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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
(Assuntos Diversos) - MATERIAL GRATUITO

Questão 1 - AMAUC -Leia as afirmações que se
referem ao desenho na Educação Infantil e assinale
(V) para a alternativa verdadeira e (F) para a
alternativa falsa:
( ) As crianças desenham rabiscos, mas este
processo não pode ser considerado pelo professor
como expressão de ideias e pensamentos e sim a
falta do desenvolvimento para alcançar o desenho
significativo.
( ) Para garantir qualidade no desenho o professor
deve usar diariamente desenhos prontos para que a
criança pinte e aprenda as formas corretas de
representar ideias e acontecimentos.
( ) O desenho permite a criança retratar através dele
as suas experiências com o mundo e com as
pessoas. Através do desenho ela mostra a forma
como encara seus medos e anseios e de forma
lúdica busca alternativas para enfrentar tais
situações.
( ) Ao lançar mão de situações de aprendizagem que
envolvam o desenho o professor pode observar e
acompanhar o desenvolvimento da criança em seu
estado emocional, cognitivo, perceptivo, psicomotor
e social. Por isso desenhar não é somente passar o
tempo, mas a busca pelo desenvolvimento individual
e coletivo dos alunos.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA de preenchimento dos parênteses de
cima para baixo:
A) F – F – V – V.
B) F – V – V – V.
C) V – F – F – V.
D) F – F – V – F.
E) V – V – V – F.

Questão 2 - AMAUC - Estimular o espírito crítico, a
imaginação e a exploração com autonomia do
espaço é fundamental no cotidiano escolar. Por isso,
na Educação Infantil é recomendado:
I- Atividades na sala de aula ou no pátio que utilizem
materiais variados como, por exemplo: potes, latas,
tecidos e brinquedos que simulem ações do
cotidiano vivenciado pela criança.
II- Atividades que a criança repita a forma correta de
escrever e registrar informações e que afastem sua
mente dos problemas e dificuldades cotidianas.
III- Momentos de reflexão sobre o funcionamento
das coisas, os estados físicos, o tempo e as plantas.
A investigação é um momento importante de diálogo
e reflexão sobre o mundo e o desenvolvimento
sendo esta exploração fundamental para a criança.
Assinale somente a alternativa que apresenta todas
as respostas CORRETAS:
A) Somente a alternativa I.
B) Somente a alternativa III.
C) Somente as alternativas I e III.
D) Somente as alternativas I e II.
E) Somente as alternativas II e III.

Questão 3 - AMAUC - A participação na família no
cotidiano escolar é reverenciada por teóricos e
profissionais da área. Neste sentido, quanto à
participação da família no contexto da Educação
Infantil é INCORRETO afirmar:
A) A família deve envolver-se no processo
pedagógico como um todo, visitando a escola,
mantendo boa relação com o professor e
participando de atividades propostas pela instituição.
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B) É fundamental que pais e responsáveis apoiem o
professor da turma em suas decisões e
encaminhamentos. Assim, cria-se um clima de
confiança e as crianças também aprendem a
valorizar o professor, a instituição e as relações que
nela se desenvolvem.
C) Pais e responsáveis devem acompanhar
constantemente o cotidiano escolar interferindo,
questionando e inibindo ações desenvolvidas na sala
de aula, sempre que discordarem do
encaminhamento pedagógico realizado pelo
professor da turma.
D) Quando a família convive e conhece as ações
desencadeadas pela instituição, há um clima de
confiança e parceria onde as decisões pedagógicas
afetam positivamente a todos. A família dialoga, se
envolve e valoriza o papel da instituição.
E) A família deve estimular a criança a frequentar a
instituição, a realizar as atividades com zelo e
dedicação e cumprir regras e combinadas. Deve
também estimular a confiança e reciprocidade com o
professor e demais colegas.

Questão 4 - AMAUC -As instituições de Educação
Infantil devem organizar propostas pedagógicas que
busquem o desenvolvimento integral das crianças
que frequentam estes espaços. Desta forma, avaliar
torna-se processo fundamental, sobre este assunto é
CORRETO afirmar:
A) Avaliar faz parte de um contexto e a forma com
que a criança está realizando suas primeiras
aproximações com o espaço só deve ser visto,
anotado e apontado para a família aspectos
positivos e de valorização do desenvolvimento da
mesma.
B) Avaliar na Educação Infantil deve ser realizado
com a finalidade de corrigir erros e desajustes
observados na criança.

