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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

 
1 - A educação é um fenômeno social. Isso significa 

que ela é parte: 
 

A) do trabalho pedagógico, e não está subordinada à 

sociedade, possuindo objetivos independentes. 
 

B) integrante    das    relações     sociais,    econômicas, 

políticas e culturais de uma determinada sociedade. 
 

C) dos fatos políticos e está determinada por normas e 

valores desvinculados da estrutura social. 
 

D) do contexto social e se ocupa da compreensão dos 

comportamentos sociais. 

 

2 - Nos últimos anos, diversos estudos têm sido 

dedicados à história da Didática no Brasil, às suas 

relações com as tendências pedagógicas e à 

investigação do seu campo de conhecimentos. Os 

autores em geral concordam e classificam as 

tendências pedagógicas em dois grandes grupos, 

quais sejam: 

 

A) as   de   cunho    liberal – Pedagogia   Tradicional, 

Pedagogia Inatista e tecnicismo educacional; as de 

cunho progressista – Pedagogia Libertária e 

Pedagogia Crítico social dos Conteúdos. 
 

B) as de cunho tradicional – Pedagogia Tradicional, 

Pedagogia Operacional, Pedagogia Renovada e 

tecnicismo educacional; as de cunho transformista – 

Pedagogia Libertadora e Pedagogia Crítico social 

dos Conteúdos. 
 

C) as   de   cunho   liberal – Pedagogia   Tradicional, 

Pedagogia  Renovada e  tecnicismo  educacional; as 

de   cunho   progressista – Pedagogia Libertadora e 

Pedagogia Crítico social dos Conteúdos. 
 

D) as de cunho progressista – Pedagogia Tradicional, 

Pedagogia Renovada e tecnicismo educacional; as 

de cunho liberal – Pedagogia Libertadora e 

Pedagogia Crítico social dos Conteúdos. 

 

 

3 - Leia as sentenças, julgue se elas são verdadeiras 

ou falsas e assinale a alternativa que apresenta a 

relação correta. A ação de planejar é inerente à 

ação escolar. O planejamento escolar tem, assim, as 

seguintes funções: 

 

I - Assegurar a racionalização, organização e 

coordenação do trabalho docente, de modo que a 

previsão das ações docentes possibilite ao professor 

a realização de um ensino de qualidade e evite a 

improvisação e a rotina. 

II - Facilitar a preparação das aulas: selecionar material 

didático em tempo hábil; saber que tarefas 

professor e estudantes devem executar; replanejar o 

trabalho frente a novas situações que aparecem no 

decorrer das aulas. 
 

III - Prever apenas os conteúdos e métodos a partir das 

exigências postas pela realidade social, do nível de 

preparo e das condições sócio culturais e 

individuais dos estudantes. 
 

IV - Explicitar   os  princípios  educacionais,  e  não  as 

diretrizes e procedimentos do trabalho docente, pois 

estas são  funções  do  plano  de  aula,  uma  vez ue 

asseguram  a  articulação  entre  as tarefas da escola 

e  as exigências  do  contexto  social  e  do processo 

de participação democrática. 

 

A) I – V; II – V; III – F; IV – V 

B) I – V; II – V; III – F; IV – F 

C) I – V; II – V; III – V; IV – F 

D) I – F; II – V; III – F; IV – V 

 

 

4 - A avaliação é uma tarefa didática necessária e 

permanente no trabalho pedagógico, que deve 

acompanhar, passo a passo, o processo de ensino e 

aprendizagem. Segundo a literatura, nos diversos 

momentos do processo de ensino, são tarefas 

essenciais da avaliação: 

 

A) I -Verificação: aplicação de instrumentos de 

avaliação; II- Controle: Organização dos resultados; 

III - Dados quantitativos: Índices de desempenho. 

 

B) I - Verificação: coleta de dados; II - Qualificação: 

comprovação dos dados; III – Tabulação: 

Organização de dados sem análise. 

 

C) I - Verificação: coleta de dados; II - Quantificação: 

tabulação e análise dos dados; III – apresentação 

dos Índices. 

