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Em todas as coisas o sucesso depende de uma preparação 
prévia, e sem tal preparação o falhanço é certo.  Confúcio

MAIS DE 5 MIL QUESTÕES POR ASSUNTO: https://questoesconcursopedagogia.com.br/mais1200questoes/ 

SUPER PREPARADO CURSOS E CONCURSOS
https://questoesconcursopedagogia.com.br/

PEDAGOGIA

1. (Banca: CESPE / CEBRASPE) Julgue o item subsequentes, com base nos instrumentos legais 
que dispõem acerca da educação brasileira, considerando que CF corresponde à Constituição 
Federal de 1988 e LDB, à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

De acordo com a LDB, as atribuições dos docentes incluem a participação na elaboração da 
proposta pedagógica da escola e a colaboração nas atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade escolar.
Alternativas
( ) Certo
( ) Errado

2. (Banca: CESPE / CEBRASPE) Julgue o item subsequentes, com base nos instrumentos legais 
que dispõem acerca da educação brasileira, considerando que CF corresponde à Constituição 
Federal de 1988 e LDB, à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Condições para acesso e permanência na escola pública ou privada, independentemente do local 
de residência do aluno, constitui um direito assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
Alternativas
( ) Certo
( ) Errado

3. (Banca: CESPE / CEBRASPE) Julgue o item subsequentes, com base nos instrumentos legais 
que dispõem acerca da educação brasileira, considerando que CF corresponde à Constituição 
Federal de 1988 e LDB, à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Conforme disposto no Decreto Federal n.º 5.154/2004, a articulação entre a educação profissional 
técnica de nível médio e o ensino médio deve ser realizada de forma integrada, concomitante e 
subsequente.
Alternativas
( ) Certo
( ) Errado

4. (Banca: CESPE / CEBRASPE) Julgue o item subsequentes, com base nos instrumentos legais 
que dispõem acerca da educação brasileira, considerando que CF corresponde à Constituição 
Federal de 1988 e LDB, à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

A atuação prioritária no ensino fundamental é competência comum atribuída, pela CF, aos 
municípios, aos estados e ao Distrito Federal, no âmbito do regime de colaboração, para a 
organização dos sistemas de ensino.
Alternativas
( ) Certo
( ) Errado
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5. (Banca: CESPE / CEBRASPE) Julgue o item subsequentes, com base nos instrumentos legais 
que dispõem acerca da educação brasileira, considerando que CF corresponde à Constituição 
Federal de 1988 e LDB, à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Quanto aos critérios de verificação do rendimento escolar no ensino fundamental e médio, a LDB 
disciplina a obrigatoriedade dos estudos de recuperação, preferencialmente desenvolvidos ao 
longo do período letivo, para estudantes com baixo desempenho escolar, conforme estabelecido 
no regimento das escolas.
Alternativas
( ) Certo
( ) Errado

6. (Banca: CESPE / CEBRASPE) Com relação à didática e à sua prática histórico-social, julgue o 
item a seguir.

O enfoque tecnicista da didática busca estratégia objetiva, racional e neutra do processo de 
ensino-aprendizagem, em contraposição ao enfoque humanista.
Alternativas
( ) Certo
( ) Errado

7.  (Banca: CESPE / CEBRASPE) Com relação à didática e à sua prática histórico-social, julgue o 
item a seguir.

A didática deve ocupar-se do ensino, mas sem se descuidar do aprendizado, visto que, na 
ausência de aprendizagem, o ensino fracassa.
Alternativas
( ) Certo
( ) Errado

8. (Banca: CESPE / CEBRASPE) Com relação à didática e à sua prática histórico-social, julgue o 
item a seguir.

A principal responsabilidade da mediação didática é assegurar condições favoráveis para a 
concretização do processo de aprendizagem por meio da transformação das relações do aprendiz 
com o saber.
Alternativas
( ) Certo
( ) Errado

9. (Banca: CESPE / CEBRASPE) Com relação à didática e à sua prática histórico-social, julgue o 
item a seguir.

Para garantir um papel significativo, a didática deve ser embasada por um modo crítico de 
desenvolvimento da prática educativa realizada pelo professor conjuntamente com outros 
segmentos envolvidos no processo de aprendizagem.
Alternativas
( ) Certo
( ) Errado
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10. (Banca: CESPE / CEBRASPE) A respeito de planejamento escolar, julgue o item que se 
segue.

O planejamento curricular deve abranger todas as experiências de aprendizagem que o educando 
vivencia, e não apenas uma relação de conteúdos e métodos a serem trabalhados na escola.
Alternativas
( ) Certo
( ) Errado

GABARITO
1. CERTO 
2. ERRADO
3. CERTO
4. CERTO
5. CERTO
6. CERTO
7. CERTO
8. CERTO
9. CERTO
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RESPONDA PARA VOCÊ MESMO

VOCÊ DESEJA PASSAR NO CONCURSO OU SELEÇÃO?

SE SIM, ESSE MATERIAL LHE DEIXARÁ À FRENTE DE MUITOS 
CONCORRENTES A PARTIR DE HOJE!

RESUMO DO MATERIAL
● Videoaulas de Resolução de Questões
● Mais de 6 MIL QUESTÕES EM PDF
● Preparação Para Concursos e Seleções.
● Questões em PDF por Assunto

ACESSE  AQUI!
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CANAL SUPER PREPARADO 
https://www.youtube.com/channel/
UC7tIsrj35rhTHaxCYYgRhbQ 

NOSSO INSTAGRAM
https://www.instagram.com/professor_s
uper_preparado/ 

GRUPO FACEBOOK 
https://www.facebook.com/groups/
2020218781542603 

GRUPO TELEGRAM
https://t.me/joinchat/TWNmYrXYSx
f2tkTj 

CURSOS GRATUITOS
https://superpreparadocursos.com.
br/ 

OUTROS MATERIAIS 
https://professorpreparado.com.br/
mais-materiais/ 
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