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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
(Assuntos Diversos) - MATERIAL GRATUITO

Questão 1 - CEV URCA - Assinale com V
(verdadeiro) ou F (falso) os itens abaixo.
I. Uma criança, geralmente, forma seus primeiros
vínculos de vida com os pais, cuidadores e pessoas
próximas, na fase do desenvolvimento que
corresponde à primeira infância.
II. A divisão do ciclo do desenvolvimento humano em
etapas não recebe influência da cultura e da
sociedade.
III. Os traços de personalidade tornam-se
relativamente mais consistentes durante a vida
adulta.
IV. Fatores ambientais e hereditários influenciam o
processo de desenvolvimento humano.
Marque a opção com a sequência correta, de cima
para baixo.
A) V, V, V, F
B) V, F, V, V
C) V, F, F, F
D) F, F, F, V
E) F, V, V, V

Questão 2 - CEV URCA - Assinale com V
(verdadeiro) ou F (falso) os itens abaixo.
I. Ética e cidadania são concebidas na educação
quando os agentes educativos reconhecem os
valores, considerando-os e promovendo um
exercício profissional que inclua ações
humanizadoras.
II. As competências socioemocionais sugerem a
construção de habilidades que promovam
desenvolvimento pessoal, sendo adquiridas no
processo de interação familiar, social, educacional e
profissional.

III. O desenvolvimento das habilidades
socioemocionais requer planejamento de aulas
dinâmicas, aos qual os educadores possam
incentivar aos alunos a autopercepção, a
autorresponsabilidade, a autonomia, bem como a
sensibilidade ao entorno (comunitário e social).
Entretanto, tais atividades promovem atrasos no
conteúdo sistemático e científico, sendo estes
prioritários.
IV. A relação entre o educador e o aluno, deve ser
fundamentada na lógica verticalizada. Os
professores possuem domínio do conhecimento
adquirido e repassa a instituição de ensino sem a
necessidade de treinamentos específicos.
Marque a opção com a sequência correta, de cima
para baixo.
A) V, F, F, V
B) F, F, V, F
C) V, V, V, F
D) F, V, F, F
E) V, V, F, F

Questão 3 - CEV URCA - A prática escolar consiste
na concretização das condições que asseguram a
realização do trabalho docente. Tais condições não
se reduzem ao estritamente "pedagógico", já que a
escola cumpre funções que lhe são dadas pela
sociedade concreta que, por sua vez, apresenta-se
como constituída por classes sociais com interesses
antagônicos (LIBÂNEO, 2014, 19/21).
Libâneo (2014) organiza um levantamento das
tendências pedagógicas que têm se firmado nas
escolas pela prática dos professores, fornecendo
uma breve explanação dos pressupostos teóricos e
metodológicos de cada uma.
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I. A Pedagogia Liberal sustenta a ideia de que a
escola tem por função preparar os indivíduos para o
desempenho de papéis sociais, de acordo com as
aptidões coletivas.

II. A tendência Liberal Renovada acentua,
igualmente, o sentido da cultura como
desenvolvimento das aptidões coletivas. Mas a
educação é um processo externo, não interno; ela
parte das necessidades e interesses coletivos
necessários para a adaptação ao meio.
III. A tendência liberal tecnicista subordina a
educação à sociedade, tendo como função a
preparação de "recursos humanos"(mão-de-obra
para indústriA) .
IV. O papel da escola na Tendência liberal renovada
progressivista é o de adequar as necessidades
coletivas ao meio social e, para isso, ela não deve se
organizar de forma a retratar, o quanto possível, a
vida.
V. A pedagogia progressista tem-se manifestado em
três tendências: a libertadora, mais conhecida como
pedagogia de Paulo Freire, a libertária, que reúne os
defensores da autogestão pedagógica; a
crítico-social dos conteúdos que, diferentemente das
anteriores, acentua a primazia dos conteúdos no seu
confronto cor as realidades sociais.
Está correto o que se afirma, apenas, em:
A) I e IV.
B) I e V.
C) II e III.
D) II e IV.
E) III e V.

