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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
(Assuntos Diversos) - MATERIAL GRATUITO

Questão 1 - CEV URCA - De acordo com a literatura
acadêmica contemporânea, podemos conceituar
literatura infantil como:
A) Livros utilitários que, em geral, tem a finalidade de
trabalhar de forma paralela ou transversal os
conteúdos escolares por meio de uma linguagem
lúdica, da fantasia, da ficção;
B) Livros que trazem conteúdos instrutivos que
complementam o conteúdo curricular por meio da
fantasia para estimular a imaginação infantil, tendo
conotação moralizante porque tem a intenção de
ensinar conteúdos éticos e morais;
C) Arte e processo de humanização e
transformação. A leitura deve ser despretensiosa,
ser do agrado da criança para que ela aprenda a
gostar de ler. Como consequência, a literatura infantil
pode gerar aprendizagens, contanto que o leitor
extraia suas próprias conclusões. Assim, um bom
livro de literatura infantil não gera uma única
interpretação, ao contrário, cada criança
compreende o texto de forma subjetiva,
considerando suas experiências de vida e seus
conhecimentos prévios;
D) Livros educativos, pois ofereçam à criança
ensinamentos importantes para a sua vida em
sociedade, bem como auxilia na absorção dos
conteúdos escolares, já que propicia a construção de
conceitos escolares e ainda promovem reflexões
baseadas nos ensinamentos que os professores
desejam que ela adquira;
E) Livros educativos com intenções pedagógicas
explícitas que oferecem à criança ensinamentos
direcionados, moral que se deseja, tarefas a serem
realizadas juntamente com as outras atividades
escolares. Assim, a leitura deve ter objetivos

definidos e claros para que as crianças extraiam com
segurança aquilo que o autor diz.

Questão 2 - CEV URCA -Conforme a literatura
especializada sobre literatura infantil, para se avaliar
a qualidade de um bom livro literatura infantil, é
preciso observar:
A) Aspectos relacionados ao destinatário da
literatura infantil: conhecer os seus leitores,
verificando os conteúdos que devem ser trabalhados
em articulação com os conteúdos escolares em ação
para atender às necessidades infantis em termos de
ensinamentos moralizantes e escolares;
B) Aspectos relacionados ao conteúdo da obra
literária: verificar se a obra é arte ou é livro instrutivo,
pois, na escola, a literatura infantil é indicada para
auxiliar nos conteúdos escolares, tornando-os
amenos e lúdicos;
C) Aspectos relacionados ao conteúdo da obra
literária: analisar se os conteúdos que o autor quer
passar serão facilmente captados pelas crianças
pois elas precisam aprender sobre padrões de
comportamento e conteúdos escolares para viver em
sociedade;
D) Aspectos relacionados ao conteúdo da obra
literária: verificar a forma como o livro apresenta o
enredo, observando se o autor brinca com as
palavras, faz arte com elas, tem motivação estética
e/ou usa discurso poético. Verificar ainda se o
enredo acontece em mundos encantados, magias,
explorações pois a literatura infantil;
E) Aspectos relacionados às intenções do livro:
verificar se o livro é intencionalmente dirigido às
crianças para que aprendam ensinamentos
sobretudo moralizantes e instrutivos: exaltação do
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amor à pátria, à família, obediência e respeito aos
mais velhos, noções de higiene, cuidados com a
saúde.

