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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

1. A respeito da relação professor‐aluno, julgue o seguinte item.
Na escola tradicional, a relação professor‐aluno baseia‐se no respeito à competência 
técnica do professor, em uma perspectiva hierárquica.
Certo
Errado

2. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa respectivamente as 
lacunas: A pedagogia deve priorizar a tecnologia da interação humana, colocando em 
evidência, ao mesmo tempo, a questão das dimensões ____________________ e éticas, 
apoiada necessariamente em uma visão de mundo, de homem e sociedade. Neste 
sentido, uma prática pedagógica precisa ter dinâmica própria, que lhe permita o exercício 
do pensamento ______________________, conduza a uma visão política de cidadania e 
que seja capaz de integrar a arte, a cultura, os valores e a interação, propiciando, assim, a 
recuperação da autonomia dos sujeitos e de sua ocupação no mundo, de forma 
_______________________.”
A) Epistemológicas – Reflexivo – Significativa.
B) Metafísicas – Flexível – Invasiva.
C) Antológicas – Inflexível – Evasiva.
D) Ontológicas – Dissonante – Intrusiva.

3. Assinale a alternativa que corresponde a tendência liberal renovada não-diretiva no 
contexto do papel da escola: 
A) Nesta tendência cabe à escola cabe suprir as experiências que permitam ao aluno 
educar-se, num processo ativo de construção e reconstrução do objeto, numa interação 
entre estruturas cognitivas do indivíduo e estruturas do ambiente.
B) Acentua-se nesta tendência o papel da escola na formação de atitudes, razão pela qual 
deve estar mais preocupada com problemas psicológicos do que com os pedagógicos ou 
sociais.
C) Nesta tendência a atuação da escola consiste na preparação intelectual e moral dos 
alunos para assumir sua posição na sociedade. O compromisso da escola é com a 
cultura, os problemas sociais pertencem à sociedade.
D) À educação escolar nesta tendência compete organizar o processo de aquisição 
de habilidades, atitudes e conhecimentos específicos, úteis e necessários para que 
os indivíduos se integrem na máquina do sistema social global

https://questoesconcursopedagogia.com.br/
https://questoesconcursopedagogia.com.br/mais1200questoes/
https://questoesconcursopedagogia.com.br/


Questões Concurso Pedagogia
https://questoesconcursopedagogia.com.br/ 

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/

4. Segundo Cortella, há quatro desafios principais na educação brasileira. Nesse sentido, 
assinale V, se verdadeiro, ou F, se falso, quanto a esses desafios.
( ) Democratização do acesso e da permanência, isto é, aumentar cada vez mais o 
número de pessoas em qualquer idade na educação básica e tudo aquilo que deveria ser 
obrigatório.
( ) Democratização da gestão, isto é, que as comunidades pedagógicas: pais, alunos, 
professores e funcionários tenham presença ativa dentro do equipamento escolar.
( ) Uma nova qualidade de ensino em relação ao tempo que vivemos com uma 
modificação das condições de trabalho docente e de formação continuada de modo que a 
gente faça melhor aquilo que a gente precisa fazer.
( ) A educação de jovens e adultos, pois é vergonhoso que um país que é a sexta 
economia mais poderosa do mundo tenha cerca de 14 milhões de homens e mulheres 
com mais de 15 anos de idade que não sabem ler o lema da própria bandeira.

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

5. O modelo de espiral do conhecimento explica como ocorre a geração do conhecimento 
por meio de conversões entre tácito e explícito. Considerando esse assunto, assinale a 
opção correta.
A) Conhecimento explícito refere-se às crenças e suposições que são usadas para 
entender e descrever a realidade.
B) Internalização é o processo de transformar conhecimento explícito em conhecimento 
cultural.
C) Não é possível socializar conhecimento tácito, pois isso implicaria compartilhar 
experiências pessoais para a solução de problemas.
D) Na organização, é impossível gerar novos conhecimentos a partir do processo de 
combinação de conhecimentos explícitos.
E) Transformar o conhecimento tácito em explícito envolve uma ação de externalização, 
que significa tornar o conhecimento tácito em conceitos explícitos.
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6. A respeito dos objetivos da formação de professores, analise as afirmativas a seguir.   
I. O desenvolvimento profissional permanente é um direito de todos os professores.
II. O desenvolvimento das competências profissionais exige uma articulação entre teoria e 
prática.
III. O processo de desenvolvimento profissional deve estar vinculado à melhoria das 
condições de trabalho. 
 Assinale:
A) se somente a afirmativa I estiver correta.
B) se somente a afirmativa II estiver correta.
C) se somente a afirmativa III estiver correta.
D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

7. Segundo Aranha (2006), a teoria do conhecimento é chamada de epistemologia e 
investiga as relações entre o sujeito cognoscente e o objeto. A epistemologia, por ter 
adquirido um caráter mais crítico e específico sobre o estudo do conhecimento científico, é 
também denominada de ______________________.
Escolha entre as alternativas abaixo, aquela que preenche CORRETAMENTE a lacuna.
A) Antropologia.
B) História do Conhecimento.
C) Sociologia da Educação.
D) História da Educação.
E) Filosofia das Ciências.

8. Deve-se registrar como uma das principais qualidades profissionais do professor:
A) manter a disciplina em sala de aula a qualquer custo
B) fornecer lista de exercícios a serem realizados como tarefa de casa.
C) estabelecer uma ponte entre as tarefas cognitivas (objetivos e conteúdos) e as 
capacidades dos alunos para enfrentá-las
D) proporcionar o ensino do saber predeterminado, sem alteração de conteúdos, 
independente da capacidade dos alunos ou de suas experiências prévias
E) garantir a transmissão do conhecimento somente para uma turma homogênea e apta a 
aprender conteúdos novos

9. São saberes necessários à prática docente, EXCETO:
A) reflexão crítica sobre a prática.
B) corporeificação das palavras pelo exemplo.
C) aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação.
D) criticidade.
E) autoritarismo.
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10. Assinale a alternativa incorreta. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as 
normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de:
A) Informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos alunos.
B) Informar pais e responsáveis sobre a execução de sua proposta pedagógica.
C) Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento.
D) Articular-se com as famílias e a comunidade, sem criar processos de integração da 
sociedade com a escola.
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GABARITO
1. CERTO 
2. A
3. B
4. C
5. E
6. E
7. E
8. C
9. E
10. D
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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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