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(Assuntos Diversos) - MATERIAL GRATUITO

Questão 1 - FUNDATEC - Vasconcellos (2009)
salienta que, no Trabalho por Projeto, o professor
deve assumir, em todas as etapas, um papel de:
A) Interventor.
B) Orientador.
C) Sintetizador.
D) Centralizador.

Questão 2 -FUNDATEC - Para Alarcão (2010), o
pressuposto de uma Escola Reflexiva está
alicerçado:
I. Nos conteúdos produzidos pela humanidade ao
longo dos séculos.
II. Em uma filosofia, evidenciada em seu Projeto
Pedagógico.
III. Em um Regimento Interno que privilegie a
disciplina dos alunos.
Quais estão corretas?
A) Apenas II.
B) Apenas I e III.
C) Apenas II e III.
D) I, II e III.

Questão 3 - FUNDATEC - respeito da avaliação, são
feitas as seguintes considerações:
I. As atividades avaliativas devem concorrer para o
desenvolvimento intelectual, social e moral dos
alunos.
II. Deve estar concentrada em instrumentos didáticos
objetivos e mensuráveis, aplicados ao final de cada
etapa.
III. Corresponde à última etapa do processo de
aprendizagem.

Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas I e III.
C) Apenas II e III.
D) I, II e III.

Questão 4 - FUNDATEC - Segundo Amaral (In:
LIBÂNEO, 2012), o grande objetivo da avaliação é a
de estar a serviço da:
A) Classificação.
B) Promoção.
C) Aprendizagem.
D) Verificação.

Questão 5 - FUNDATEC -
Ao planejar, temos a possibilidade de:
I. Organizar e unificar recursos disponíveis.
II. Determinar prazos para executar atividades.
III. Realizar avaliação diagnóstica para intervenção
na realidade.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas I e III.
C) Apenas II e III.
D) I, II e III.

Questão 6 - FUNDATEC - Segundo Luckesi (2011), a
avaliação deve ser:
I. Construtiva.
II. Seletiva.
III. Eliminatória.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas I e III.
C) Apenas II e III.
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D) I, II e III.

Questão 7 - FUNDATEC - O professor é o mediador
entre o aluno e o conhecimento. Cabe a ele
promover situações pedagógicas em que os alunos
com necessidades educacionais especiais superem
o senso comum e avancem em seu potencial
humano:
A) Afetivo, social e intelectual.
B) Ético, estético e político.
C) Cultural, social e afetivo.
D) Intelectual, moral e ético.

Questão 8 - FUNDATEC - A diversidade existente na
comunidade escolar contempla uma ampla
dimensão de características. Necessidades
educacionais podem ser identificadas em diversas
situações representativas de dificuldades de
aprendizagem, como decorrência de condições
individuais, econômicas ou socioculturais dos
alunos, tais como, EXCETO:
A) Crianças com condições físicas, intelectuais,
sociais, emocionais e sensoriais diferenciadas.
B) Crianças com deficiência e bem dotadas.
C) Crianças de populações próximas, com habitação
fixa.
D) Crianças trabalhadoras ou que vivem nas ruas.

Questão 9 - FUNDATEC -O Conselho Tutelar e a
Escola precisam trabalhar juntos para encaminhar os
problemas de alunos que envolvem:
I. Elevados níveis de aprovação por estudos de
recuperação.
II. Maus-tratos.
III. Reiteração de faltas injustificadas e de evasão
escolar, esgotados os recursos escolares.
ais estão INCORRETAS?
A) Apenas I.
B) Apenas II.

C) Apenas I e III.
D) I, II e III.

Questão 10 - FUNDATEC - A Educação Ambiental
surge com o propósito de despertar a consciência da
população global sobre os problemas ambientais
consequentes das atividades humanas. Quanto a
esses propósitos, analise as assertivas abaixo e
assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.
( ) Formar uma população mundial consciente e
preocupada com o ambiente e com os problemas
que lhe dizem respeito.
( ) Formar uma população que tenha os
conhecimentos, as competências, o estado de
espírito, as motivações e o sentido de participação e
engajamento que lhe permita trabalhar
individualmente e coletivamente para resolver os
problemas atuais e impedir que se repitam.
( ) Assumir um caráter mais complexo e realista,
considerando o ambiente em sua totalidade,
analisando os aspectos naturais, artificiais, políticos,
econômicos, históricos e culturais.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses,
de cima baixo, é:
A) V – F – V.
B) V – V – V.
C) F – V – F.
D) F – F – F.

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