Questão 4 - CEV URCA - De acordo com Ilma
Passos A. Veiga (2013), para nortear a organização
do trabalho da escola, a primeira ação fundamental é
a construção do Projeto Político-Pedagógico.
Concebido na perspectiva da sociedade, da
educação e da escola, ele aponta um rumo, uma

direção, um sentido específico para um
compromisso estabelecido coletivamente.
A autora também afirma que a concepção do Projeto
Político-Pedagógico como organização do trabalho
de toda a escola está fundamentada nos princípios
que devem nortear a escola democrática, pública e
gratuita.
Considerando as afirmações do excerto assinale (V)
para as afirmativas VERDADEIRAS e (F) para as
FALSAS.
( ) Liberdade é um princípio constitucional.
Liberdade de expressão. Liberdade de ação.
Liberdade na escola para aprender, ensinar,
pesquisar, avaliar e socializar a arte e o saber
voltados para uma intencionalidade definida
coletivamente. O princípio de liberdade está sempre
associado à ideia de autonomia. Se pensarmos na
liberdade na escola, devemos pensá-la na relação
entre gestores, professores, funcionários e alunos
que assumem a co-responsabilidade na construção
do projeto político-pedagógico e na relação destes
com o contexto social em que a escola está inserida.

( ) Solidariedade é também um princípio
constitucional. Para Heller (1992), solidariedade
implica disponibilidade para traduzir o sentimento de
apoio e fraternidade a grupos, movimentos ou outras
coletividades.

( ) Pluralismo de ideias é entendido como o
respeito ao outro, às diferentes opiniões, à
diversidade do pensar e agir. Parte da diversidade
como algo inevitável e desejável, pois há diferentes
pessoas, grupos e, certamente, diferentes
motivações, perspectivas, conhecimentos,
posicionamentos e atitudes.

( ) Igualdade de condições para acesso e
permanência na escola de ensino médio. Saviani
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afirma, com muita propriedade, que "só é possível
considerar o processo educativo em seu conjunto
sob a condição de se distinguir a democracia como
possibilidade no ponto de partida e democracia
como realidade no ponto de chegada"( 1982, p.63).

( ) Qualidade, que não pode ser privilégio de
minorias econômicas e sociais. O desafio que se
coloca à escola de ensino médio é o de propiciar
uma escola de qualidade para todos, no sentido de
garantir o acesso e permanência dos que nela
ingressam.

( ) Transparência do projeto político-pedagógico da
escola de ensino médio, a qual depende da inserção
da comunidade no cotidiano escolar, do
envolvimento dos diferentes segmentos nas
discussões e na socialização das informações, o que
gera o sentimento de pertença, de confiança e de
clareza das intencionalidades entre os protagonistas:
professores, alunos, técnico-administrativos, pais.

( ) Participação, que implica criação e ampliação
de canais e espaços públicos para o diálogo, a
discussão e o debate a serviço de um projeto
político-pedagógico de qualidade que, assentado no
pilar da educação emancipatória, considere os
determinantes sociais e as possibilidades concretas
da escola. A participação é o princípio básico da
democracia. Ela não pode se resumir ao instante da
eleição, do voto, mas exige abertura para o debate.

arque a opção que apresenta a sequência
CORRETA
A) V - F - V - F - V - V - F.
B) V - V - V - V - V - V - V.
C) V - F - F - F - V - V - V.
D) V - V - F - F - V - V - V.
E) V - F - V - V - V - F - F.

Questão 5 - URCA -999), Tomaz Tadeu da Silva,
afirma que a partir das teorizações críticas de base
marxista, a questão da desigualdade - tomada como
fenômeno vinculado à injustiça - se estabeleceu
nesse campo de discussão. A preocupação em
compreender, na perspectiva de transformar, os
contextos através dos quais a escola atuava de
forma discriminatória em relação às classes
trabalhadoras mobilizou a produção de autores das
denominadas teorias críticas, como Bordieu,
Passeron, Michel Apple, Paulo Freire, por exemplo,
e de correntes de pensamento como a Nova
Sociologia da Educação.
Com as teorias críticas aprendemos que o currículo
é:
A) Um espaço de poder.
B) Um espaço exclusivamente técnico.
C) Um espaço obrigatoriamente de repetição.
D) Um espaço por excelencia dos saberes clássicos.
E) Um espaço unicamente para os saberes
estabelecidos pelos documentos legais.