Questão 3 - CEV URCA - De acordo com Ilma Veiga
(2018, p. 13):
"Político e pedagógico têm assim uma significação
indissociável. Neste sentido é que se deve
considerar o projeto político-pedagógico como um
processo permanente de reflexão e discussão dos
problemas da escola, na busca de alternativas
viáveis à efetivação de sua intencionalidade [...]
VEIGA, Ilma P. da. Projeto político-pedagógico da
escola: uma construção coletiva. In:
VEIGA, Ilma P. da (org.). Projeto político-pedagógico
da escola: uma construção possível.
Campinas: Papirus, 2018. p.11-35
A respeito das dimensões política e pedagógica do
projeto, assinale a opção correta.
A) A dimensão política está relacionada à vinculação
da escola aos interesses político-partidário dos
governos, enquanto a dimensão pedagógica
refere-se à realização da finalidade da escola que é
a preparação dos alunos para a vida social e a
convivência democrática
B) A dimensão política relaciona-se ao compromisso
sociopolítico da escola com os interesses reais e
coletivos da maioria da população, ao passo que a
dimensão pedagógica diz respeito à formação dos
alunos para o sucesso profissional.
C) A dimensão pedagógica refere-se à efetivação da
intencionalidade da escola que é a formação do
cidadão crítico, criativo, participativo e responsável,
enquanto que a dimensão política trata do
compromisso sociopolítico da escola com os
interesses reais e coletivos da maioria da população.
D) A dimensão pedagógica compreende unicamente
a inclusão dos alunos com necessidades especiais,
enquanto que a dimensão política diz respeito às

relações que a escola estabelece com entes
governamentais nos diversos níveis: municipal,
estadual e federal.
E) As dimensões político e pedagógica da escola
voltam-se para a formação de sujeitos inertes,
críticos, competentes, apartidários que não se
preocupam com as interferências externas na escola
e focam em alcançar os melhores resultados nos
processos avaliativos.

Questão 4 - CEV URCA - A gestão educacional,
segundo Sofia Lerche Vieira (2007, p. 63), refere-se
a um amplo espectro de iniciativas desenvolvidas
pelas diferentes instâncias de governo, seja em
termos de responsabilidades compartilhadas na
oferta de ensino, ou de outras ações que
desenvolvem em suas áreas específicas de
atuação."
VIEIRA, Sofia L. Políticas e gestão da educação
básica: revisitando conceitos simples. Revista
Brasileira de Política e Administração da Educação.
ANPAE, v. 23, n. 1, 2007.
Analise as afirmativas abaixo e, em seguida,
assinale a alternativa correta.
I. A gestão educacional depende de circunstâncias

políticas e envolve uma permanente negociação e
conflito.
II. A gestão educacional situa-se na esfera macro,
enquanto que a gestão escolar localiza-se na esfera
micro.
III. As atividades de orientação e definição geral que
dão substância às políticas educativas, bem como o
planejamento, o acompanhamento e a avaliação da
implementação dessas políticas são de competência
da gestão educacional.
IV. Na esfera da gestão educacional, situam-se como
atores principais: professores, alunos, funcionários
da escola, docentes que ocupam cargos diretivos,
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famílias e integrantes da área de abrangência
geográfica onde se localiza a escola.
A) Todas as afirmativas estão corretas.
B) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas.
C) Apenas as alternativas II, III e IV estão corretas.
D) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.
E) Apenas as alternativas I e II estão corretas.

Questão 5: - CEV URCA - A ética pode ser
compreendida como a atitude reflexiva a respeito da
própria conduta. Nesta perspectiva, a ética
profissional emergiria da reflexão ética em contextos
específicos de exercício profissional.
Considerando a dimensão ética como estruturante
do trabalho do professor, podemos afirmar que:
A) A dimensão ética tem uma importância menor se
comparado a outras dimensões do processo de
trabalho, como: o domínio dos conteúdos e o
planejamento e a organização do trabalho docente.
B) No exercício profissional do pedagogo, a ética se
expressa, por exemplo, na relação com os alunos,
uma vez que o ?objeto? do seu trabalho são sujeitos
com ideias, interesses, medos e vontades
particulares.
C) O planejamento da aula, o processo de avaliação
e a seleção dos recursos a serem empregados são
atitudes cotidianas do docente, que não se
relacionam com a dimensão ética do trabalho
docente.
D) A qualificação para o trabalho, a preparação para
o exercício da cidadania e o desenvolvimento pleno
da personalidade são três intencionalidades
educativas previstas na LDB, mas que não servem
como horizontes da práxis educativa do professor.
E) A ética profissional é uma competência
autônoma, individual que o professor constrói ao
longo da vida, no fazer cotidiano e que, portanto, não
compete aos cursos de Pedagogia se debruçarem
sobre esta questão.

