de trabalho para que
possam garantir o acesso à educação desses
alunos. Para pensar essa questão, é fundamental,
que a escola assuma a tarefa de transformar-se e,
nesse processo, repensar o _______ para que
atenda a todos. Assim, essa escola há que ser
significada como capaz de refletir sobre suas
ações do ________ escolar para detectar pistas
que possibilitem novas/outras formas de trabalhos.
Ou seja, uma escola que reflita sobre os seus
próprios processos e as suas formas de atuar e
funcionar. Uma escola que analise, desconstrua e
refaça as suas _________ e a sua _____
curricular.

Assinale a alternativa que preenche, correta e
respectivamente, as lacunas do trecho acima.

A) globais – currículo – cotidiano – opções – ação
B) específicos – saber – meio – opções – tarefa
C) reais – currículo – espaço – propostas – síntese
D) globais – ensino – cotidiano – apostas – ação
E) reais – saber – meio – propostas – síntese

8. No âmbito escolar, a integração assume o
princípio de que toda pessoa é capaz de aprender.
Sobre as transformações no campo educacional
causadas pelo movimento de integração, analise
as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras,
ou F, se falsas.
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( ) Uma nova concepção sobre transtornos de
desenvolvimento e das deficiências.
( ) Uma perspectiva distinta entre processos de
aprendizagem e diferenças individuais.
( ) A fronteira entre a normalidade, o fracasso e a
deficiência.
( ) A integração voltada às pessoas que possuem
as mesmas oportunidades na sociedade.
( ) A obrigatoriedade de que os alunos estudem
nas escolas de Educação Especial.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é:

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

Material disponibilizado gratuitamente por
SUPER PREPARADO

9. A educação inclusiva, enquanto conceito e
proposta institucional, teve avanços significativos
ao longo dos anos 90 do século XX, provocados
por movimentos importantes, dentre eles:
I. Simpósio Internacional de Educação e
Comunicação, realizado em 2018, em Aracaju,
Brasil.
II. Congresso Internacional de Pesquisa e Práticas
em Educação, realizado em 2018, em São Paulo,
Brasil.
III. Conferência Mundial de Educação para Todos,
realizada em Jomtie, Tailândia, em 1990.
IV. Conferência Mundial de Educação Especial,
realizada em 1994, em Salamanca, Espanha, que
originou o documento “Declaração de Salamanca”.

Quais estão corretos?

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

10. Sobre os desafios da escola moderna e sua
transição para a escola contemporânea, analise as
assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou
F, se falsas.

( ) A escola, mesmo inserida em uma sociedade
contemporânea, ainda mantém características
provenientes de uma época moderna.
( ) A realidade educacional é marcada pela
integração entre os programas escolares e os
alunos e entre o que os professores querem
ensinar e o que os alunos desejam aprender.
( ) A escola é organizada em séries, com alunos de
idades semelhantes, enquanto os saberes são
traduzidos nos conteúdos trabalhados em aula,
respeitando a correlação entre idade e série.
( ) Os processos de ensinar e de aprender
acompanham os avanços e as transformações da
sociedade contemporânea e formam professores
éticos, compromissados, conhecedores das áreas
de conhecimento e dos procedimentos, métodos
de ensino e de aprendizagem.
( ) A reflexão sobre os avanços tecnológicos
necessários para tornar a informação significativa
aos alunos é um dos desafios da escola na
contemporaneidade.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é:
A) V – V – V – V – V.
B) V – F – V – F – V.
C) V – V – F – V – V.
D) F – V – V – V – F.
E) F – F – F – F – F.

GABARITO
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1.A
2.A
3.B
4.E
5.E
6.B
7.A
8.C
9.D
10.B

Questões Concurso
Pedagogia: Avaliação,

Aprendizagem,
Alfabetização...

Questão 1
Piaget propõe que o conhecimento é construído na
relação do homem com os objetos, não estando
pronto nem no sujeito (na carga genética), nem no
meio (no objeto). O conhecimento não está pronto
antes da relação do homem com o meio, mas é
construído nessa relação.
(Coleção Proinfantil, Módulo II – Unidade 2 – Livro
de estudo – vol.2 / MEC.)
Considerando alguns conceitos piagetianos,
assinale a alternativa correta.
A) Adaptação: conjugação da assimilação e da
acomodação.
B) Acomodação: incorporação do mundo à
experiência do sujeito.
C) Período pré-operacional: as formas de
assimilação do meio são sensoriais.
D) Período sensório motor: caracteriza-se pela
ação mental da criança sobre o meio.

