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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
(Assuntos Diversos) - MATERIAL GRATUITO

Questão 1 - IMPARH - Os saberes profissionais dos
professores trazem consigo as marcas de um
movimento dialético entre a atividade objetiva e sua
própria humanidade. Sobre os saberes que
determinam a formação do educador, é correto
afirmar.
A) Os saberes disciplinares ou específicos são
produzidos pelo próprio docente.
B) Os saberes docentes se dividem em:
disciplinares, da formação profissional, curriculares e
da experiência.
C) O professor é um sujeito que não produz saberes,
ele mobiliza os saberes de seus educandos.
D) Os saberes curriculares são oriundos da prática
docente e amadurecidos pelos próprios contextos
que envolvem a docência.

Questão 2 - IMPARH - O jogo tem um papel
importante na vida da criança. O jogo está
estritamente relacionado com o processo evolutivo
do pensamento, “jogar é pensar” (PIAGET, 1975).
Em relação à utilização de jogos como ferramenta de
ensino e aprendizagem, é CORRETO afirmar.
A) O jogo, por ser lúdico, permite o desenvolvimento
social e não a aprendizagem de conceitos.
B) Na atividade de jogo, o professor pode estimular a
inteligência, assim como tornar mais rica a própria
linguagem do aluno.
C) O jogo emerge da estrutura cognitiva sem
contribuir para sua construção.
D) Os jogos substituem os trabalhos de sala de aula,
assim, devem se transformar em tarefas obrigatórias.

Questão 3 - IMPARH - Fazer a gestão de tempos e
espaços escolares é imprescindível e isso não é
uma ideia nova. Tendo como base essa informação,
preencha as lacunas do texto a seguir.
Não se pode melhorar o tempo e o espaço, em
especial os seus , sem considerar o
conjunto do sistema e do sistema
. Se queremos uma a serviço das
, tempos e espaços devem ser pensados como
peças importantes de uma arquitetura                   .
Qual a opção que contém a sequência correta para
preencher as lacunas acima?
A) mecanismos, gerencial, patrimonial, ação, metas,
motivadora.
B) usos, didático, escolar, escola, aprendizagens,
pedagógica.
C) objetivos, arquitetônico, legal, educação, metas,
institucional.
D) recursos, pedagógico, legal, ação, tecnologias,
moderna.

Questão 4 - IMPARH -O planejamento é um ato
através do qual o professor projeta, organiza e
sistematiza o fazer docente, em relação aos seus
meios, forma e conteúdo. Dentre os princípios que
devem orientar a prática de planejamento do
professor, encontramos:
A) participação, coerência, objetividade e
formalização.
B) improvisação, subjetividade, individualismo e rigor
burocrático.
C) disciplina, reprodução, fragmentação e
ordenamento tecnicista.
D) racionalização, burocratização, padronização e
uniformidade.
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Questão 5 - IMPARH - Um objetivo muito importante
da prática educativa é garantir ao educando
condições de aprendizagem. Por sua vez, a
avaliação da aprendizagem, componente essencial
do ato pedagógico, constitui a ação de investigar a
qualidade e dimensão das aprendizagens buscadas.
Desse modo, o desenvolvimento de um processo de
avaliação construtivo, não excludente, que dê conta
das aprendizagens efetivamente realizadas, exige:
A) o permanente acompanhamento de metas
traçadas, fortalecendo mecanismos que ampliem a
possibilidade de obtenção das mencionadas metas.
B) a eficiente execução de uma avaliação
classificatória que assegure ao professor o
desenvolvimento das aprendizagens envolvidas nas
metas estabelecidas.
C) a definição da média necessária para a
aprovação do aluno e a adoção de mecanismos
variados que permitam ao professor definir a média
alcançada pelo aluno e concluir por sua aprovação
ou reprovação.
D) o acompanhamento e registro pelo professor de
processos de aprendizagem realizados pelo aluno,
com espaço para diagnóstico de possíveis bloqueios
ocorridos e reorientações para saná-los.

