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1. Paulo Freire na sua concepção pedagógica parte de alguns princípios que marcam, de forma clara e 

objetiva, o seu modo de entender o ato educativo. Considerando as características do pensamento 

desse autor, analise as afirmações a seguir. 

I. Ensinar é um ato que envolve a reflexão sobre a própria prática; 

II. Modificar a cultura originária é parte do processo educativo; 

III. Superar a consciência ingênua é tarefa da ação educativa; 

IV. Educar é um ato que acontece em todos os espaços da vida; 

V. Educar é transmitir o conhecimento erudito e universalmente reconhecido. 

Estão de acordo com o pensamento de Paulo Freire apenas as afirmações: 

a. I e II 

b. II e V 

c. I, III e IV 

d. I, IV e V 

 

2. A aprendizagem do desenvolvimento humano na perspectiva da Epistemologia Genética de Jean Piaget 

é caracterizada por quatro períodos: 

a. Desenvolvimento lógico, pensamento abstrato, pensamento reflexivo e pensamento crítico. 

b. Conflitos, acomodação, equilíbrio e abstração. 

c. Sensório-motor, operações informais, operações abstratas e pré-operações. 

d. Sensório-motor, pensamento pré-operatório, operações concretas e operações formais ou 

abstratas. 

 

3. Por letramento entende-se que todas as alternativas abaixo estão corretas, exceto: 

a. Decorar todas as letras e palavras da sociedade grafocêntrica. 

b. Estado ou condição de quem não sabe apenas ler e escrever, mas cultiva e exerce as práticas 

sociais que usam a escrita. 

c. A apropriação da língua escrita, bem como a compreensão de que seu funcionamento necessita 

muito mais do que o simples desenvolvimento da motricidade, memorização e decorar sílabas. 

d. Aspectos sócio-históricos da aquisição da escrita na sociedade. 

 

4. O currículo é considerado um mecanismo por meio do qual a escola define o plano educativo para a 

consecução do projeto global de educação de uma sociedade, realizando assim sua função social. 

Considerando o currículo na perspectiva crítica da Educação, avalie as afirmações a seguir. 

I. O currículo não é um fenômeno escolar que se desdobra em uma prática pedagógica expressa 

por determinações do contexto da escola; 

II. O currículo reflete uma proposta educacional que inclui o estabelecimento da relação entre o 

ensino e a pesquisa, na perspectiva do desenvolvimento profissional docente e do ensino e 

aprendizagem; 

III. O currículo é uma realidade objetiva que inviabiliza intervenções, uma vez que o conteúdo é 

condição lógica do ensino; 

IV. O currículo é a expressão da harmonia de valores dominantes inerentes ao processo educativo. 

É correto apenas o que se afirma em: 

a. I e IV 

b. II 

CONHECIMENTOS GERAIS 

(5 questões) 
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c. I e III 

d. II e IV 

 

5. Na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, o atendimento 

educacional especializado é organizado para apoiar o desenvolvimento dos alunos, constituindo oferta 

obrigatória em todos os níveis e modalidades de ensino. 

De acordo com os pressupostos da inclusão escolar expressos na referida Política, avalie as afirmações 

a seguir. 

I. A inclusão educacional expressa um paradigma fundamentado na concepção de direitos 

humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis; 

II. A educação inclusiva prevê o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas escolas 

regulares; 

III. O atendimento educacional especializado tem como função identificar, elaborar e organizar 

recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação 

dos alunos, considerando suas necessidades específicas; 

IV. O movimento mundial pela inclusão educacional é uma carta de intenções que prevê, a partir das 

próximas décadas, ações políticas de atendimento educacional especializado, que deve ocorrer 

em salas de aula diferenciadas, na mesma escola. 

É correto apenas o que se afirma em 

a. I e III e IV 

b. I, II, e III. 

c. I e IV 

d. II e IV 

 

 

 

 

6. Analise o fragmento e assinale a alternativa que o completa corretamente: 

“A educação infantil é considerada a primeira etapa da educação básica. Neste sentido a escola que 

atua com educação infantil deve assumir como finalidade...”: 

a. Oferecer um espaço seguro para a criança ficar durante o dia. 

b. Cuidar das crianças enquanto os pais trabalham. 

c. Estimular o desenvolvimento integral da criança. 

d. Atender somente crianças capazes de aprender. 

 

7. Considerando a importância da infância para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças: 

I. As crianças são seres incompletos e precisam da proteção do adulto. 

II. As crianças são protagonistas do seu desenvolvimento, realizado por meio da mediação. 

III. Ativa com o outro e o meio em que vivem. 

IV. As crianças são consideradas  adultos em miniatura na sociedade contemporânea. 

 

 Estão corretos o(s) item(ns): 

a. I, apenas 

b. II, apenas 

c. III, apenas 

d. I, II e III  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

(10 questões) 
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8. Segundo Kramer (1992, p.53), na educação infantil a seleção dos temas geradores podem surgir de 

duas formas: 

a. Atrás de temas cíclicos, recorrentes anualmente, temas gerados pelas crianças, suas famílias, 

o contexto que as rodeiam, professores e outros profissionais. 

b. Através de planejamentos diferenciados da creche que requer mais atenção e cuidado do que a 

pré-escola, portanto são distintas. 

c. Somente os educadores de creche e pré-escolas são responsáveis pela seleção dos temas 

geradores. 

d. A secretaria de educação do município é a responsável pela escolha dos temas geradores. 

 

9. A organização do espaço e a disposição dos materiais pedagógicos na educação infantil vão favorecer 

as crianças a vivenciar suas experiências de faz de conta, escolher seus brinquedos, jogos coletivos, 

explorar os sentidos, correr e pular. 