 

D) I - Verificação: coleta de dados; II - Qualificação: 

comprovação dos dados; III - Apreciação 

qualitativa: Análise dos resultados frente aos 

objetivos esperados. 

 

 

5 - Transformar as atividades escolares em 

situações que contribuam efetivamente para a 

formação integradora dos alunos é uma meta de 

todo educador. Para isso, é essencial que o 

professor tenha clareza de alguns princípios 

coerentes com essa prática. Marque a alternativa 

CORRETA. 
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A) Para considerar as várias ações como intervenções 

pedagogicamente apropriadas, é preciso que todo 

educador reveja constantemente seus valores, seus 

conhecimentos e, consequentemente, suas ações, 

para transformar as atividades escolares em 

situações de formação individual e coletiva. 
 

B) Uma pergunta desafiadora, um limite proposto no 

momento adequado ou mesmo um elogio 

encorajador durante as atividades de sala de aula, 

frequentemente, prejudicam o planejamento do 

professor e interferem negativamente na 

aprendizagem dos alunos. 
 

C) Diferentes    dimensões   da   formação  não  podem 

coexistir   em   atividades   tão diferenciadas,  como 

observar  um  fenômeno   científico  e  apreciar  um 

poema. 
 

D) No cotidiano escolar, deve-se saber diferenciar os 

momentos para ensinar, em que o educador ensina e 

os alunos aprendem passivamente, e os momentos 

voltados para a discussão de valores, como a 

solidariedade e respeito. 

 

 

6 - Dada a definição: “Instrumento de trabalho do 

qual a escola se utiliza para mostrar sua filosofia 

em consonância com as diretrizes da educação 

nacional e a sua realidade, traduzindo sua 

autonomia e definindo seu compromisso com a 

clientela.”. Assinale a alternativa que indica a que 

ela se refere. 

 

A) Processo de Plano Estratégico. 

B) Projeto Político Pedagógico. 

C) Projeto de Planejamento de Avaliação. 

D) Processo de Conselho de Classe Participativo. 

 

7 - Como política de educação, a inclusão de alunos 

que apresentam necessidades educacionais especiais 

na rede regular demanda não apenas a matrícula 

do aluno ou a permanência física junto aos demais 

alunos, mas representa a possibilidades de 

revermos concepções e paradigmas, num profundo 

respeito pelas suas diferenças. Atender às 

diferenças, atender às necessidades especiais, 

mudar o olhar da escola, pensando não a adaptação 

do aluno, mas a adaptação do contexto escolar aos 

alunos. Isso significa torná-lo múltiplo, rico de 

experiências e possibilidades, pronto para viver, 

(con)viver com o diferente, rompendo barreiras 

humanas e arquitetônicas, criando novos conceitos, 

dando novos sentidos, resignificando a 

aprendizagem e, consequentemente, o 

desenvolvimento humano. Nesse processo, ressalta-

se a função social da escola que, a partir de ações 

diversas, favorece interações múltiplas, definindo 

em seu currículo práticas heterogêneas e inclusivas 

que garantam o acesso e a permanência dos alunos. 

Esse ensino na diversidade exigirá, EXCETO: 

 

A) percepção  das  necessidades  especiais;  observar; 

registrar; 
 

B) flexibilidade nas ações pedagógicas; 
 

C) avaliação sobre o limite do potencial desenvolvido 

pelo aluno; 
 

D) atuação   em   equipe   (relações  entre  a  educação 

especial e a regular); 

 

 

8 – Em   sua   obra   A   Escola   e   o  conhecimento: 

fundamentos   epistemológicos   e   políticos,   Mario 

Sergio  Cortella  aborda  três concepções básicas da  

relação     sociedade-escola.     Considerando    essas 

concepções    apresentadas    pelo    autor,    pode-se 

identificar   aquelas   que   predominam    entre    os 

docentes  que  trabalham  nas  diferentes  escolas de 

ensino     fundamental.    Em    conformidade    com  

Cortella (2011),   pode-se afirmar corretamente que  

a maioria dos professores é adepta do: 

 

 

A) Pessimismo  ingênuo,  pois  afirma  que  todos  os 

conflitos  da  escola  são  decorrentes  da pobreza 

dos alunos. Nessa  concepção,  nem  tudo  está  

perdido porque os múltiplos programas sociais são 

intervenções que podem superar a desigualdade nas 

escolas e permitir o desenvolvimento pedagógico 

de seus alunos. 

