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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
(Assuntos Diversos) - MATERIAL GRATUITO

Questão 1 - AMAUC -A inclusão tem sido tema
constante de debate e estudos por parte de
professores, acadêmicos e gestores educacionais
em geral. Quanto à educação inclusiva é
INCORRETO afirmar:
A) A Educação Inclusiva tem como finalidade
principal a preparação de jovens e adolescentes
para a atuação no mercado de trabalho.
B) Na Educação Inclusiva, a participação da família
é muito importante pois através do trabalho coletivo
as ações que visam a aprendizagem do aluno
ganham maior significado.
C) A Educação Inclusiva busca a participação de
todos, independente das condições físicas ou
intelectuais. A participação de todos melhora as
relações, o aprendizado e o conhecimento.
D) Uma escola inclusiva busca garantir em todas as
situações, a qualidade de ensino a cada um dos
alunos, reconhecendo e respeitando a diversidade
adequando conteúdos e atividades a cada um de
acordo com as potencialidades e necessidades.
E) A inclusão na escola se efetiva quando todos os
profissionais, independente da função que
desempenham, se ocupam em garantir a qualidade
educacional abrindo espaço para que todas as
crianças sejam incluídas, ouvidas, orientadas e
acompanhadas. Assim, atividades, espaços e ações
buscam aproximar e nunca segregar alguém.

Questão 2 - Unifil - Vygotski (1997, p. 214-215)
afirmava que as funções psicológicas superiores (o
pensamento em conceitos, a linguagem racional, a
memória lógica, a atenção voluntária, etc.) se
formam durante o período histórico do
desenvolvimento da humanidade e devem sua

origem, não à evolução biológica, [...] mas a seu
desenvolvimento histórico como ser social.
Nesse sentido, para um bom desenvolvimento
infantil e humano em geral, a ________________ é
condição fundamental.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna.
A) sócio-histórica.
B) sócio-genética.
C) sócio-cultural.
D) sócio-gênese.
E) sócio-intelecto.

Questão 3 - Unifil - Atualmente a criança é inserida
na escolarização nos anos iniciais de vida, como
observa Dolto (1993), que por questões de
ocupações dos pais, crianças passam um período
longo, incluindo os primeiros meses de vida em
instituições e creches. A escola foi um instrumento
fundamental no processo de construção da ‘‘nova’’
criança, na qual seria um ambiente de preparação
para a vida adulta. Como afirma Ariés (2006), a
escola substituiu a aprendizagem como meio de
educação. Isso quer dizer que a criança
A) ficou misturada aos adultos e aprendia por meio
desse contato.
B) ficou afastada dos adultos, mas não avançou na
aprendizagem.
C) deixou de ser misturada aos adultos e de
aprender a vida diretamente, através do contato com
eles.
D) deixou de ser misturada aos adultos, mas
necessitava desse contato para aprender.
E) ficou afastada dos adultos e não se precisou da
escolarização.
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Questão 4 - Unifil -Informe se é verdadeiro (V) ou
falso (F) para o que se afirma, no tocante à
Educação Infantil, e assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta.
( ) A Educação Infantil é dividida em Maternal que
vai de 0 a 3 anos, onde tem o berçário de 0 a 1 ano
e os maternais 1, 2 e 3, um para cada ano de vida; e
Educação Infantil de 3 a 5 anos que são divididos
por períodos conforme a idade (4 a 6 anos de idade
para nascidos do segundo semestre do ano).
( ) As brincadeiras lúdicas possibilitam as crianças
desenvolver várias aptidões, dentre elas as
linguagem oral e escrita.
( ) A rotina na Educação Infantil estabelece um
tempo rígido para que a criança cumpra as
atividades estabelecidas ou planejadas.
( ) As brincadeiras lúdicas possibilitam vivenciar
uma relação extrínseca onde a criança aprende a
agir na expectativa apenas afetiva e não cognitiva.
( ) A avaliação deve ser contínua e cumulativa, com
prevalência dos aspectos qualitativos sobre os
quantitativos e dos resultados ao longo do período
sobre os de eventuais provas finais.
A) F – V – F – V – F.
B) V – V – V – F – V.
C) F – F – V – V – F.
D) F – F – F – V – V.
E) V – V – F – F – V.