Questão 6 - CEV URCA - A gestão pedagógica é,
de todas as dimensões da gestão escolar, a mais
importante, para a qual todas as demais convergem,
posto que se refere mais diretamente ao foco da
escola que é o de promover a formação e a
aprendizagem dos alunos. A respeito das dimensões
da gestão escolar, marque a afirmativa correta.
A) Todas as ações desenvolvidas na escola,
intencionalmente ou não, têm um sentido
pedagógico, de modo que a responsabilidade pela
gestão pedagógica corresponde apenas ao diretor
escolar, a quem compete as funções de liderança,
coordenação, orientação, planejamento,
acompanhamento e avaliação do trabalho
pedagógico na escola como um todo.
B) O foco do trabalho do diretor deve ser a gestão
administrativa da escola, isto é, a organização dos
registros escolares, a utilização das instalações e
equipamentos; a preservação do patrimônio escolar;
a interação da escola com a comunidade e a
captação e aplicação de recursos didáticos e
financeiros.
C) Observar e influenciar as regularidades do
cotidiano escolar, como, por exemplo, a conduta de
professores, funcionários e alunos, o modo como
respondem a desafios, como interagem entre si, a
ocorrência de conflitos e sua natureza, etc., tendo
em vista a efetividade do processo educacional, é
uma das competências do diretor na gestão do
cotidiano escolar.
D) A realização de uma gestão democrática se
expressa, acima de tudo, na participação de
membros da comunidade escolar nas atividades
cotidianas do fazer pedagógico, como, por exemplo:
nas festividades de caráter cultural e esportivo; na
elaboração e recuperação de materiais pedagógicos;
no reforço e controle da qualidade da merenda
escolar e no controle da segurança da escola.
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E) O monitoramento dos processos de avaliação é
uma atividade inerente à gestão escolar e deve ser
realizada apenas ao final de cada ano letivo, a fim de
verificar em que medida a implementação do plano
ou projeto está sendo feita de acordo com o
planejado e com as melhores possibilidades para a
realização dos objetivos propostos.

Questão 7 - CEV URCA -ra se conseguir objetivos
determinados. As ações ocorrem sempre em
determinado contexto cujos parâmetros e contornos
podem ser estimados com maior ou menor precisão.
Por isso, o planejamento inicial não consegue dar
conta de prever as condições reais em que se dará a
ação, exigindo, assim, correções sucessivas com a
aproximação desta."(RUSSO; 2016, p. 195)
na escola pública. Revista Brasileira de Política e
Administração da Educação. ANPAE,
v. 32, n. 1, p. 193-210, 2016.
No que se refere ao planejamento no âmbito escolar,
assinale a afirmativa verdadeira:
A) O planejamento escolar é um processo reflexivo
em torno das práticas pedagógicas e do
compromisso social da escola pública, de modo que
não podemos considerar como um ato político.
B) O ponto de partida de qualquer planejamento
escolar é a definição de metas a serem alcançadas,
seguido de uma análise das condições concretas em
que a escola se encontra.
C) Um bom planejamento escolar depende,
especialmente, das experiências práticas
vivenciadas pelos sujeitos, independente dos
conhecimentos teóricos, dos recursos disponíveis e
dos objetivos traçados.
D) A elaboração de uma proposta pedagógica de
cada escola é uma decisão que compete à gestão
escolar, que deve decidir se haverá ou não a
participação dos profissionais de ensino e da

comunidade escolar e tem total autonomia em
relação ao sistema de ensino ao qual está vinculado.
E) O planejamento no campo educacional envolve
diversos níveis, como, por exemplo: o planejamento
dos sistemas e redes de ensino; o planejamento a
nível escolar; o planejamento curricular e o
planejamento de ensino do professor.