 

B) Otimismo   crítico.   Nessa  concepção,  a  educação 

escolar tem uma autonomia e uma determinação 

relativas e sua prática se dá nessa contradição, 

podendo aprofundar a desigualdade social com o 

fracasso escolar ou combatê-la com o sucesso 

escolar. 

 

C) Otimismo crítico, pois afirma a possibilidade da 

transformação radical das condições da educação 

escolar, se o governo pagar melhor os professores e 

estes estiverem convencidos de sua nobre missão: 

a de salvar a sociedade por meio da educação. 

 

D) Otimismo ingênuo. Nessa concepção, a educação 

escolar não  consegue  eliminar a desigualdade 

social, mas entendem que, alfabetizando e 

educando os alunos, ela conseguirá instrumentalizá-

los para vencerem individualmente os obstáculos a 

serem enfrentados e tornarem-se cidadãos bem 

sucedidos. 
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9 – Zabala, em A Prática Educativa, destaca que a 

escola deve desenvolver finalidades e construir 

objetivos em relação às capacidades que pretende 

ver construídas pelos alunos. Considerando esta 

afirmativa e a posição do autor na obra citada, é 

correto afirmar: 

 

A) A  escola   deve   principalmente   trabalhar   as 

capacidades cognitivas. 

 

B) A  escola   deve   trabalhar   principalmente   as 

capacidades cognitivas e afetivas. 

 

C) A  escola    deve    trabalhar   as    capacidades 

consideradas socialmente mais relevantes. 

 

D) A  escola  deve  trabalhar todos  os  seus  alunos    

de  forma  integral. 

 

 

10 - Toda proposta pedagógica traz em seu bojo 

pressuposições e proposições filosóficas. Mesmo que 

esses fundamentos nem sempre estejam explícitos, 

eles sempre existem. A Pedagogia da Libertação 

tem como pressuposto a ideia de libertação 

completa do homem. Assinale a alternativa que 

corresponde ao pensador dessa proposta. 

 

A) Anísio Teixeira. 

B) Lourenço Filho. 

C) Paulo Freire. 

D) Dermeval Saviani. 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
11 - A atmosfera é uma camada de ar que recobre 

todo o planeta, cerca de 11 quilômetros a partir da 

superfície. O que diferencia a atmosfera da Terra 

dos demais planetas é a composição dos gases. 

Devemos lembrar que esta tem sofrido modificações 

ao longo do tempo, desde a formação do planeta. O 

ar é uma mistura de vários gases, vapor de água e 

partículas sólidas. Dos gases presentes na 

atmosfera, o que encontramos em maior 

quantidade é: 

 

 

A) Gás carbônico 

B) Oxigênio 

C) Hélio 

D) Nitrogênio 

 

12 - As células do corpo humano guardam em seus 

núcleos estruturas muito importantes chamadas de 

cromossomos. Esses cromossomos são constituídos 

por gens e, geralmente, cada par de gens é 

responsável por uma característica do indivíduo. 

Essas características são provavelmente de: 

 

A) Células gaméticas unidas na fecundação. 

B) Células somáticas do casal progenitor. 

C) Mitoses ocorridas na célula-ovo. 

D) Processos iniciados pelo útero na gestação. 

 

13 - Numere a primeira coluna de acordo com sua 

correspondência com a segunda coluna: 

 

 1. Anelídeo 

 2. Artrópode 

 3. Cnidária 

 4. Porífero 

 5. Nematelminto 

 6. Platelminto 

(    ) Lombriga. 

(    ) Planária. 

(    ) Esponja. 

(    ) Minhoca. 

