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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
(Assuntos Diversos) - MATERIAL GRATUITO

Questão 1.IMPARH - O padrão mínimo de
qualidade da educação, de que trata o § 1º do Art.
211 da Constituição Federal, considerará as
condições adequadas de oferta e terá como
referência:
A) o Custo-Benefício da Educação resultante de
estudos realizados pelo FNDE.
B) o Custo-Benefício da Educação Pública
estabelecido pelo Conselho Nacional de Educação.
C) o Custo Aluno Qualidade (CAQ), na forma
disposta em Lei Complementar.
D) o Custo Aluno resultante de estudos realizados
pelas redes municipais de ensino.

Questão 2.FGV - Bernardo foi abandonado ainda
criança pelos pais. Passou fome, estudou com
dificuldades. Com muito trabalho, acumulou
fortuna e tornou-se o mais rico da região. Com a
intenção de que o filho aprenda a importância do
trabalho e dê valor aos bens que possui, decide
matriculá-lo na escola municipal. Porém, a
matrícula foi negada pela Secretaria Municipal de
Educação sob o argumento de que, como
Bernardo pode matricular seu filho na escola
mais cara da região, ele estaria tomando a vaga
de uma criança que não pode pagar.

Sobre esse caso, afirma-se que a Secretaria agiu:

A) corretamente, visto que não há vaga para todos;
B) corretamente, pois a escola pública deve
favorecer os mais carentes;
C) erroneamente, pois educação é direito público
subjetivo, independentemente da situação
econômica da pessoa;

D) erroneamente, pois como Bernardo paga muitos
impostos, tem o direito de matricular seu filho em
escola pública;
E) corretamente, pois ao aceitar a matrícula do filho
de Bernardo, teria que fornecer o uniforme e o
material escolar para uma criança que poderia
adquiri-los por seus próprios meios.

Questão 3.CETREDE - A universidade enfrenta
hoje alguns desafios, notadamente, em relação à
globalização à diversidade e acessibilidade;
mercantilização do saber e privatização da
ciência, entre outros.

Considerando esses aspectos, marque a
alternativa que contempla um problema, sem a
solução do qual a universidades não subsiste.
A) Estrutura de funcionamento de baixa tecnologia
para acompanhar a demanda.
B) Escassez de sustentabilidade financeira.
C) Incapacidade de propiciar a formação do cidadão
integral.
D) Ausência de políticas de expansão e
permanência para garantir a meta 12 do PNE, que
fixa em 33% da população jovem de 18 a 24 anos no
Ensino Superior.

Questão 4.CETREDE - Para fins de autorização,
reconhecimento e renovação de reconhecimento
de cursos de graduação, o instrumento norteador
desse processo está estruturado em três
dimensões, a saber:
A) organização didático-pedagógica, corpo docente
e tutorial e infraestrutura.
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B) corpo docente e tutorial, ensino, pesquisa e
avaliação.
C) infraestrutura, corpo docente e tutorial e gestão.
D) corpo docente e tutorial, infraestrutura, avaliação
e gestão.

Questão 5. Unifil - A equidade na área
educacional tem sido considerada no que se
refere às políticas afirmativas, por meio de
medidas que visam superar as iniquidades
historicamente ocorridas no Brasil. Para Sposati
(2010), a falta de equidade provoca a iniquidade.
Assinale a alternativa que condiz com a
afirmação do autor em relação à iniquidade.
A) O sistema educacional não pode ser indiferente à
diversidade de sujeitos na escola.
B) A ausência de acesso justo para que as pessoas
superem suas necessidades e tenham garantida a
igualdade distributiva na qualidade do atendimento a
essas necessidades e no acesso às oportunidades
construídas pela sociedade.
C) A presença de acesso justo para que as pessoas
superem suas necessidades e tenham garantida a
igualdade distributiva na qualidade do atendimento a
essas necessidades e no acesso às oportunidades
construídas pela sociedade.
D) O sistema educacional tem que reconhecer e
prover condições de maneira justa a todos.

Questão 6.CETREDE - Nas palavras da diretora
executiva do Todos Pela Educação, Priscila Cruz,
esse momento pelo qual passamos não tem
precedentes e nenhum lugar do mundo tem a
solução ideal sobre o que devemos fazer. Isso
quer dizer que tivemos que mobilizar recursos e
criar procedimentos de um dia para o outro para
atender uma demanda gigantesca que não existia
antes.

Há uma necessidade urgente de que todos nós
brasileiros, sejamos
A) confiantes.
B) passivos.
C) tolerantes.
D) fiscalizadores.
E) supervisores.

Questão 7.FGV - Considerando o sistema
educacional brasileiro e os Parâmetros
Curriculares Nacionais, analise as afirmativas a
seguir.
I. Os Parâmetros Curriculares Nacionais
constituem o primeiro nível de concretização
curricular.
II. As secretarias de educação de estados e
municípios podem adaptar os Parâmetros
Curriculares Nacionais para elaborar suas
respectivas propostas curriculares.
III. Os professores são a instância de
concretização curricular, mas sua autonomia
pedagógica é limitada em nome da
homogeneização do currículo.

Está correto o que se afirma em:
A) somente I;
B) somente II;
C) somente III;
D) somente I e II;
E) I, II e III.

Questão 8.FGV - Instância responsável por
articular e coordenar as conferências de
educação e promover a articulação com as
conferências regionais, estaduais e municipais,
além de acompanhar o cumprimento das metas e
a execução do Plano Nacional de Educação.

O trecho acima descreve atribuições do(a):
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A) Fórum Nacional de Educação;
B) Conselho Nacional de Educação;
C) Comissão de Educação da Câmara dos
Deputados;
D) Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Básica;
E) Comissão de Educação, Cultura e Esporte do
Senado Federal.

GABARITO
1.C 2.C 3.B 4.A 5.B 6.C 7.D 8.A
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Materiais ÁReas como Educação Física, Matemática e outros –
CLIQUE AQUI

Cursos Online Gratuitos (COM CERTIFICADO) – CLIQUE AQUI

FACEBOOK: https://www.facebook.com/groups/materiaisconcursoprofessor
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/professor_super_preparado/
TELEGRAM: https://t.me/ConcursosEmEducacao
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