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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
(Assuntos Diversos) - MATERIAL GRATUITO

Questão 1 - AMAUC - Apresenta padrões restritivos
e repetitivos de comportamentos, interesses e
atividades, manifestados por comportamentos
motores ou verbais estereotipados ou por
comportamentos sensoriais incomuns; excessiva
aderência a rotinas e padrões de comportamento
ritualizados; interesses restritos e fixos. As
características descritas referem-se a:
A) Deficiência Intelectual
B) Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade
– TDAH
C) Transtorno do Espectro Autista
D) Deficiência Múltipla
E) Transtorno Motor do Desenvolvimento

Questão 62 - AMAUC - O trabalho pedagógico com
educandos surdos na escola comum, deve ser
desenvolvido em um ambiente________________,
ou seja, em um espaço que utilize a
_______________ e a _________________.
Preencha as lacunas e assinale a alternativa
CORRETA:
A) bilíngue – língua de sinais – língua portuguesa
B) linguístico - oralidade - língua portuguesa
C) bilíngue – oralidade – língua de sinais
D) criativo – comunicação total – sinalização
E) linguístico – Libras – língua portuguesa

Questão 3 - AMAUC - De acordo com as limitações
apresentadas pelo educando com deficiência física,
o professor deverá realizar uma seleção de recursos
e estratégias para que o educando possa acessar o
conhecimento e interagir com o ambiente escolar.
Sobre recursos e estratégias para o trabalho junto a

educandos com deficiência física, assinale “V” para
verdadeiro e “F” para falso.
( ) O uso da Comunicação Aumentativa e Alternativa
auxilia o educando com dificuldades de fala e
escrita.
( ) Os acionadores são exemplos de recursos para
adequação postural utilizados com educandos com
deficiência física.
( ) A estratégia de fixar uma folha com uma fita
adesiva auxilia para a realização de desenho e
pintura por parte de educandos com deficiência
física que possui dificuldades na área motora fina.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
A) V – V – V
B) V – F – V
C) F – V – V
D) F – F – V
E) V – V – F

Questão 4 - AMAUC - A educação é uma questão de
direitos humanos, e as pessoas com deficiência
devem fazer parte das escolas, as quais devem
traçar metas e princípios para incluir todos os
educandos (UNESCO, 1994). Na garantia desses
direitos:
I – Incluir é tornar todos os alunos iguais.
II - Educando todos os alunos juntos, as pessoas
com deficiência têm a oportunidade de
prepararem-se para a vida em comunidade.
III – Os professores melhoram suas habilidades
profissionais.
IV – A organização de turmas homogenias favorece
a aprendizagem e normatiza os processos
educativos.
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A) I e III estão corretas.
B) II e III estão corretas.
C) II e IV estão corretas.
D) I – III e IV estão corretas.
E) II – III e IV estão corretas.

Questão 5 - AMAUC - Na Educação Infantil
discutimos constantemente como desenvolver a
autonomia da criança. Nestas discussões, a
organização do espaço se amplia. Leia as
alternativas que se referem a este assunto e
assinale a alternativa que apresenta a resposta
CORRETA:
A) Os espaços na Educação Infantil devem sem
organizados para facilitar exclusivamente o
planejamento do professor, materiais e jogos devem
ser dispostos para que o professor possa facilmente
localizar e fazer uso dos materiais.
B) É importante que as salas sejam limpas e
arejadas, que as cadeiras e carteiras nunca sejam
retiradas do local organizado e que todas as
atividades sejam realizadas com tempo rígido e
planejadas para atender as necessidades dos
profissionais que atuam com esta faixa etária.
C) Na Educação Infantil tudo deve ser organizado
para que a criança pegue, guarde, organize e
participe das atividades e da gestão da sala de aula
sem precisar que somente o adulto determine o que
ela pode fazer. A autonomia se constrói na
participação, no diálogo e na reflexão coletiva sobre
as ações e atividades.
D) Autonomia não é sinônimo de bagunça, por isso
todas as definições são feitas pelo professor: é ele
quem entrega materiais, recolhe e guarda jogos e
brinquedos e organiza a sala para que tudo esteja
sempre em ordem.
E) A organização dos espaços deve sempre
obedecer às regras da instituição, considerando que
a autonomia não se refere à condição da criança

mexer nos materiais e organizar de forma diferente o
espaço e sim entender o funcionamento correto da
instituição.

Questão 6 - O desenvolvimento das crianças é um
dos objetivos fundamentais da Educação Infantil,
para que ela se desenvolva plenamente é importante
pensarmos a rotina nas instituições. Considerando
este assunto, assinale a alternativa CORRETA:
A) A rotina auxilia no desenvolvimento da criança,
pois ao compreender a sequência das ações
cotidianas ela se sente segura para desenvolver sua
autonomia.
B) A rotina deve seguir as necessidades do
professor considerando que é ele quem sabe quais
objetivos de aprendizagem devem ser alcançados
com aquela turma.
C) A rotina não pode ser planejada, ela deve variar
segundo o interesse e necessidade da turma. É
fundamental que o professor só faça aquilo que as
crianças querem e gostam de fazer.
D) A rotina é um tema ultrapassado para serem
desenvolvidas na Educação Infantil, as novas
concepções falam da liberdade e criatividade e
atividades rotineiras não respeitam este processo de
desenvolvimento.
E) A organização da rotina nos espaços de
Educação Infantil não deve ser flexível considerando
que envolve outros profissionais e espaços de uso
coletivo na instituição.