(    ) Medusa. 

(    ) Borboleta. 

 

A) 1 - 4 - 5 - 6 - 2 - 3. 

B) 6 - 5 - 3 - 2 - 1 - 4. 

C) 5 - 6 - 4 - 1 - 3 - 2. 

D) 3 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6. 

 

14 - A decomposição de restos de plantas e animais 

forma o húmus, camada superior do solo, rica em 

nutrientes. O processo de decomposição ocorre 

devido à ação de seres vivos presentes no solo, esses 

seres vivos são denominados: 

 

A) Bactérias e fungos. 

B) Cianobactérias e vírus. 

C) Eucariontes e autótrofos. 

D) Vírus e protozoários. 

 

15 - É necessário que a cidade combata a geração 

de ___________ domésticos pela implantação de 

processos de educação ___________ e de 

mecanismos de incentivo industrial para a 

produção mínima de resíduos; que o sistema de 

____________ seja ______________; e que a 

destinação final dos resíduos seja minimizada pela 

estruturação de processos de _____________ de 

materiais. 
 

A) produtos /profissional /tratamento /seletivo /queima. 

B) resíduos /ambiental /coleta /universalizado /reciclagem. 

C) resíduos /profissional /tratamento /seletivo /exportação. 

D) produtos /ambiental /coleta /facultativo /importação. 
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16 - O texto abaixo refere-se à qual formação 

vegetal? “De origem bastante discutida, essa 

formação é característica das áreas onde o clima 

apresenta duas estações bem marcadas: uma seca e 

outra chuvosa, como no Planalto Central. Ela 

apresenta 2 estratos nítidos: uma arbóreo-

arbustivo, onde as espécies tortuosas têm os caules 

geralmente revestidos de casca espessa, e outro 

herbáceo, geralmente dispostos em tufos”. 

A) Floresta tropical 

B) Caatinga 

C) Formação do Pantanal 

D) Cerrado 

 

17 - A garrafa térmica é um objeto tecnológico 

construído para manter constante a temperatura do 

líquido em seu interior. Esse recipiente é 

constituído por duas paredes duplas de vidro com 

vácuo entre elas, além de possuir a face interna do 

vidro espelhada. O vácuo entre as paredes de vidro 

da garrafa térmica tem por objetivo impedir a: 

 

A) transferência de calor por irradiação. 

B) transferência de calor por condução e convecção. 

C) condutividade térmica do líquido. 

D) transferência de calor por convecção e irradiação. 

 

 

18 - Os automóveis são máquinas que permitem ao 

homem deslocar-se no espaço em menor tempo. Um 

automóvel se desloca, em uma estrada retilínea, 

com uma aceleração de 2m/s. Sabendo-se que sua 

velocidade inicial era de 4m/s, pode-se afirmar que, 

decorridos o tempo de 10 segundos, sua velocidade 

final será de: 

 

A) 24 m/s 

B) 14 m/s 

C) 20 m/s 

D) 10 m/s 
 

 

19 - Leia as afirmações abaixo: 

 

I - O efeito estufa é um processo natural e de muita 

importância, que ajuda manter a temperatura 

adequada ao desenvolvimento da vida na Terra como 

hoje a conhecemos. 

II - O aumento do efeito estufa trará uma aceleração do 

ciclo hidrológico e resultando disso, fenômenos 

climáticos e meteorológicos extremos que se 

tornaram mais frequentes nos últimos decênios. 

Sobre as afirmações anteriores é correto afirmar que: 

A) I é verdadeira e II é falsa. 

B) II é verdadeira e I é falsa. 

C) I e II são falsas. 

D) I e II são verdadeiras. 

 

20. Assinale a alternativa que indica corretamente 

a propriedade que traduz a capacidade de 

neutralizar ácidos ou a capacidade de minimizar 

variações negativas de pH, constituindo-se 

especialmente de bicarbonatos, carbonatos e 

hidróxidos. 

 

A) Acidez 

B) Dureza 

C) Alcalinidade 

D) Turbidez 

 

 