Questão 6 - CEV URCA - PO documento do
Ministério da Educação (MEC) intitulado ?Critérios
para um atendimento em creches que respeite os
direitos fundamentais das crianças?, publicado em
2009, coloca os direitos infantis que devem ser
garantidos pelos/as profissionais de creches, dentre
eles, podemos citar:
A) Brincadeira; contato com a natureza;
desenvolvimento da sua curiosidade, imaginação e
capacidade de expressão; movimento em espaços
amplos; proteção, afeto e amizade; expressão dos
seus sentimentos; desenvolvimento da sua
identidade cultural, racial e religiosa;
B) Atenção individual; ambiente preparado para a
alfabetização das crianças; desenvolvimento da sua
curiosidade, imaginação e capacidade de expressão;
aprendizagem da obediência e do silêncio
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necessários à concentração para aprender; controle
do choro e individualidade; período de adaptação à
creche de forma a ensinar a criança a se separar da
família o mais rápido possível;
C) Ambiente preparado para a alfabetização das
crianças; desenvolvimento da sua curiosidade,
imaginação e capacidade de expressão, treinamento
para que as crianças aprendam a ficar na sala o
mais tempo possível; silêncio e concentração para
aprender os conteúdos escolares; controle dos seus
sentimentos; aprendizagem da religião hegemônica;
D) Atenção individual; desenvolvimento da sua
curiosidade, imaginação e capacidade de expressão,
ambiente aconchegante, seguro e estimulante;
contato com a natureza; higiene e saúde; controle do
choro e das birras; proteção, afeto e amizade;
treinos da psicomotricidade fina; aprendizagem da
cultura e da religiosa hegemônica;
E) Contato com a natureza; desenvolvimento da sua
curiosidade, imaginação e capacidade de expressão;
higiene e saúde; controle das explorações infantis
para que não se machuquem; controle das
manifestações infantis de sentimentos por meio do
choro; movimento em espaços amplos; proteção,
afeto e amizade; afastamento da família.

Questão 7 - CEV URCA - Sobre conceitos e
concepções de criança e de infância, podemos
afirmar que:
A) O conceito de criança pura e inocente é universal.
Assim, as devem ser educadas de forma
diferenciada, pois necessitam ser protegidas dos
malefícios do mundo adulto. Assim, não importa o
momento e tempo sócio-histórico em que se vive, é
preciso cuidar e educar as crianças da mesma
forma, com sabedoria e sensibilidade;
B) Para Ariès (1981), na Idade Média, já se conhecia
o universo infantil e as especificidades infantis eram
consideradas na educação e na escola. As crianças

eram vistas como seres de direitos e, desse modo,
os pais e os professores estudavam sobre a infância
para poder educar de forma apropriada as crianças,
com o cuidado de preservá-las da promiscuidade do
mundo adulto;
C) Para Rousseau (1999), as especificidades das
crianças não deveriam ser respeitadas, já que suas
formas de viver, pensar, sentir e de interagir com o
mundo físico e social seriam inconsistentes, não
devendo ser levadas em conta no processo
educativo. A infância significaria um período de
preparação para a vida adulta;
D) Para Froebel (2001), em sua filosofia espiritualista
e seu ideal político de liberdade, as crianças seriam
como sementes que, se adubadas e expostas a
condições favoráveis adequadamente,
desabrocharam sua divindade interior em um clima
de amor, para aprenderem sobre si e sobre o mundo
físico e social;
E) Para Piaget (2001), numa perspectiva
interacionista, a criança seria um ser ativo em seu
meio circundante, capaz de interagir e resolver
problemas, pois é sujeito epistêmico. Mas, isso só
seria possível a partir do ensino direto e sistemático
dos/as professores/as que necessitariam planejar
muito bem as suas aulas para que as crianças
assimilem tudo com de forma adequada.

