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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
(Assuntos Diversos) - MATERIAL GRATUITO

Questão 1 - IMPARH O desenvolvimento da
autonomia no processo de ensino e aprendizagem é
essencial para que os alunos se tornem
protagonistas do seu projeto de vida e possam,
assim, atender as demandas do mundo atual. Em
relação à construção da autonomia do aluno,
assinale com V ou F as afirmações que se seguem,
conforme sejam verdadeiras ou falsas,
respectivamente.
( ) A autonomia é fundamental para uma formação
integral do aluno, possibilitando sua participação na
sociedade de forma colaborativa.
( ) A autonomia trata do envolvimento do estudante
em atividades que se limitam ao contexto escolar e
de sala de aula.
( ) Quando se trata do tema da autonomia dos
alunos, é preciso considerar também a questão da
participação discente nas tomadas de decisão da
escola de um modo geral.
( ) O professor, para desenvolver a autonomia do
aluno, não precisa atentar para seu tempo nem seu
ritmo de aprendizado.
( ) O desenvolvimento da autonomia, desde cedo,
para os alunos, ajuda inclusive no desempenho
cognitivo deles.
A opção que contém a sequência correta, de cima
para baixo, é:
A) V, V, V, V, F.
B) V, F, F, V, V.
C) V, F, V, F, V.
D) F, V, V, F, F.

Questão 2 - IMPARH -A escola necessária para os
tempos atuais, plural e pluralista, exige uma nova
sala de aula. Tendo em vista esses fundamentos,

analise as afirmativas que se seguem, verificando se
são VERDADEIRAS ou FALSAS.
I. A escola de outrora, mais comprometida com os
interesses e necessidades das elites, vem sendo,
progressivamente, substituída por uma escola
democrática, uma escola para todos.
II. Na sala de aula dessa escola plural e pluralista
em construção, administrar o cotidiano tornou-se
mais difícil, possivelmente porque ainda nos
mantemos marcados pela imagem de uma escola
ideal em que alunos educados, dóceis e gratos
buscam aprender e ser feliz.
III. No contexto dessa escola atual, em que as
turmas são altamente heterogêneas, é preciso
buscar a todo custo sua homogeneidade como forma
de assegurar o sucesso da proposta pedagógica
posta em desenvolvimento.
IV. Professores, na regência das salas de aula dessa
escola plural e pluralista, em lugar do diálogo que
pode gerar indisciplina, precisam estar preparados
para fortalecer debates em que um grupo sai
vencedor.
Qual a opção correta?
A) Somente a afirmativa II é falsa.
B) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.
C) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
D) As afirmativas II, III e IV são falsas.

Questão 3 - IMPARH - A chegada da era digital na
educação traz perspectivas inéditas para o processo
de ensino e aprendizagem. Para o professor, tem
implicações na dinâmica de sua atuação, exigindo
desse docente do século XXI competências e
habilidades específicas. Dentre as funções abaixo
relacionadas, assinale com SIM as que atendem a
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essa afirmação feita e com NÃO aquelas que não
atendem a afirmativa.
( ) Conscientiza o estudante sobre o uso saudável
dos recursos tecnológicos.
( ) Desenvolve com competência a função de
simples transmissor de conhecimento.
( ) Transmite informações prontas sobre o objeto de
estudo da aula.
( ) Tem atuação dinâmica, buscando desenvolver
no aluno habilidades que favoreçam a construção do
conhecimento.
( ) Pensa a comunicação de forma mais ampla, em
diferentes contextos, formatos e mídias.
A opção que contém a sequência correta, de cima
para baixo, é:
A) SIM, SIM, NÃO, SIM, SIM.
B) SIM, NÃO, NÃO, SIM, SIM.
C) SIM, NÃO, NÃO, SIM, NÃO.
D) SIM, SIM, SIM, SIM, NÃO.

Questão 4 - IMPARH -Relacione a coluna da direita
com a da esquerda.
1 Avaliação Somativa
2 Avaliação Formativa
3 Avaliação Diagnóstica
( ) Localiza deficiências na organização do ensino
e aprendizagem, de modo a possibilitar intervenções
e assegurar o alcance dos objetivos.
( ) Visa determinar a presença ou ausência de
conhecimentos e habilidades, permitindo, inclusive,
averiguar as causas de repetidas dificuldades de
aprendizagem.
( ) Tem como função classificar os alunos ao final
da unidade, semestre ou ano letivo.
( ) Indica como os alunos estão se modificando em
direção aos objetivos, informando tanto ao professor
quanto ao aluno sobre o resultado do ensino e da
aprendizagem.

