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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
(Assuntos Diversos) - MATERIAL GRATUITO

Questão 1 - FUNDATEC - De acordo com Piaget, o
pensamento centralizador, característico do período
pré operacional, faz de toda criança um ser:
I. Extremamente concreto.
II. Objetivo no que pensa.
III. Que elabora abstrações.
Quais estão corretas?
A) Apenas III.
B) Apenas I e II.
C) Apenas II e III.
D) I, II e III.

Questão 2 - FUNDATEC - Na Educação Infantil, as
aprendizagens essenciais compreendem:
I. Comportamentos.
II. Vivências.
III. Habilidades.
Quais estão corretas?
A) Apenas III.
B) Apenas I e II.
C) Apenas II e III.
D) I, II e III.

Questão 3 - FUNDATEC - Em comum, tanto
Vygotsky quanto Piaget, em suas obras, conferiram
grande importância na formação das crianças para:
A) A ação centralizadora do professor.
B) O tipo de mobiliário utilizado na sala de aula.
C) O ato do brincar.
D) A utilização de testagens.

Questão 4 - CPCON UEPB - Assumindo o
pressuposto de que todo conhecimento humano
reporta a um ponto de vista e a um lugar social,
compreende-se que, para a metodologia científica

são quatro os pontos principais da busca do
conhecimento. Marque (V) para afirmativa
verdadeira e (F) para falsa.
( ) Conhecimento empírico surge a partir da
interação do ser humano com o ambiente que o
rodeia.

( ) No conhecimento empírico há uma preocupação
em refletir criticamente sobre o objeto de
observação.

( ) O conhecimento filosófico surgiu da necessidade
da comprovação científica.

( ) O conhecimento científico está relacionado com
o pensamento crítico e analítico.

( ) No conhecimento teológico não há a
necessidade de verificação científica.
A sequência CORRETA de resposta é:
A) F, V, F, V, F.
B) F, F, F, V, F.
C) V, F, F, V, V.
D) V, F, F, V, F.
E) F, F, V, V, F.

Questão 5 - CPCON UEPB - Para realização de uma
pesquisa, é necessário o emprego de técnicas
específicas. As técnicas de pesquisa são
procedimentos que operacionalizam as descobertas
e podem ser variadas, a depender do método e do
objeto investigado. Nesse sentido, assinale a
alternativa CORRETA.
A) A técnica de documentos estabelece normas para
avaliar e interpretar os resultados.

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

B) A técnica de entrevista tem como vantagem
alcançar um grande número de participantes.
C) A técnica de questionário tem certo grau de
estruturação, guiada por uma relação de pontos.
D) A técnica de testes pode ser simples e aplicada
em curto período de tempo.
E) A técnica de observação é organizada para
registrar informações obtidas durante a pesquisa

Questão 6 - Unifil - Relacione as colunas e assinale
a alternativa que apresenta a sequência correta.
1. Descobriu que a forma mais característica da fala
infantil é um monólogo, a fala consigo mesma. Essa
forma de fala se mantém nas crianças até mesmo
em grupo, onde adquire traços específicos, algo
cômico.
2. O processo que prepara e possibilita um
determinado processo de aprendizagem,
ocasionando um avanço no desenvolvimento escolar
é o processo de maturação.
3. A criança passa por diferentes fases na infância:
oral, anal, fálica e latência.
4. Não há interação sem língua e, sem interação,
não há nenhum tipo de relação social, pois todas as
esferas da atividade humana, por mais variadas que
sejam, estão sempre relacionadas com a utilização
da língua, a qual se efetua por meio de enunciados
que emanam dos integrantes duma ou doutra esfera
da atividade humana por meio da oralidade, da
escrita, de forma concreta e de maneira única.
5. A concepção bancária de educação como
instrumento da opressão, pretende-se mostrar as
formas mais comuns de se conduzir e manter inertes
uma sociedade.

(  ) Bakhtin.
(  ) Vygotsky.
(  ) Piaget.
(  ) Freud.

(  ) Paulo Freire.
A) 5 – 3 – 1 – 2 – 4.
B) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
C) 4 – 2 – 1 – 3 – 5.
D) 4 – 3 – 5 – 2 – 1.
E) 1 – 3 – 5 – 4 – 2.

Questão 7 - Unifil - As três fases do método
________________ são prática, teoria e prática, na
construção do conhecimento escolar.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna.
A) Histórica Crítica
B) Histórico Cultural
C) Montessori
D) Escolanovista
E) Dialético

Questão 8 - Unifil - zo entendimento de Vygotsky,
Luria e Leontiev, o que determina o desenvolvimento
da criança é sua própria condição de vida. Com isso
adquire a aprendizagem por meio da
________________ e com a ________________
possibilita ao indivíduo a aprendizagem.
Assinale a alternativa que preenche corretamente as
lacunas.
A) integração social / mediação
B) interação cultural / socialização
C) integração social / socialização
D) interação social / mediação
E) interação cultural / mediação

Questão 9 - Unifil - Os cartazes de tabuada,
calendário, relógio, quadro numérico voltado ao
processo de ensino e aprendizagem de matemática
em uma sala de aula, representam um ambiente
A) matematizador.
B) poluído.
C) numérico.
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D) divertido.
E) alfabético.

Questão 10 - Unifil - Prof No entendimento de
Antônio Nóvoa: “[...] nós não educamos apenas para
uma comunidade, educamos para as comunidades
todas”. Para o autor, educar é abrir os caminhos,
fronteiras e levar a criança a conhecer tudo ao seu
redor. Nesse sentido, é incorreto afirmar que
A) por meio da Educação garantimos nosso
desenvolvimento social, econômico e cultural.
B) nas salas de aula ampliamos o nosso mundo por
meio de livros e conhecimentos adquiridos, com a
mediação dos professores, viajamos sem sair do
lugar com as leituras e com a internet, viajamos na
nossa imaginação, alargando os nossos horizontes.
C) a escola exerce dois papéis fundamentais na
sociedade: socializar e democratizar o acesso ao
conhecimento e promover a construção moral e ética
nos estudantes. Esses dois papéis compõem a
formação de pessoas conscientes, críticas,
engajadas e com potencial de transformação apenas
de si mesmas.
D) a escola exerce dois papéis fundamentais na
sociedade: socializar e democratizar o acesso ao
conhecimento e promover a construção moral e ética
nos estudantes. Esses dois papéis compõem a
formação de pessoas conscientes, críticas,
engajadas e com potencial de transformação de si
mesmas e da sociedade.
E) a educação deve assumir o seu papel mais amplo
que é o de construir um cidadão mais consciente e
completo.

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