Questão 8 - CEV URCA -Sobre Froebel, podemos
afirmar:
A) Criou os jardins de infância, expressão que
significa que as crianças são como flores, frágeis,
sensíveis e incapazes de se auto educarem e
autodisciplinarem, por isso necessitam de cuidados
especiais e de intervenção direta dos professores/as
em sua educação;
B) Desenvolveu uma pedagogia religiosa porque era
protestante, assim como seu pai, portanto, sua
educação baseava-se em atividades basicamente
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religiosas e preparação para a vida em sociedade, o
que era comum no século XIX;
C) Acreditava que uma rotina rígida com atividades
pré-determinadas seria ideal para se educar as
crianças; defendia o jogo de competição como forma
de se desenvolver habilidades e competências
exigidas pela sociedade da época;
D) Criou uma pedagogia baseada em rotinas rígidas,
com tempos, espaços, seleção de materiais e de
atividades previamente organizados, bem como na
ordem, em atividades dirigidas, em obediência aos
adultos, na ênfase nos rituais e no cronometrar
atividades;
E) Defendia a educação pelos jogos; a investigação
sobre cada criança e o seu progresso; as relações
das crianças com a família, com a comunidade e
com a natureza; o estudo da música e da pintura; a
defesa da profissionalização das jardineiras
(professoras).

Questão 9 - CEV URCA - A pedagogia de italiana
Maria Montessori se fundamenta:
A) Em uma disciplina pela coerção, visto que
ensinava às crianças o valor do silêncio para o bom
andamento das atividades, bem como para um bom
comportamento. Em sua pedagogia o silêncio era
fundamental para a manutenção da ordem e do bom
comportamento infantil;
B) Em materiais para desenvolver as percepções, as
sensações e o intelecto; em uma rotina flexível, pois
não há organização de tempos, espaços, materiais e
atividades, tendo em vista que a sua proposta
pedagógica é espontaneísta, já que as crianças
escolhem o que e a hora que querem fazer;
C) Na criação e organização de um ambiente para
atividades da vida diária por meio de aulas
expositivas sobre abrir e fechar gavetas, abotoar,
transpor líquidos, tirar pó, mover a cadeira, dobrar
guardanapo, pôr a mesa, lavar pratos, lavar as

mãos, lavar o piso, lustrar os sapatos, dá nó,
costurar e atividades domésticas;
D) Na compreensão de que o professor deve ensinar
as crianças sobre responsabilidade e independência
por meio de exercícios dirigidos de autodisciplina,
como os exercícios de silêncio, o qual consiste em
uma estratégia para manter a ordem e o bom
comportamento infantil;
E) Na criação de um ambiente organizado para
atender as necessidades das crianças; em
atividades da vida prática: vestir-se, tirar a roupa,
higiene pessoal, limpar o ambiente, comer
corretamente, servindo-se de talheres, arrumar a
mesa, arrumar a sala, organizar materiais nas
estantes, bem como nos hábitos a serem adquiridos:
aplicação ao trabalho, silêncio, calma, escolher as
próprias ações.

Questão 10 - CEV URCA - É correto afirmar sobre a
pedagogia de Loris Malaguzzi, mentor e educador
italiano das escolas de Reggio Emília e autor do
poema As Cem Linguagens da Criança:
A) É preciso aumentar o papel do adulto no
oferecimento de estruturas semânticas e sistemas
de significados que permitem que a mente infantil se
comunique. A participação ativa e contínua do adulto
na educação das crianças é essencial, já que as elas
não são capazes, de modo autônomo, de extrair
significado de suas experiencias cotidianas através
de atos mentais envolvendo, planejamento,
coordenação de ideias e abstrações;
B) O ato central do adulto é ativar, especialmente de
modo direto, a competência de extrair significados
das crianças como uma base para toda a
aprendizagem, ou seja, é o professor que define a
direção das aprendizagens infantis;
C) O objetivo da educação é aumentar as
possibilidades para que a crianças inventem e
descubram. O ensino direto e sistemático não devem
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ser usados como um atalho para que as crianças
construam seus conhecimentos. O objetivo da
educação é oferecer condições para a
aprendizagem;
D) Os professores devem ser democráticos, mas seu
comportamento deve estar fundamentado em
estratégias de ensino diretivas, procedimentos
ritualizados, sistemas de avaliação e pacotes de
currículos rigidamente cognitivistas, completos, com
scripst prontos e revisão de reforços para que todas
as crianças aprendam os conteúdos previamente
selecionados;
E) O planejamento deve ser entendido como um
momento de preparação e organização das aulas
para a educação infantil, com sequências didáticas
prontas para serem executadas com as crianças,
tendo começo, meio e fim e ainda previsão dos
materiais necessários. Isso permite que os
professores tenham suas aulas preparadas e
organizadas para não caírem no improviso.

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