Questão 6 - IMPARH - Marcuschi* afirma ser “fácil
perceber que os exercícios de compreensão dos
livros didáticos falham em pelo menos três aspectos
centrais: 1. supõem uma noção instrumental de
linguagem e imaginam que a língua funciona apenas
literalmente como transmissora de informação; 2.
supõem que os textos são produtos acabados que
contêm em si objetivamente inscritas todas as
informações e 3. supõem que compreender, repetir e
memorizar são a mesma coisa, ou seja,
compreender é identificar informações textuais
objetivas”. O professor, a fim de evitar aplicar em

suas atividades de compreensão de textos tais
aspectos, deveria:
A) ter em mente que todos os sentidos de um texto
estão dispostos nele e que a sua leitura implica a
aceitação de seu conteúdo pelo leitor com base na
sua cosmovisão.
B) partir da concepção de língua como um código
autônomo que tem as suas próprias características,
sem as quais o aluno não poderá chegar à
compreensão efetiva de um texto escrito ou oral.
C) conceber que o texto não tem uma única
compreensão, uma vez que o processo de
compreendê-lo pode ocorrer de forma complexa e
que existem, em tal processo, diálogos entre o autor
e o leitor (ou ouvinte).
D) basear as atividades de compreensão de textos
somente em aspectos formais, buscando que o
aluno compreenda e identifique informações
objetivas e superficiais, passando, se necessário, a
uma leitura mais detalhada.
*MARCUSCHI, L. A. Exercícios de compreensão ou
copiação
nos manuais de ensino de língua? Em aberto.
Brasília: SEDIA/INEP, ano 16, n. 69, jan/mar, 1996.

Questão 7 - IMPARH - Com base na teoria dos
esquemas – “estruturas abstratas, construídas pelo
próprio indivíduo, para representar a sua teoria do
mundo” (LEFFA, 1996, p. 35), com relação ao
processo de construção do sentido de um texto pelo
leitor, é correto afirmar que:
A) a combinação entre os dados constantes do texto
e aqueles provenientes do leitor não garante sua
compreensão.
B) as informações textuais não são suficientes para
acionar os esquemas do leitor com base na sua
visão de mundo.
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C) as lacunas informacionais são preenchidas pela
combinação dos dados novos com os dados do
senso comum.
D) a leitura resulta da adequada interação entre os
dados existentes no texto e o conhecimento prévio
do leitor.
LEFFA, V. J. Aspectos da leitura: uma
perspectiva psicolingüística. Coleção Ensaios. Porto
Alegre: Sagra-Luzzato, 1996.

Questão 8 - IMPARH - A construção do sentido de
um texto deve implicar forçosamente as informações
do próprio texto e os dados provenientes do leitor ou
ouvinte; por exemplo, em uma propaganda de
biscoito de uma empresa multinacional, veem-se três
embalagens na extremidade inferior direita, em
tamanho bem reduzido, e lê-se o seguinte texto em
letras garrafais: “Encha seu filho de bolacha!”. Caso
o docente valha-se desse texto para uma atividade
de compreensão leitora, o seu aluno, para
compreendê-lo efetivamente, deve:
A) ter o conhecimento prévio do teor polissêmico do
termo bolacha.
B) chegar à conclusão de que há inadequação no
uso da imagem.
C) desconsiderar a diferença semântica entre
bolacha e biscoito.
D) dissociar o texto à imagem das embalagens de
biscoito.

Questão 9 - IMPARH - A educação ética é aquela
que nos leva a refletir sobre o próprio ser humano,
possibilitando a formação de indivíduos que devem
se construir nas relações com o outro. Assim, cabe
ao educador observar as suas próprias posturas
para se fortalecer como sujeito ético, no contexto da
escola ora defendida. Um dos principais
comportamentos desse educador é:

A) adotar como método a exposição oral de seus
conhecimentos, com a certeza de conseguir moldar
seus alunos aos padrões exigidos pela sociedade.
B) compreender-se como o único detentor do
conhecimento frente aos seus alunos, por ter
formação acadêmica superior.
C) defender o distanciamento entre sua posição e a
do educando como necessário na reprodução dos
valores sociais vigentes.
D) priorizar a educação dialógica entre os membros
dos grupos como uma via de construção do
conhecimento.

Questão 10 - IMPARH - Prof (SME)/Pref
Fortaleza/Substituto/Pedagogia Bilíngue/2021
A Didática é a disciplina que fundamenta a prática
docente. Por meio dela é que teoria e prática se
consolidam, aprofundando saberes que tornam o
professor mais eficiente e seguro na sua docência.
Com base nesse entendimento, complete as lacunas
para, em seguida, assinalar a opção correta.
A Didática investiga, e proporciona a
do profissional, e
conhecimentos, no sentido de alcançar o
e favorecer permanente processo de .
Qual a opção que contém a sequência correta para
preencher as lacunas acima?
A) orienta, formação, construindo, reconstruindo,
novo, reflexão/ação.
B) teoriza, realização, refletindo, analisando,
objetivo, avaliação/reconstrução.
C) consolida, realização, discutindo, revendo,
estímulo, avaliação/decisão.
D) avalia, motivação, discutindo, propondo, atual,
contextualização.

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

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 –
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FACEBOOK: https://www.facebook.com/groups/materiaisconcursoprofessor
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/professor_super_preparado/
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