C) A avaliação deve estar a serviço da instituição
escolar. Neste sentido são somente as diretrizes
apontadas pela escola que devem ser consideradas
na avaliação da Educação Infantil.
D) A avaliação na Educação Infantil deve ser
realizada com vistas a perceber quais crianças
apresentam condições de avançarem para as turmas
subsequentes bem como apontar aqueles que
devem permanecer mais um ano na mesma turma.
E) A avaliação tem fins de reflexão seja para
perceber onde a criança avançou e onde o trabalho
deve ser resgatado além de apontar possíveis
retomadas a serem realizadas pelo professor. A
avaliação aponta direção pedagógica de
desenvolvimento do aluno e de revisão da ação do
professor, por isso é tão importante.

Questão 5 - AMAUC - Ao realizar uma atividade
proposta por sua professora, a aluna Carla escreveu
BUNECA (bonecA) , ao ser indagada sobre a escrita
da palavra, a professora também reflete sobre o
processo de alfabetização e letramento. Assinale a
alternativa CORRETA sobre este tema:
A) Para não errar a escrita desta palavra a criança
deve aprender mecanicamente a recitar a família
BA-BE-BI-BO-BU percebendo as diferenças de cada
sílaba.
B) A professora percebe que deve investir
sistematicamente em atividades de ditado para
forçar as crianças a fixarem a escrita correta das
palavras.
C) A professora percebe que a aluna faz uma
transcrição de sua fala e isto é comum no processo
de construção da base alfabética. Por isso jogos,
brincadeiras com letras e palavras e utilização de
diversos suportes auxiliam a avançar na escrita
correta durante este período.
D) A professora apaga a escrita da aluna e solicita
que a criança escreva corretamente, pois palavras
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erradas devem ser corrigidas desde o início do
processo de alfabetização e letramento para não
serem fixadas erradas.
E) A professora compreende que a aluna estava
desatenta e discute com a mesma, pois já explicou
em sala muitas vezes que várias palavras da Língua
Portuguesa são faladas de uma forma e escritas de
outra.

Questão 6 - AMAUC - Leia atentamente as
alternativas abaixo as quais se referem à
participação dos pais no cotidiano pedagógico da
escola:
I- Os pais definem os conteúdos escolares a serem
estudados com os alunos na escola, considerando
que os mesmos têm competência legal para definir
aquilo que seus filhos podem ou não ter acesso.
II- É dever dos pais ou responsáveis manter contato
com a instituição escolar, participar com seus filhos
em reuniões ou outras atividades propostas;
acompanhar tarefas e atividades promovendo um
clima de amizade e respeito com professores,
funcionários e espaço escolar.
III- Os pais ou responsáveis podem determinar a
forma de avaliação a ser seguida pelo professor da
turma, considerando a idade e desenvolvimento de
seus filhos.
IV- Pais e professores atuam de forma coletiva
primando pelo desenvolvimento da criança,
contribuindo para um desenvolvimento integral.
Desta forma, apoio, auxílio e acompanhamento na
execução de todas as atividades, de ambas as
partes, é fundamental para o sucesso escolar da
criança.
Assinale a alternativa que apresenta todas as
respostas CORRETAS:
A) Somente a alternativa IV.
B) Somente a alternativa III.
C) Somente a alternativa I.

D) Somente as alternativas I e II.
E) Somente as alternativas II e IV.

Questão 7 - AMAUC -A relação mídia e cotidiano
escolar é tema constante de discussão e análise por
parte de professores e equipes pedagógicas. Quanto
ao uso das mídias em sala de aula é INCORRETO
afirmar:
A) As mídias eletrônicas – rádio, cinema, televisão
devem ser utilizadas na escola considerando o
contexto do tema trabalhado pelo professor, elas
devem complementar, ampliar ou aguçar as
discussões e estudo de determinado tema.
B) O uso de mídia impressa – catálogos, jornais,
revistas e folders é um instrumento de leitura,
reflexão e discussão que complementam e auxiliam
nas discussões levantadas pelo professor.
C) O uso da mídia digital deve ser discutido nas
escolas visando analisar se há a necessidade de sua
utilização, visto que a produção de conhecimento ali
realizada pouco ou nada contribui nas reflexões e
aprendizado dos alunos.
D) A busca pela melhoria da educação passa pela
utilização parcimoniosa das mídias. Todas possuem
um papel importante e complementar ao trabalho
desenvolvido pelo professor visando discussões,
experiências e construção de conceitos ampliados e
aprofundados.
E) A internet, os jogos de computador, os programas
educativos são exemplos da mídia digital, a qual tem
como característica a interatividade e a informação.