SUPER PREPARADO CURSOS E
CONCURSOS
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Questão 2
De acordo com Moran (2018), dois conceitos são
especialmente poderosos para a aprendizagem
hoje: aprendizagem ativa e aprendizagem híbrida.
A partir do exposto, analise as afirmativas a seguir.
I. Metodologias são grandes diretrizes que
orientam os processos de ensino e aprendizagem
e que se concretizam em estratégias, abordagens
e técnicas concretas, específicas e diferenciadas.
II. Metodologias ativas consistem em um conjunto
de estratégias utilizadas em algumas sequências
didáticas, centradas na participação efetiva do
professor na construção do processo de ensino.
III. A aprendizagem híbrida destaca a flexibilidade,
a mistura e o compartilhamento de espaços,
tempos, atividades, materiais, técnicas e
tecnologias que compõem esse processo ativo.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
A) I, II e III.
B) II, apenas.
C) III, apenas.
D) I e III, apenas.

Questão 3
Aprendizagem baseada em projetos é uma
metodologia de aprendizagem em que os alunos
se envolvem com tarefas e desafios para resolver
um problema ou desenvolver um projeto que tenha
ligação com a sua vida fora da sala de aula.
(BACICH & MORAN. Metodologias ativas para
uma educação inovadora.)
Considerando a aprendizagem baseada em
projetos, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) Adota o princípio da aprendizagem colaborativa,
baseada no trabalho coletivo.

Para quem não se contenta com qualquer material e deseja ser aprovado -  Mais de 5000
Questões Por assunto: ACESSE https://go.hotmart.com/B46829098I

https://questoesconcursopedagogia.com.br/


SUPER PREPARADO
CURSOS E CONCURSOS

B) Neste projeto há preocupação em gerar um
produto, que seja um objeto concreto ao final do
trabalho.
C) Os alunos são avaliados de acordo com o
desempenho durante as atividades e na entrega
dos projetos.
D) Os projetos preveem paradas para reflexão,
feedback, autoavaliação e avaliação de pares,
discussão com outros grupos e atividades para
“melhoria de ideias”.

Questão 4
Segundo Hadyt (1997), a avaliação formativa
caracteriza-se pelos seguintes aspectos: possibilita
ao professor refletir e analisar o seu trabalho
pedagógico em sala de aula, além de rever,
investigar e aperfeiçoar constantemente a sua
teoria e prática, de acordo com as necessidades
dos educandos, e, por sua vez, para os alunos, o
avaliar formativo “[...] oferece [...] informações
sobre seu progresso na aprendizagem fazendo-o
conhecer seus avanços, bem como suas
dificuldades, para poder superá-las [...]”. (HADYT,
1997, P. 292-293.)
Considerando os elementos da avaliação
formativa: regulação do ensino e aprendizagem,
autorregulação da aprendizagem e feedback,
assinale a afirmativa INCORRETA.
A) O feedback também possibilita ao aluno realizar
a autorregulação de sua própria aprendizagem.
B) O feedback é um elemento relevante na
avaliação formativa, pois é o momento em que o
professor irá somente indicar ao aluno seus erros e
acertos.
C) A regulação é uma ação realizada pelo
professor, momento em que o mesmo irá regular e
intervir na superação das dificuldades dos alunos
para que avancem no processo de construção das
aprendizagens.
D) Para a realização do feedback, assim como
para os processos de regulação do ensino e da
autorregulação da aprendizagem, é relevante

destacar o foco nos objetivos delineados para cada
situação de ensino e aprendizagem.

Material disponibilizado gratuitamente por
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Questão 5
Da organização da Educação Nacional, conforme a
LDB, em seu Art. 10, os estados incumbir-se-ão
de, dentre outros, assinale a afirmativa
INCORRETA.
A) Oferecer com prioridade o ensino fundamental.
B) Baixar normas complementares para o seu
sistema de ensino.
C) Organizar, manter e desenvolver os órgãos e
instituições oficiais dos seus sistemas de ensino.
D) Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar
e avaliar, respectivamente, os cursos das
instituições de educação superior e os
estabelecimentos do seu sistema de ensino.