Questão 8 - CEV URCA -"A avaliação escolar é um
meio e não um fim em si mesma; está delimitada por
uma determinada teoria e por uma determinada
prática pedagógica. Ela não ocorre num vazio
conceitual, mas está dimensionada por um modelo
teórico de sociedade, de homem, de educação e,
conseqüentemente, de ensino e de aprendizagem,
expresso na teoria e na prática pedagógica."(
CALDEIRA, 1997, p. 53)
CALDEIRA, Anna M. S. Avaliação e Processo de
Ensino-Aprendizagem. Presença Pedagógica.
Belo Horizonte, v. 3, p. 53-61, set./out. 1997.
No que diz respeito as diferentes concepções sobre
a avaliação da aprendizagem escolar, assinale a
opção correta.
A) De acordo com a Pedagogia Tradicional, em sala
de aula, deve-se utilizar a avaliação diagnóstica
como instrumento de acompanhamento e orientação
da aprendizagem, excluindo-se completamente os
exames classificatórios.
B) O foco da Pedagogia Tecnicista são as mudanças
comportamentais que possam ser cientificamente
observadas e, consequentemente, quantificadas.
C) Na perspectiva da chamada "avaliação
qualitativa", os resultados são mais importantes do
que o processo de ensino, pois permite comparar,
classificar e hierarquizar o desempenho dos alunos.
D) A avaliação formativa mede o fim de um ciclo da
aprendizagem e visa identificar as principais
dificuldades dos alunos, de maneira mais
abrangente.
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E) A avaliação somativa preocupa-se com o
processo de apropriação dos saberes pelos alunos e
tem como principal função contribuir para uma boa
regulação da atividade de ensino.

Questão 9 - CEV URCA - O Ministério da Educação
(MEC), no dia 18 de março de 2020, suspendeu as
aulas presenciais em todo Brasil, em decorrência da
Covid-19, através da Portaria nº 343.
Considerando as consequências da pandemia sobre
a educação e o processo de ensino-aprendizagem
no Brasil, assinale a afirmativa verdadeira.
A) A formação inicial e continuada dos professores,
bem como as suas condições de trabalho são
questões tão relevantes, neste período de pandemia,
quanto o uso e o acesso às tecnologias digitais.
B) A redução das atividades econômicas, em virtude
da pandemia, não impactou no financiamento da
educação pública no Brasil.
C) O avanço tecnológico das últimas décadas levou
ao surgimento de uma geração que nasceu num
mundo cercado por aparelhos eletrônicos e que se
adaptou facilmente ao ensino remoto durante a
pandemia.
D) Devido à pandemia, os estabelecimentos de
ensino foram obrigados a se atualizar e adotaram a
modalidade do ensino remoto, mais conhecido como
Educação à Distância (EAD),
E) A exclusão digital no Brasil é causada
exclusivamente, por fatores socioeconômicos, que
impossibilitam o acesso da população à internet em
suas residências.

Questão 10 - CEV URCA - Sobre o projeto
político-pedagógico, é correto afirmar:
A) No processo de construção do projeto
político-pedagógico, deve-se considerar
primeiramente os aspectos micro da escola, pois a
realidade macro da sociedade afeta apenas

indiretamente a vida escolar e a comunidade
acadêmica não pode transformar a realidade fora da
escola.
B) Um dos elementos constitutivos do projeto
político-pedagógico refere-se aos conhecimentos
que a escola quer socializar e produzir, de modo que
o currículo deve ser elaborado por técnicos
especializados, externos às escolas a fim de
uniformizar o conhecimento para todas as escolas.
C) Uma escola pode e deve implementar o projeto
político? pedagógico de uma outra escola, caso esta
obtenha resultados favoráveis nos processos
avaliativos, e desde que ambas façam parte do
mesmo contexto territorial e social.
D) O professor tem autonomia para elaboração do
seu plano de aula, portanto, pode optar por não
tomar como referencial o projeto político-pedagógico
da escola, isto é, o diagnóstico, as dificuldades e as
metas estabelecidas.
E) A gestão democrática é uma exigência do projeto
político-pedagógico da escola, pois como o papel da
escola é formar para a cidadania, logo a própria
escola deve ser um exemplo de instituição
democrática.

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