Questão 8 - AMAUC - A professora do quarto ano
está planejando uma sequência didática que aborda
o uso da moeda nacional –real- nas aulas de
matemática. Para tanto pensou atividades práticas e
de registro por isso pediu ajuda aos colegas sobre a
forma correta de discutir com os alunos este tema.
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Leia as sugestões dos colegas que estão colocadas
nas alternativas abaixo:
I- Trabalhar com o tema dinheiro é complexo, os
alunos não entendem centavos e reais e não
consegue fazer as conversões, melhor ensinar
somente cálculos que envolvem números positivos e
negativos com vírgulas.
II- É possível trabalhar o assunto dinheiro, mas, levar
os alunos em atividades práticas (supermercados,
feiras e lojas) é difícil, pois os mesmos se dispersam
e não conseguem compreender e assimilar as
orientações e explicações transmitidas pelo
professor.
III- É importante trabalhar com o assunto que
envolve dinheiro, pagamento, troco, problemas
práticos sobre compra e venda e outras estratégias;
visando permitir que o aluno estabeleça relações
com situações que vivencia diariamente quando vão
a lojas, mercados ou estabelecimentos e realiza
pequenas operações. As situações do cotidiano e os
conteúdos de sala de aula são ótimos momentos de
reflexão e aprendizado e o professor deve utilizar-se
destas situações para aprofundar as relações que a
criança estabelece.
IV- Para aprender a utilizar dinheiro o aluno deve
obrigatoriamente dominar todas as possibilidades de
cálculo, realizando extensas listas de exercícios.
Assim, somente após o professor ensinar
sistematicamente por bastante tempo a forma
correta de calcular é possível realizar brincadeiras
como mercadinho ou lojinha em sala de aula.
Assinale a alternativa que apresenta todas as
respostas INCORRETAS:
A) Somente a alternativa IV.
B) Somente a alternativa III.
C) Somente as alternativas I e II.
D) Somente as alternativas I, II e IV.
E) Somente as alternativas I, III e IV.

Questão 9 - AMAUC - No cotidiano escolar
refletimos muito acerca do lúdico como instrumento
de aprendizagem e sua relação com os Anos
Iniciais. Assinale a alternativa CORRETA que se
relaciona a este assunto:
A) Através das interações lúdicas, a criança pode
resolver problemas, analisar seu cotidiano e relações
que estabelece, dialogar e ampliar conceitos que já
possui. Ou seja, através de situações lúdicas a
criança amplia a rede de significados construtivos e
se relaciona de forma alegre e prazerosa com o
conhecimento.
B) As situações lúdicas colocadas em prática pelos
professores dos Anos Iniciais devem ser utilizadas
como pretexto para a realização de exercícios de
retomada de conteúdos e verificação das
dificuldades dos alunos.
C) Na relação escola e conhecimento as atividades
lúdicas cumprem papel de descanso e pausa nas
aprendizagens significativas. São momentos em que
a criança brinca para diminuir o estresse.
D) Momentos lúdicos devem ser exclusivamente
utilizados pelos professores nos instantes finais de
aula como momento de volta a calma antes de
encaminhar os alunos para casa.
E) Na introdução de novos conteúdos uma atividade
lúdica deve ser proposta pelo professor para
introduzir este assuntos, tomando sempre o cuidado
de não perder tempo demasiado na brincadeira e
menos no conteúdo em si.

Questão 10 - AMAUC - Luiz é um aluno com
dificuldades em matemática, ao final do último
trimestre letivo do terceiro ano do Ensino
Fundamental, ainda calculava com
dificuldades e
não conseguia acertar a execução correta de

operações com empréstimo. Porém é muito
esforçado, faz todas as atividades e revisa e tenta
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acertar as operações com dedicação e empenho
tentando sempre realizar o processo corretamente.
Assinale a alternativa INCORRETA que a professora
deve considerar ao avaliar este aluno:
A) O aluno está em processo de aprendizagem,
sendo o acompanhamento sistemático por parte do
professor fundamental neste processo.
B) A família pode ser acionada para auxiliar a
criança a avançar neste processo, atividades de
fixação podem ser enviadas para casa para que a
criança receba o apoio na execução e ampliação dos
conceitos que possua dificuldade.
C) Ao final do terceiro ano a criança não pode mais
apresentar dificuldades básicas em cálculos, ela
deve dominar plenamente os conceitos matemáticos.
Assim, a alternativa plausível a ser tomada com o
aluno Luiz é a reprovação para que as dificuldades
não sejam maiores no decorrer dos demais anos
letivos.
D) A construção do conceito de número vai se
realizando aos poucos por isso, uso de materiais
concretos e atividades práticas auxiliam a criança a
mobilizar as estruturas mentais retomando as
dificuldades com diferentes e variados suportes.
E) A criança interage com o conhecimento
matemático brincando, experimentando e se
colocando em situações reais de aprendizado. Por
isso quanto mais estratégias o professor lança para
motivar e auxiliar a criança mais resultados positivos
vão sendo observados no processo.

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

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

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

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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