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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
(Assuntos Diversos) - MATERIAL GRATUITO

Questão 1 - FUNDATEC - Entende-se por fracasso
escolar o fato de o aluno não completar o grau
acadêmico mínimo para o sistema educacional do
qual se faz parte. É um fenômeno que ocorre em um
nível muito alto em vários países. Nesse sentido,
assinale a alternativa INCORRETA quanto aos
aspectos mais importantes em relação ao fracasso
escolar.
A) Falta de motivação ou desinteresse por parte do
aluno.
B) Problemas de aprendizagem.
C) Altos índices de aprovação e consequentemente
a falta de interesse em estudar.
D) Problemas de visão.

Questão 2 - FUNDATEC - O bullying escolar é uma
problemática que por décadas vem sem sendo
discutida, porém, pouco se avança no que tange a
soluções que possam efetivamente auxiliar nesse
cenário. Nesse sentido, surge a justiça restaurativa,
que tem como alternativas:
I. Pacificação e resolução de conflitos, visto que
observa a prática pedagógica na escola, que por
muito tempo era vista apenas como um transmissor
de conhecimento.
II. A solução positiva dos conflitos escolares,
proporcionando convívio harmônico entre os
envolvidos e toda comunidade escolar.
III. O trabalho desempenhado com esta solução para
a prática do bullying escolar traz como foco não
apenas a vítima e o agressor, mas toda comunidade
envolvida, a fim de evitar que esse problema

transcenda os “muros da escola” e invada a
sociedade no dia a dia destes jovens.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e III.
D) I, II e III.

Questão 3 - FUNDATEC - A FICAI visa garantir a
permanência da criança e do adolescente na sala de
aula através de parceria entre:
A) A Escola, o Conselho Tutelar e o Ministério
Público.
B) A comunidade escolar, a Delegacia da Educação
e o Ministério Público.
C) O Conselho Tutelar, a comunidade escolar e a
Escola.
D) A Secretaria de Educação, a comunidade escolar
e o Ministério Público.

Questão 4 - FUNDATEC - Peda (Tramandaí)/Pref
Tramandaí/Orientador Educacional/2021
Em nossa sociedade, de um modo geral, ainda é
bastante comum as pessoas entenderem que não se
pode avaliar sem que os estudantes recebam uma
nota pela sua produção. Nesse sentido, quanto ao
processo de avaliação, analise as assertivas abaixo
e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

( ) Avaliar é um processo em que realizar provas e
testes, atribuir notas ou conceitos é apenas parte do
todo.

( ) Avaliar, para o senso comum, aparece como
sinônimo de medida, de atribuição de um valor em

Super Preparação Com Mais de 5000 Questões Por assunto:
https://questoesconcursopedagogia.com.br/mais1200questoes/

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


QUESTÕES CONCURSO PEDAGOGIA
https://questoesconcursopedagogia.com.br

forma de nota ou conceito. Porém, temos o
compromisso de ir além do senso comum e não
confundir avaliar com medir.
( ) A avaliação é uma atividade orientada para o
futuro. Avalia-se para tentar manter ou melhorar
nossa atuação futura. Essa é a base da distinção
entre medir e avaliar.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é:
A) V – F – F.
B) V – V – V.
C) F – F – V.
D) F – V – F.

Questão 5 - FUNDATEC -A avaliação é uma das
atividades que ocorre dentro de um processo
pedagógico. Quando a avaliação acontece ao longo
do processo, com o objetivo de reorientá-lo, recebe o
nome de avaliação ________________________ e,
quando ocorre ao final do processo, com a finalidade
de apreciar o resultado deste, recebe o nome de
avaliação ____________________.
Assinale a alternativa que preenche, correta e
respectivamente, as lacunas do trecho acima.
A) somativa – formativa
B) metodológica – classificatória
C) formativa – somativa
D) subjetiva – objetiva

Questão 6 - FUNDATEC - Círculo Restaurativo,
Círculo de Construção de Paz, Dinâmica Circular,
Círculo de Diálogo, entre outras nominações, se
referem a um método que age de diversas formas,
MENOS:
A) Potencializando o conflito velado entre as partes.
B) Organizando a comunicação em grupos que
desejam prevenir e transcender os conflitos.
C) Tomando decisões de forma eficiente.

D) Refletindo sobre autoconhecimento e
desenvolvimento humano.

Questão 7 - FUNDATEC - Há muitos desafios a
serem enfrentados na Educação brasileira. Em 2019,
o Brasil estava posicionado entre os 10 países mais
desiguais do mundo, possuindo quase 12 milhões de
analfabetos e mais da metade dos adultos, entre 25
e 1 anos, que não concluíram o Ensino Médio. São
quase dois milhões de crianças e jovens de 4 a 17
anos fora da escola e 6,8 milhões de crianças de 0 a
3 anos sem vaga em creche. Os dados mostram que
há sérios problemas, entre os quais NÃO está:
A) A baixa evasão escolar no ensino médio.
B) A alfabetização na idade certa.
C) As crianças e jovens não aprendem o que é
esperado.
D) A inexistência de um projeto estruturado para a
formação e a carreira docente.

Questão 8 - FUNDATEC - De acordo com Moran, as
metodologias ativas são caminhos para avançar
mais no conhecimento profundo, nas competências
socioemocionais e em novas práticas. O papel do
professor hoje é muito mais amplo e avançado: não
está centrado só em transmitir informações de uma
área específica; ele é principalmente design de
roteiros personalizados e grupais de aprendizagem e
orientador/mentor de projetos profissionais e de vida
dos alunos. Nesse sentido, quanto aos resultados
que podem ser obtidos através dessas
metodologias, analise as assertivas abaixo e
assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.
( ) Desenvolver uma integração maior entre
diferentes áreas de conhecimento, dos temas,
materiais, metodologias e da sua abrangência
(intelectual, emocional, comportamental).
( ) Formação inicial e continuada de professores em
metodologias ativas, em orientação/ mentoria e em
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tecnologias presenciais e online. Importância do
compartilhamento de experiências, da orientação
dos mais experientes, da aprendizagem por imersão
e por “clínicas” com supervisão.
( ) Planejamento do ritmo das mudanças de forma
mais progressiva ou profunda (currículos mais
flexíveis, mais integradores, menos disciplinares).
A ordem correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é:
A) F – V – F.
B) V – V – V.
C) V – F – V.
D) F – F – F.

Questão 9 - FUNDATEC - Para Bergmann, a sala de
aula invertida de aprendizagem para o domínio
associa os princípios da aprendizagem para o
domínio à tecnologia de informação para criar um
ambiente de aprendizagem:
I. Sustentável.
II. Replicável.
III. Gerenciável.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas III.
C) Apenas I e II.
D) I, II e III.

Questão 10 - FUNDATEC - De acordo com Moran,
as escolas que nos mostram novos caminhos estão
mudando para modelos mais centrados em aprender
ativamente com, EXCETO:
A) Problemas fictícios.
B) Combinação de tempos individuais e tempos
coletivos.
C) Desafios relevantes.
D) Projetos pessoais de vida e de aprendizagem.

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