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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
(Assuntos Diversos) - MATERIAL GRATUITO

Questão 1 - Uma formação pessoal e social é
proporcionada pela Educação Infantil à criança por
meio da aquisição de habilidades, melhora no
desempenho escolar no futuro, promove o lúdico, o
ético, a cidadania e os laços afetivos, propiciando à
criança resultados efetivos para toda a vida. Nesse
sentido, assinale a alternativa que condiz com essa
afirmação.
A) A educação infantil deve propiciar experiências
que favoreçam a formação pessoal e social da
criança. Para isso, o que importa é acumular dados,
acrescentar fatos, conteúdos, reunir quantidades
externas e transferir para as bases cognitivas
internas da criança todas as informações possíveis.
B) A educação infantil deve propiciar experiências
que favoreçam a formação pessoal e social da
criança. À medida que ela se reconhece como
indivíduo e cidadão no mundo, vai desenvolvendo os
processos de dependência, sem autonomia.
Aprendendo e brincando ela vai conhecendo-se,
sem construir sua autoimagem. O convívio com as
outras crianças e a interação com os profissionais
num ambiente conhecido e seguro, permite à criança
definir a própria identidade e a valorizar seus
semelhantes, tornando-se cada vez mais
dependentes deles.
C) A educação infantil deve propiciar experiências
que favoreçam a formação pessoal e social da
criança, pois nos seus primeiros anos de vida, ela é
um ser dependente e incapaz e é no contato com os
adultos e com o currículo escolar que ela irá adquirir
sua bagagem de conhecimentos. O livro didático,
junto com as condições do ambiente físico,
constituem os componentes fundamentais para o

desenvolvimento de uma Educação Infantil de
qualidade.
D) A educação infantil deve propiciar experiências
que favoreçam a formação pessoal e social da
criança, baseada na concepção pedagógica inatista,
onde o saber está dentro do aluno e basta ser
desabrochado. Nada existe fora da criança e o
mundo real é um mero fenômeno da consciência. As
capacidades básicas da criança já estão
praticamente prontas no momento do nascimento
bastando de um esforço para virem à tona.
E) A educação infantil deve propiciar experiências
que favoreçam a formação pessoal e social da
criança. À medida que ela se reconhece como
indivíduo e cidadão no mundo, vai desenvolvendo os
processos de construção de sua autonomia e
identidade. Aprendendo e brincando ela vai
conhecendo-se e construindo sua autoimagem. O
convívio com as outras crianças e a interação com
os profissionais num ambiente conhecido e seguro,
permite à criança definir a própria identidade e a
valorizar seus semelhantes.

Questão 2 - Unifil -A escola elabora seu currículo
baseado nas especificidades de sua comunidade
para construir o Projeto Político Pedagógico (PPP).
O papel deste planejamento coletivo nas práticas
pedagógicas de cada professor não deve
A) ser oferecido com critério, de maneira coerente
com o projeto político da escola.
B) ser alinhavado com o projeto pedagógico de uma
unidade escolar de outra comunidade.
C) ser organizado e mantido com todas as definições
e ações propostas para o ano, firmando um
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compromisso da comunidade escolar com os
objetivos definidos pela instituição.
D) ser relacionado aos objetivos do projeto
pedagógico da unidade escolar.
E) primar pelo público ao entorno da escola.

Questão 3 - Unifil -De acordo com o Inep (Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio TeixeirA) , a matriz de referência é usada para
indicar as habilidades que devem ser avaliadas em
cada etapa da escolarização dos alunos e orientar a
elaboração de itens de testes e provas pelos órgãos
avaliadores. Nas provas aparecem vários
________________, que são os elementos que
descrevem as habilidades trabalhadas nas
avaliações externas, a partir dos quais são
elaboradas as questões dessas mesmas avaliações.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna.
A) descritores
B) temas
C) pressupostos
D) elementos
E) testes

Questão 4 - Unifil - No tocante ao Plano de Ação
Escolar, assinale a alternativa falsa.
A) Consiste em um instrumento de trabalho dinâmico
com o intuito de propiciar ações, ressaltando seus
principais problemas e os objetivos dentro de metas
a serem alcançadas, com critérios de
acompanhamento e avaliação pelo trabalho
desenvolvido.
B) Facilita a gestão da escola, pois, ao final do ano,
estarão claros quais foram às metas alcançadas,
quais as metas não foram atingidas e quais objetivos
foram conquistados.
C) Deve ser seguido à risca, pois foi elaborado para
que a escola tenha clareza de seus objetivos,

portanto não pode sofrer mudanças até que se
cumpra tudo que foi estipulado.
D) É uma forma organizada e que segue uma
metodologia definida para definir metas e objetivos,
as atividades que devem ser realizadas, apontar os
responsáveis por desenvolver cada uma delas e
acompanhar o andamento de um projeto, para que
se possam atingir os melhores resultados.
E) É importante que ele seja seguido, mas como se
trata de um documento “vivo”, comporta
modificações e melhorias. A partir das metas
traçadas, gestores e professores podem avaliar o
que está dando certo e se (re)planejar.