Questão 7 - AMAUC - Considerando o
desenvolvimento infantil e o processo de adaptação
no cotidiano escolar é fundamental que o professor
de Educação Infantil reflita:
I- A criança que chora ao adentrar a instituição
precisa ser acolhida e ouvida. Ao perceber seus
medos e suas angustias o profissional pode

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

tranquilizá-la e transmitir segurança para que
estabeleçam uma relação de confiança.
II- Criança que chora na adaptação da Educação
Infantil é manhosa e precisa ser recebida com
firmeza para que desde o primeiro momento ela
compreenda que o professor define e organiza as
ações na sala de aula.
III- Autonomia se constrói com confiança e respeito e
isso se faz com a criança, com o grupo como um
todo e também com a família. Quanto mais os
envolvidos no processo pedagógico se sentem
seguros, mais tranquilo este processo será.
IV- O choro é relacionado ao medo e a incerteza. Na
Educação Infantil é natural a criança chorar no
processo de adaptação; quando isto ocorre o
professor deve fazer de conta que nada está
ocorrendo e continuar sua aula normalmente para
que a criança pare sozinha de chorar.
Assinale somente a alternativa que apresenta todas
as respostas INCORRETAS:
A) Somente a alternativa IV.
B) Somente a alternativa I.
C) Somente as alternativas I e III.
D) Somente as alternativas I, II e III.
E) Somente as alternativas II e IV.

Questão 8 - AMAUC - Na Educação Infantil, as
questões em torno do planejamento do professor
são bastante importantes. Leia as alternativas que
se referem ao assunto:
I – Na Educação Infantil, o professor não precisa
dedicar-se exaustivamente ao planejamento
considerando que nesta etapa a brincadeira livre é a
essência do trabalho pedagógico.
II - O planejamento bem feito evita que o professor
tenha que retomar uma atividade que não tenha sido
bem explorada, além disso, aperfeiçoa o tempo para
desenvolvimento e organiza os recursos a serem

aplicados na execução de atividade ou sequência
didática.
III - O professor planeja para ter um referencial
pedagógico claro do caminho a ser seguido visto que
o planejamento também direciona a avaliação a ser
desencadeada, auxiliando na observação das
crianças, suas interações e relações com o
conhecimento e os demais colegas.
VI- Planejamento é uma ação que deve ser
desenvolvida e seguida de forma criteriosa e
inflexível pelo grupo que atua na instituição escolar.
Não pode haver mudanças nas estratégias nem
atraso na execução das atividades sob pena de um
assunto não ser estudado com o grupo.
Assinale a alternativa que apresenta todas as
respostas INCORRETAS:
A) Somente as alternativas I e II.
B) Somente as II e III.
C) Somente as alternativas III e IV.
D) Somente as alternativas I e IV.
E) Somente as alternativas I e III.

Questão 9 - AMAUC - As discussões em torno do
lúdico e sua importância na Educação Infantil é
constante seja no planejamento ou avaliação das
atividades pedagógicas. Sobre a importância do
lúdico no desenvolvimento das crianças, é
INCORRETO afirmar:
A) No que tange ao desenvolvimento infantil, a
brincadeira é fundamental e deve ser instrumento
constante do planejamento destinado às crianças.
B) Unicamente brincadeiras individuais lançadas
pelo professor e desenvolvidas pelas crianças
favorecem a cooperação, coletividade e o senso de
grupo.
C) Atividades que consideram o lúdico favorecem o
desenvolvimento, a linguagem e a imaginação.
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D) A brincadeira é fundamental para que a criança
interaja com seu cotidiano e possa construir,
desenvolver e ampliar conceitos.
E) A brincadeira é um instrumento lúdico e pode ser
desenvolvido individualmente, coletivamente em
grandes ou pequenos grupos onde os mesmos
podem ou não contar com a participação direta do
professor.

Questão 10 - AMAUC - Leia as alternativas que se
referem ao jogo e o brincar na Educação Infantil:
I- A utilização de jogos pauta-se no objetivo de
ensinar a criança a ganhar e estimula que a mesma
busque vencer o adversário utilizando estratégias
que mesmo não licitas levem a vitória individual ou
de seu grupo.
II- O jogo na Educação Infantil deve estimular a
cooperação, a coletividade e a reflexão. Vencer seus
próprios obstáculos e também auxiliar o colega a
compreender a sistemática do jogo para juntos
aprenderem é a tônica desta ação.
III- As atividades lúdicas são essenciais na infância
por isso o jogo não é motivo de competição ou
disputa, mas, possibilidade de construção de
conceitos e entendimentos. Considerando que esta
ação amplia a aprendizagem e o desenvolvimento
infantil.
IV- Na Educação Infantil, o jogo é estratégia
pedagógica fundamental para garantir que nos
instantes finais de aula a criança esteja ocupada e
não fique com tempo ocioso. É exclusivamente neste
momento que sua utilização pode ser aplicável ao
cotidiano escolar.
Assinale somente a alternativa que contém todas as
respostas INCORRETAS:
A) Somente a alternativa I.
B) Somente a alternativa II.
C) Somente as alternativas I e II.
D) Somente as alternativas I e IV.

E) Somente as alternativas I e III.

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