6. A alfabetização consiste no aprendizado do
alfabeto e de sua utilização como código de
comunicação. De um modo mais abrangente, a
alfabetização é definida como um processo no qual
o indivíduo constrói a gramática e suas variações,
sendo chamada de alfabetismo a capacidade de
ler, compreender e escrever textos e a de operar
números. Esse processo não se resume apenas na
aquisição das habilidades mecânicas (codificação
e decodificação) do ato de ler, mas na capacidade
de interpretar, compreender, criticar, ressignificar e
produzir conhecimento. Sobre as práticas de
ensino e aprendizagem para alfabetização,
assinale a alternativa INCORRETA:
a) A prática de ensino e aprendizagem para a
alfabetização é entendida como uma prática social
complexa que acontece em diferentes
espaços/tempos da escola, no cotidiano de
professores e alunos nela envolvidos e, de modo
especial, na sala de aula, mediada pela interação
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professor-aluno-conhecimento;
b) A nova concepção do ensino da língua escrita
trouxe contribuições para a prática pedagógica
dentro da alfabetização. O foco da alfabetização é
o processo pelo qual a criança aprende, não mais
o professor como transmissor de conhecimento.
Essas contribuições para a educação passaram a
exigir dos profissionais de educação uma busca de
maiores competências para ensinar, o que
ocasionou numa mudança no pensamento
mecanicista;
c) É papel do professor alfabetizar a criança dentro
de um contexto, através de práticas de letramento.
É durante este processo que o alfabetizador deve
despertar no educando o gosto pela leitura;
d) Pedir que os alunos copiem textos é uma das
práticas mais eficientes de alfabetização, pois esse
exercício mecânico, com certeza, ajuda o aluno a
memorizar a escrita das palavras;
e) É natural que existam diferentes níveis de
aprendizagem em uma classe de alfabetização,
pois a aprendizagem da escrita é um processo que
se dá em diferentes níveis para cada indivíduo.
Todas as práticas do alfabetizador, nessas
circunstâncias, devem estar voltadas para os
conhecimentos prévios do aprendiz, ao seu
contexto de letramento.

Material disponibilizado gratuitamente por
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7.Aprendizagem é o processo pelo qual as
______________, _____________ e
_____________ são adquiridos ou modificados,
como resultado de estudo, experiência, formação,
raciocínio e observação. Este processo pode ser
analisado a partir de diferentes perspectivas, de
forma que há diferentes teorias de aprendizagem.
Assinale a alternativa correta que preencha a
lacuna apresentada pelo texto:
a) Disciplinas, valores e conteúdos.

b) Matérias, expectativas e frustrações.
c) Virtudes, defeitos e conhecimentos.
d) Competências, habilidades e conhecimentos.
e) Defeitos, virtudes e conteúdos.

8.Sobre o tema aprendizagem, assinale a
alternativa INCORRETA:
a) Aprendizagem é um processo de mudança de
comportamento obtido através da experiência
construída por fatores emocionais, neurológicos,
relacionais e ambientais.
b) Aprender é o resultado da interação entre
estruturas mentais e o meio ambiente.
c) De acordo com a nova ênfase educacional,
centrada na aprendizagem, o professor é coautor
do processo de aprendizagem dos alunos.
d) O professor deve exercer a sua habilidade de
protagonista das construções da aprendizagem.
e) Os objetivos da aprendizagem são classificados
em: domínio cognitivo (ligados a conhecimentos,
informações ou capacidades intelectuais); domínio
afetivo, (relacionados a sentimentos, emoções,
gostos ou atitudes); domínio psicomotor (que
ressaltam o uso e a coordenação dos músculos).

9.Os Parâmetros Curriculares Nacionais, mais
conhecidos como PCNs, é uma coleção de
documentos que compõem a grade curricular de
uma instituição educativa. Esse material foi
elaborado a fim de servir como ponto de partida
para o trabalho docente, norteando as atividades
realizadas na sala de aula. Assinale a alternativa
INCORRETA sobre os PCNs:
a) Cada instituição deve montar o seu Projeto
Político Pedagógico, sua proposta pedagógica,
seguindo à risca os parâmetros apresentados no
documentos e ignorando a realidade social da
localidade onde a escola está inserida.
b) O documento é uma orientação quanto ao
cotidiano escolar, os principais conteúdos que
devem ser trabalhados, a fim de dar subsídios aos
educadores, para que suas práticas pedagógicas
sejam da melhor qualidade.
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c) Em sua abordagem, os parâmetros curriculares
nacionais definem que os currículos e conteúdos
não podem ser trabalhados apenas como
transmissão de conhecimentos, mas que as
práticas docentes devem encaminhar os alunos
rumo à aprendizagem.
d) Os PCN estão divididos a fim de facilitar o
trabalho da instituição, principalmente na
elaboração do seu Projeto Político Pedagógico.
São seis volumes que apresentam as áreas do
conhecimento, como: língua portuguesa,
matemática, ciências naturais, história, geografia,
arte e educação física.
e) Além dos seis volumes, há outros três que
trazem elementos de composição dos temas
transversais. O primeiro deles explica e justifica o
porquê de se trabalhar com temas transversais,
além de trazer uma abordagem sobre ética. No
segundo volume os assuntos abordados tratam de
pluralidade cultural e orientação sexual; e o terceiro
volume aborda meio ambiente e saúde.

