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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
(Assuntos Diversos) - MATERIAL GRATUITO

Questão 1 - Unifil -Informe se é verdadeiro (V) ou
falso (F) para o que se afirma sobre gestão
democrática e assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta.
( ) Acontece de forma hierárquica ou vertical.
( ) Aproximação entre escola, pais e comunidade na
promoção de educação de qualidade.
( ) É realizada somente pelo gestor.
( ) É similar a gestão de uma empresa.
( ) Estabelece-se em um ambiente escolar aberto e
participativo.
( ) É um instrumento de controle do trabalho dos
professores.
A) V – V – F – F – F – V.
B) F – V – F – F – V – F.
C) V – V – V – F – F – F.
D) V – F – V – F – V – F.

Questão 2 - Unifil -A essência da escola do campo é
definida pela sua vinculação às questões próprias a
sua realidade, fundando-se na sua temporalidade e
saberes próprios dos estudantes, na memória
coletiva que sinaliza futuros, na rede de Ciência e
Tecnologia disponível na Sociedade e nos
Movimentos Sociais em defesa de projetos que
associem as soluções por essas questões à
qualidade social da vida coletiva no país (MEC,
2002, p.37). Nesse sentido, não é correto afirmar
que
A) a escola do campo deve corresponder à
necessidade da formação integral do morador do
campo.
B) a escola do campo precisa garantir o acesso a
todos os níveis e modalidades de ensino aos
moradores do campo.

C) a educação do campo trata apenas de conteúdos
voltados a agricultura.
D) a educação do campo tem materialidade, surge
por meio das lutas dos movimentos sociais que se
organizam contra o descaso com que as elites
brasileiras tratam das questões campesinas.

Questão 3 - Unifil - As estratégias pedagógicas
correspondem aos diversos procedimentos
planejados e implementados por educadores com o
objetivo de atingir seus objetivos de ensino. Elas
envolvem métodos, técnicas e práticas exploradas
como meios para acessar, produzir e expressar o
conhecimento. No contexto da educação inclusiva,
recomenda-se que o ponto de partida seja as
singularidades do sujeito, com foco em suas
A) dificuldades.
B) deficiências.
C) vontades.
D) potencialidades.

Questão 4 - Unifil - A utilização dos jogos e
brinquedos em sala de aula é como objeto facilitador
para a aprendizagem da criança. O jogo pode
favorecer a socialização das crianças permitindo, por
meio das atividades realizadas, a interação entre
professor e aluno e entre os próprios alunos. Nesse
sentido, não é correto afirmar que
A) a criança aprende a conviver em sociedade sem
respeitar as regras estipuladas.
B) o processo de letramento ocorre de modo lúdico,
por meio dos jogos.
C) a criança aprende a conviver em sociedade e
respeitar as regras nela existentes.
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D) os jogos e materiais destinados ao letramento
permeiam as práticas pedagógicas.

Questão 5 - CEV URCA - Assinale a alternativa
correta quando se trata de uma educação voltada
para a integralidade do sujeito.
A) A educação integral se baseia em respeitar os
aspectos intelectuais, físicos, sociais, culturais e
emocionais do sujeito.
B) A educação integral se volta prioritariamente para
a dimensão emocional do sujeito.
C) No que se refere ao tempo de permanência na
escola, é estritamente necessário que seja integral.
D) O caráter científico e intelectual são os mais
predominantes.
E) Se refere apenas as questões comunitárias e
sociais.

Questão 6 - CEV URCA - A educação integral se
baseia em princípios norteadores que seguem
abaixo, exceto:
A) Centralidade no estudante.
B) Aprendizagem permanente.
C) Perspectiva inclusiva.
D) Gestão democrática.
E) Descentralização do estudante.

Questão 7 - CEV URCA - Assinale a alternativa
correta quando se trata de uma educação voltada
para a integralidade do sujeito.
A) A educação integral se baseia em respeitar os
aspectos intelectuais, físicos, sociais, culturais e
emocionais do sujeito.
B) A educação integral se volta prioritariamente para
a dimensão emocional do sujeito.
C) No que se refere ao tempo de permanência na
escola, é estritamente necessário que seja integral.
D) O caráter científico e intelectual são os mais
predominantes.

E) Se refere apenas as questões comunitárias e
sociais.

Questão 8 - CEV URCA - Marque a alternativa
incorreta.
A) A educação é uma forte ferramenta para o
desenvolvimento moral do indivíduo.
B) As relações construídas nos ambientes que
frequentamos nos permite conhecer mais a respeito
de nós mesmos e das nossas emoções.
C) Em relação a desenvolvimento, o raciocínio lógico
enrijecido é mais importante que o mergulho nos
sentimentos.
D) Um desenvolvimento promissor é construído
através de um equilíbrio entre aspectos cognitivos e
afetivos.
E) A instituição de ensino pode ser uma ferramenta
potencializadora de desenvolvimento pessoal.

Questão 9 - CEV URCA - Os pressupostos da
educação integral seguem abaixo, exceto:
A) Desenvolvimento integral do sujeito (dimensões
intelectual, afetiva, social e físicA) .
B) A educação deve ser comprometida apenas com
o que diz respeito ao espaço físico da instituição de
ensino.
C) Deve existir articulação entre os educadores, os
educandos, a família e a comunidade.
D) Educação permanente e de qualidade.
E) O projeto pedagógico pode incluir saberes
acadêmicos e comunitários.

Questão 10 - CEV URCA - Em relação aos objetivos
da EDUCAÇÃO INTEGRAL, assinale a questão
incorreta:

A) Tem como pressuposto o desenvolvimento
integral dos alunos, por meio dos aspectos
intelectual, social, afetivo e físico.
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B) Visa promover, através de situações de
aprendizagem, uma ampliação da capacidade de
conviver e participar da vida pública.
C) A vida comunitária e social tem fundamental
importância na construção do conhecimento.
D) Tem como objetivo exclusivo a permanência
integral do estudante na instituição de Educação,
promovendo assim um amplo acesso aos conteúdos
científicos.
E) O processo educativo perpassa pelo respeito ao
desenvolvimento pleno dos alunos, incluindo suas
singularidades e diversidades.

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