( ) Objetiva avaliar, de maneira geral, o grau em
que os resultados mais amplos foram alcançados ao
final de uma etapa de ensino.
A opção que contém a sequência correta, de cima
para baixo, é:
A) 2, 3, 2, 3, 1.
B) 1, 3, 2, 3, 1.
C) 3, 2, 2, 1, 3.
D) 2, 3, 2, 1, 1.

Questão 5 - IMPARH - A atividade de ensinar, no
contexto da modernidade que o século XXI está
delineando, é uma ação que exige formação docente
voltada para a flexibilidade de saber lidar com um
mundo em transformação. Nessa perspectiva,
cumpre formar o professor para:
I. ter domínio dos conhecimentos que mediará junto
a seus alunos.
II. cumprir a tarefa de ser um facilitador na
construção da aprendizagem discente.
III. estimular a vontade de aprender do aluno,
ajudando-o a descobrir o prazer que há em
aprender.
IV. entender o processo de avaliação como
mecanismo para detectar progressos e dificuldades
a serem superadas.
V. despreocupar-se com relação aos saberes a
serem transferidos para o aluno.
Qual a opção correta?
A) Todas as afirmativas são verdadeiras.
B) As afirmativas I, IV e V são falsas.
C) Apenas as afirmativas I e V são falsas.
D) Apenas a afirmativa V é falsa.

Questão 6 - IMPARH - De acordo com Machado
(2000) e Peixoto (2004), sobre a Psicogênese da
escrita na criança surda, é CORRETO afirmar.
A) A criança surda passa pelas mesmas etapas que
a criança ouvinte na psicogênese da escrita.
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B) A criança surda tem um processo de aquisição da
escrita completamente diferente ao da criança
ouvinte, não passando por nenhum dos estágios de
evolução da escrita, indicados anteriormente por
Ferreiro e Teberosky (1996).
C) A criança surda passa pelo estágio pré-silábico,
mas não vivencia o estágio silábico.
D) A criança surda nunca chega ao estágio
alfabético, já que, para isso, ela precisaria fonetizar.

Questão 7 - CEV URCA -Sobre a história da
Psicopedagogia no Brasil NÃO É CORRETO afirmar
que:
A) Inicialmente, os Cursos de Especialização em
Psicopedagogia, eram promovidos por institutos
particulares, associações de classe e por iniciativa
pessoal de alguns profissionais.
B) A formação profissional é feita, atualmente no
Brasil, em cursos de graduação e pós-graduação em
instituições de Ensino Superior.
C) A criação da Associação Brasileira de
Psicopedagogia foi um marco inicial na direção da
institucionalização da profissão de psicopedagogo.
D) A psicopedagogia no Brasil teve muitas
dificuldades para sua concretização, permanecendo
um processo com muitas fases, superando aos
poucos as dificuldades e os pontos negativos.
E) Ao chegar no Brasil, a Psicopedagogia
transportou os conhecimentos advindos da Europa e
da Argentina, especialmente a perspectiva
patologizante, que explicavam o fracasso escolar e a
evasão do contexto brasileiro de forma efetiva e
adequada.

Questão 8 - CEV URCA - O Psicopedagogo precisa
recorrer a teorias que lhe permitam reconhecer de
que modo se dá a aprendizagem, bem como as
influencias e representações inconscientes que pode
comprometê-lo e favorecê-lo. Para Alicia Fernandez

(1991), esse saber só é possível com uma formação
que se oriente sobre três pilares:
A) Prática clínica, construção teórica e tratamento
psicopedagógico-didático;
B) Prática clínica, vivencias institucionais e
tratamento psicopedagógico-didático;
C) Prática clínica, construção teórica e
acompanhamento pedagógico-didático;
D) Prática clínica, construção prática e tratamento
psicopedagógico-didático;
E) Prática clínica, vivencias institucionais e
acompanhamento individualizado;

Questão 9 - CEV URCA - Jorge Visca (1988), afirma
que a escola é responsável pela aprendizagem que
se opera na interação com as instituições
educativas, órgão especializado em transmitir os
conhecimentos, atitudes e destrezas que a
sociedade estima necessárias para a sobrevivência,
capaz de manter uma relação equilibrada entre a
identidade e a mudança. Como o autor chama esse
tipo de aprendizagem?
A) Aprendizagem comunicativa
B) Aprendizagem sistemática
C) Aprendizagem mediadora
D) Aprendizagem relacional
E) Aprendizagem conceitual

Questão 10 - CEV URCA - Na relação abaixo,
citamos algumas fases do processo de análise
psicopedagógico mediante a observação em sala de
aula, EXCETO:
A) Negociação e definição conjunta dos objetivos, do
contexto e do processo da análise;
B) Análise e interpretação por parte do assessor;
C) Orientação às famílias para um acompanhamento
sistematizado.
D) Seleção e registro de dados na observação;
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E) Elaboração de uma representação compartilhada
e projeto de mudanças;

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