Questão 5 - Unifil -A autora Fernandes (2007, p. 45)
define que a educação inclusiva é “um movimento
que compreende a educação como um direito
humano fundamental e a base para uma sociedade
mais justa [...]”. Um mundo no qual se permita que
todos possam conviver e socializar em qualquer
contexto/ambiente. Nesse sentido é incorreto afirmar
que
A) a família é a chave para uma formação bem
sucedida do estudante e a escola é o local onde ele
vai ampliar seus conhecimentos técnicos e práticos,
desenvolvendo também suas habilidades e
capacidades conforme seu desempenho global.
B) a inclusão educacional não se trata apenas de
inserir o sujeito em um ambiente, promovendo
interações recíprocas entre ele, o meio e o outro. É
um processo legal, político e social, o qual necessita
da ajuda de pais/familiares, escola e comunidade
para ser efetivamente concretizado.
C) para que de fato a inclusão aconteça é preciso se
iniciar a partir de um processo educacional, o qual
vise equiparar, interagir e socializar as pessoas com
necessidades especiais, de maneira que todos
aprendam juntos, sem acepção de ensino.
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D) a educação inclusiva é um trabalho social e
pedagógico, são considerados como público alvo
deste ensino pessoas com deficiências, transtornos
globais do desenvolvimento e com altas habilidades
ou superdotação, ou seja, educandos que possuem
limitações ou ausências cognitivas, mas não podem
estar inseridos na rede regular de ensino, como
qualquer outro aluno.
E) incluir trata-se de adequar os espaços para
atender os educandos, e integrar é inserir o
estudante especializado no âmbito escolar, sem
objetivo algum, não havendo readequação e
reestruturação de acesso para aqueles que possuem
limitações ou dificuldade de se locomover, como
também recursos para atendê-los.

Questão 6 - Unifil - Por meio da brincadeira, as
crianças dão sentido para o mundo. Nesse sentido,
informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que
se afirma e assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta.
( ) O desenvolvimento das ideias e habilidades para
compreender conceitos relacionados a cada
vivência, nos âmbitos familiar e social.
( ) O desenvolvimento das ideias voltas apenas para
mais brincadeiras.
( ) Nas brincadeiras, as crianças aprendem a lidar
com protocolos e regras, resolução de conflito,
assimilam sentimentos, como frustração, autoestima
e cooperação, além de exercitar o raciocínio lógico e
a capacidade de abstração.
( ) O desenvolvimento de habilidades não voltadas
ao meio em que vivem.
( ) O desenvolvimento de ideias e habilidade que
ficam apenas no campo da imaginação, não
alcançando o âmbito da sociedade real.
( ) No papel de observador atento às situações
lúdicas, o professor consegue extrair valiosas
informações sobre o modo de ser e pensar de cada

criança e sobre a maneira como ela trabalha com as
informações a sua volta.
A) F – F – V – V – F – V.
B) V – F – V – F – F – V.
C) V – F – V – F – V – F.
D) V – F – F – V – V – V.
E) V – V – F – F – V – V.

Questão 7 - Unifil - A avaliação diagnóstica tem por
objetivo
A) fazer uma sondagem, projeção e retrospecção da
situação de desenvolvimento do aluno, dando-lhe
elementos para verificar o que aprendeu e como
aprendeu, fazendo as intervenções necessárias.
B) verificar o que o aluno aprendeu e não desafiá-lo
a se desenvolver.
C) verificar o que o aluno não aprendeu no ano
anterior, assim facilita a possível retenção no ano
seguinte.
D) fazer uma sondagem, projeção e retrospecção da
situação de desenvolvimento do aluno, não lhe
oferecendo elementos para verificar o que aprendeu
e como aprendeu.
E) verificar em que medida os conhecimentos
anteriores ocorreram e não interferir no
desenvolvimento do aluno.

Questão 8 - AMAUC - A avaliação é um processo
fundamental na organização de uma escola
denominada Inclusiva, subsidiando o planejamento
das ações a serem desenvolvidas pela escola e
pelos professores. Alguns autores vêm propondo
alternativas para avaliar as condições de
desenvolvimento dos alunos com deficiência,
demonstrando a importância de um processo
avaliativo que forneça elementos para um
planejamento pedagógico diretivo que responda:
A) às necessidades de cada educando.
B) às possibilidades de cada educando.
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C) às necessidades e possibilidades de cada
educando.
D) às dificuldades de cada educando.
E) às necessidades e dificuldades de cada
educando.

Questão 9 - AMAUC -Atendendo aos princípios das
Políticas de Inclusão, a avaliação do educando com
deficiência e de suas características deve-se fazer
de forma _______________________ e realizada
por _______________________.
Preencha as lacunas e assinale a alternativa
CORRETA:
A) Individual – equipe psicossocial
B) Biopsicossocial – equipe multiprofissional
C) Biopsicossocial – equipe psicossocial
D) Clínico-terapêutica – equipe multidisciplinar
E) Clínico-terapêutica – equipe interdisciplinar

Questão 10 - AMAUC - A deficiência visual se
apresenta de duas formas: a cegueira e a baixa
visão. São exemplos de recursos ópticos utilizados
por pessoas com baixa visão, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

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