Questão 5 - Unifil O professor, para ensinar com
presteza, precisa ter um planejamento. É
fundamental a escolha da sequência didática a ser
utilizada, que deve ser pautada
A) nos recursos disponíveis.
B) na intenção do professor.
C) no conteúdo a ser trabalhado.
D) no modo como pretende avaliar.
E) no modo como os alunos se comportam.

Questão 6 - Unifil - De acordo com Schwartz (1996),
a noção de jogo aplicado à educação
desenvolveu-se e penetrou, tardiamente, no âmbito
escolar, sendo sistematizada com atraso, mas trouxe
transformações significativas, fazendo com que a
aprendizagem se tornasse
A) divertida.
B) criativa.
C) funcional.
D) integral.
E) global.

Questão 7 - Unifil - O jogo como estratégia de
ensino e de aprendizagem em sala de aula deve
favorecer a criança a construção do conhecimento
científico, proporcionando a vivência de situações
reais ou imaginárias, propondo à criança desafios e
instigando-a a buscar soluções para as situações
que se apresentam durante o jogo.
Nesse sentido, assinale a alternativa que não condiz
com essa ideia.
A) O jogo proporciona uma forma de comportamento
organizado, nem sempre espontâneo, com regras
que determinam duração, intensidade e final da
atividade.
B) No jogo como recurso pedagógico, a criança tem
que ter a oportunidade de vivenciar situações ricas e
provocadoras, que a levam à reflexão e resolução do
problema.
C) O jogo tornou-se objeto de interesse dos
profissionais da educação, tomando como referência
que o jogo estimula a competição entre as pessoas,
prática que será utilizada futuramente na fase adulta.
D) O jogo favorece a autoestima da criança,
auxiliando-a no raciocínio lógico, na criatividade e na
capacidade de resolver problemas.
E) O jogo proporciona à criança uma análise dos
resultados e uma reflexão consigo mesma,
contribuindo para o cálculo mental.
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Questão 8: Unifil - Prof (Pref Cambé)/Pref
Cambé/Educação Infantil/2021
Trabalhar com a psicomotricidade influencia no
desempenho e aprendizado das crianças. Isso
porque, conforme alguns estudos, dificuldades com
a escrita podem ser prevenidas através de
atividades motoras. Além disso, o entendimento da
estruturação espacial é fundamental para
reconhecer palavras com fonemas parecidos ou
letras simétricas, como:
A) j, g, l, h.
B) a, b, m, n.
C) c, d, f, g.
D) d, b, p, q.
E) a, b, g, d

Questão 9 - Unifil - No entendimento de Bueno
(1998), a fase que se caracteriza como crucial para o
desenvolvimento global do sujeito (motor, intelectual,
sócioemocional) corresponde à faixa etária do
nascimento até os 8 anos aproximadamente. Nesta
perspectiva, observa-se claramente a importância do
trabalho com a Psicomotricidade, denominada de
Educação Psicomotora que ministrada no âmbito
escolar pode vir a prevenir as
A) Deficiências Intelectuais.
B) Dificuldades de Aprendizagem.
C) Dificuldades de Atenção.
D) Deficiências de Audição.
E) Dificuldade de Interpretação.

Questão 10 - Unifil - A avaliação da aprendizagem é
um tipo de investigação e, também, um processo de
conscientização sobre a “cultura primeira” do
educando, buscando alcançar um objetivo (Romão,
1999). Assinale a alternativa que apresenta esse
objetivo.
A) Seus ritmos específicos.

B) Seus traços.
C) Suas potencialidades.
D) Seus limites.
E) Todas as alternativas estão corretas.

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