10.Também chamado de proposta pedagógica, é
um instrumento de caráter geral, que apresenta as
finalidades, concepções e diretrizes do
funcionamento da escola, a partir das quais se
originam todas as outras ações escolares. O texto
acima trata:
a) Das escolhas didáticas do professor.
b) Do projeto pedagógico da escola.
c) Do plano de ensino da escola.
d) Do plano de trabalho docente.
e) Do plano de carreira para o professor.

GABARITO
1A, 2D, 3B, 4B, 5A, 6D, 7D, 8D, 9A, 10B

Questões Concurso
Pedagogia: Luckesi,

Perrenoud, Antunes, ...
QUESTÃO 1 – Segundo Luckesi (2011), são
exemplos de instrumentos de coleta de dados para
a avaliação, EXCETO:
A) Redações.
B) Aula expositiva.
C) Questionários.
D) Testes.
E) Fichas de observação.

QUESTÃO 2 – Na pedagogia tradicional, a criança
é vista como um:
A) Ser dotado de necessidades e interesses.
B) Sujeito da sua aprendizagem.
C) Ser de inteligência e vontade.
D) Objeto que pode ser moldado.
E) Sujeito histórico e de direito.

QUESTÃO 3 – São objetivos do planejamento, de
acordo com Celso Vasconcellos:
I. Racionalizar recursos.
II. Transformar a realidade.
III. Fortalecer a fragmentação das práticas
educativas.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 4 – Para Vasconcellos (2012), a
elaboração de um projeto de ensino-aprendizagem
é também um processo de:
A) Construção do conhecimento.
B) Transmissão de informação.
C) Retenção de conteúdo.

Para quem não se contenta com qualquer material e deseja ser aprovado -  Mais de 5000
Questões Por assunto: ACESSE https://go.hotmart.com/B46829098I



SUPER PREPARADO
CURSOS E CONCURSOS

D) Memorização.
E) Acumulação didática.

QUESTÃO 5 – Luckesi (2011) afirma que avaliar é
diagnosticar, e o primeiro passo do diagnóstico
deve ser a:
A) Aferição de valores.
B) Descrição da realidade.
C) Atribuição de juízo de valor.
D) Classificação de capacidades.
E) Verificação de conteúdo.

QUESTÃO 6 – As metodologias ativas são
alternativas pedagógicas que colocam o foco do
processo de ensino-aprendizagem no(a):
A) Professor.
B) Conteúdo.
C) Aluno.
D) Informação.
E) Recurso.

Material disponibilizado gratuitamente por
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QUESTÃO 7 – De acordo com Vasconcellos
(2012), é necessário fazer um planejamento
participativo, uma vez que dessa forma:
I. O sujeito da reflexão torna-se também o sujeito
da decisão, da ação e do usufruto.
II. Há motivação dos envolvidos, pelo fato de estar
atendendo às necessidades dos sujeitos.
III. A probabilidade de concretização passa a ser
maior, dado que quem ajudou a construir está mais
predisposto a realizar.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 8 – Dentre as “10 novas competências
para ensinar” analisadas por Perrenoud NÃO está
a de:
A) Trabalhar de forma individualizada.
B) Utilizar novas tecnologias.
C) Participar da administração da escola.
D) Administrar a progressão das aprendizagens.
E) Informar e envolver os pais.

QUESTÃO 9 – Segundo Antunes (2014), em um
sistema consciente e equilibrado, o estudante
percebe a avaliação como um instrumento:
I. De acompanhamento de seu progresso.
II. Que informa as etapas de conquistas.
III. Que sinaliza mudanças progressivas em sua
formação.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 10 – Segundo Antunes, um sistema de
avaliação da aprendizagem baseado na Nova
Pedagogia deve privilegiar as seguintes situações:
I. Ocorrer em diversas oportunidades.
II. Explorar diferentes competências.
III. Elaborar testes para aferir conteúdo transmitido
pelo professor.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

1 B  2 D 3 C  4 A  5 B  6 C   7 E   8 A  9 E  10 C

Para quem não se contenta com qualquer material e deseja ser aprovado -  Mais de 5000
Questões Por assunto: ACESSE https://go.hotmart.com/B46829098I