Algumas diretrizes orientam a organização do espaço e a disposição dos materiais. Indique V para 

alternativa verdadeira e F para falsa. 

 

(__) O trabalho pedagógico se desenvolve somente na sala de aula e pátio durante o intervalo, com 

brincadeiras orientadas. 

(__) O espaço da escola deve ser seguro e deve favorecer a ampla circulação das crianças, tanto 

nas salas de aula, quanto no pátio externo, na sala de refeições, banheiros etc. É fundamental que 

a as crianças conheçam o espaço e nele se movimentem livre e organizadamente. 

(__) Na sala de aula, as crianças precisam ter acesso direto aos materiais pedagógicos, 

introduzidos gradativamente, e dispostos de forma organizada para possibilitar as explorações e 

atividades infantis. 

(__) Liberdade de ação implica em limites e regras estabelecidos e compartilhados por todos, que 

para isso, devem ser explícitos, constantes e coerentes. 

 

A alternativa que contém o preenchimento adequado é: 

a. V-V-V-V 

b. F-V-V-V 

c. F-F-V-V 

d. V-F-V-V 

 

10. Sobre a responsabilidade pela criança, podemos refletir que não é somente da família, mas do estado 

e de toda sociedade civil, a formação da infância, como uma categoria social, as creches e pré-

escolas, assim este direito, é: 

a. Político 

b. Social 

c. Cultural 

d. Econômico 

 

11. Segundo Luckesi (2002, p.85), “a avaliação subsidia decisões a respeito da aprendizagem dos 

educadores, tendo em vista garantir a qualidade do resultado que estamos construindo”. Com relação 

a esta citação, assinale V para verdadeiro e F para falso. 

 

(__) Análises e discussões periódicas das ações sobre o trabalho pedagógico fornecem elementos 

importantes para elaboração e reelaborarão do planejamento. 

(__) A prática de avaliar coletivamente o dia-a-dia escolar segundo o olhar infantil traz contribuições 

fundamentais e surpreendentes para a educação. 
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(__) O educador deve organizar o espaço da sala, planejar a rotina não havendo necessidade de 

registrar as ações da criança, como também, seus desenvolvimentos mais significativos. 

 

A alternativa que contém o preenchimento adequado é: 

a. F-V-V  

b. V-V-V 

c. V-V-F 

d. F-V-F 

 

12. “Todas as funções do desenvolvimento do indivíduo aparecem duas vezes: primeiro no nível social e, 

depois, no nível individual; primeiro entre pessoas (interpsicológico) e, posteriormente, no interior do 

sujeito (intrapsicológico)”. Isto significa que o trabalho em grupo oportunizará maiores condições de 

aprendizagem. 

Assinale o autor que defende esta ideia: 

a. Vygotsky 

b. Piaget 

c. Neill 

d. Carl Rogers 

 

13. Assinale a alternativa correta que apresenta, conforme a Proposta Curricular de Santa Catarina 

(1998.p.30), alguns conteúdos para a educação infantil: 

a. Considerar a linguagem como o único eixo do trabalho, oferecer a oportunidade de realizar a 

leitura de obras de arte. 

b. Evidenciar as brincadeiras, mas sempre com o objetivo claro, para que as crianças já possam 

ser alfabetizadas. 

c. Nas situações do cotidiano deixar as crianças manifestarem suas opiniões, ouvirem o outro, 

contar fábulas, travas línguas, parlendas, contos; produzir e comparar escritas. 

d. Exercícios formais de matemática, técnicas de pinturas, elementos para a construção de textos. 

 

14. A ação de planejar está presente no nosso dia a dia, estamos sempre planejando, seja em ações 

simples como escovar os dentes, até nas mais complexas como construir uma casa ou o 

desenvolvimento de uma região, o planejamento pedagógico da unidade escolar ou o plano de aula.  

Temos consciência que o ato de planejar é de suma importância, por que então, alguns professores 

ainda resistem em utilizá-los em sua prática educativa? 

Em Brasil (2006, p. 40) lê-se: muitas vezes os professores trocam o que seria o seu planejamento pela 

escolha de um livro didático. Quando isso acontece, na maioria das vezes esses professores acabam 

se tornando simples administradores do livro escolhido. Deixam de planejar seu trabalho a partir da 

realidade de seus alunos para seguir o que o autor do livro considerou como mais indicado. 

 

Nesse sentido, assinale a alternativa correta: 

a. Segundo o texto, o professor que adota um livro didático simplesmente se torna um 

administrador, observando a realidade de seus alunos. 

b. Quando planejamos nosso dia a dia, ainda que inconscientemente, nossas decisões estão 

embasadas em uma concepção de mundo. 

c. A experiência do professor se sobrepõe a necessidade de um plano de aula. 

d. Considerando que o plano de aula é decorrência do plano pedagógico da escola, o professor 

deve segui-lo à risca. 
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15. Preencha com verdadeiro (V) ou falso (F) e responda. 

Ao elaborar um plano de aula deve-se observar: 

(__) O conhecimento prévio dos alunos;  

(__) A relação intrínseca entre conteúdo e objetivos;  

(__) A flexibilidade frente a situações imprevistas;  

(__) O estritamente previsto no planejamento pedagógico da escola;  

(__) Metodologias diversificadas, inovadoras e que auxiliem no processo de ensino-aprendizagem;  

(__) A sistematização das atividades com o tempo; 

(__) A universalização do planejamento independe do contexto sociocultural dos alunos. 

 

A alternativa que contém o preenchimento correto é: 

a. V, F, V, V, V, V, V 

b. V, V, V, F, V, V, F 

c. V, V, V, V, V; V; V 

d. V; F; V; V; F; V; F 
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