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PEDAGOGO 
 

1. Não é uma das principais questões analisadas pela 
Psicologia da Educação: 
a) O que é aprendizagem. 
b) Quais os fatores que facilitam a aprendizagem. 
c) Como avaliar o que foi aprendido. 
d) Como moldar o aluno àquilo que a sociedade 

espera dele. 
 

2. É um dos principais representantes da teoria do 
condicionamento: 

a) Skinner. 
b) Vygotski. 

c) Piaget. 
d) Wallon. 

 

3. Para os psicólogos gestaltistas, a aprendizagem 

ocorre, principalmente, por uma espécie de estalo, 
de compreensão repentina a que chegamos depois 
de tentativas infrutíferas em busca de uma solução. 
A isso, dá-se o nome de: 

a) Intuição. 
b) Condicionamento. 
c) Insight. 
d) Alienação voluntária. 

 

4. Concebe a aprendizagem como “solução de 

problemas”: 

a) Teoria fenomenológica. 
b) Teoria de campo. 
c) Teoria cognitiva. 

d) Teoria da Gestalt. 
 

5. Para Piaget, o período pré-operacional é o do 

desenvolvimento da linguagem, com três 
consequências para a vida mental. Não é uma delas: 
a) Socialização da ação, com trocas entre os 

indivíduos. 
b) Desenvolvimento do pensamento, a partir do 

pensamento verbal. 
c) Desenvolvimento da intuição. 

d) Maturidade sexual. 

 

6. A garantia de prioridade da criança e do adolescente 

compreende: 
I. Preferência na formulação e na execução das 

políticas sociais públicas. 
II. Destinação não privilegiada de recursos públicos 

nas áreas relacionadas com a proteção à infância 
e à juventude. 

Dos itens acima: 

a) Apenas I está correto. 
b) Apenas II está correto. 
c) Ambos estão corretos. 
d) Ambos estão incorretos.   

 

7. Segundo a LDB, a educação é dever da família e do 

Estado, inspirada nos princípios de: 
a) Autonomia e nos ideais de fraternidade. 
b) Liberdade e nos ideais de solidariedade humana. 
c) Emancipação e nos ideais de felicidade. 

d) Fortalecimento pessoal e nos ideais de 
patriotismo. 

8. Assinale a alternativa incorreta quanto aos direitos 
assegurados no ECA: 
a) É dever da família, da comunidade, da sociedade 

em geral e do Poder Público assegurar, com 
prioridade relativa, a efetivação de todos os 
direitos das crianças e adolescentes.  

b) Nenhuma criança será vítima de nenhum tipo de 
negligência.  

c) Qualquer atentado contra os direitos da criança 
por ação será punido na forma da lei. 

d) Qualquer atentado contra os direitos do 
adolescente por omissão será punido na forma 

da lei.   
 

9. Para efeito do ECA, considera-se criança: 

a) Pessoa até 18 anos de idade completos. 
b) Pessoa até 12 anos de idade incompletos. 
c) Pessoa até 13 anos de idade completos. 
d) Pessoa até 15 anos de idade incompletos. 

 

10. Assinale a alternativa incorreta. O direito à liberdade 
do menor e do adolescente, segundo o ECA: 
a) Abrange opinião. 

b) Abrange expressão. 
c) Abrange buscar refúgio. 
d) Abrange crença, porém não culto em seitas 

religiosas sem os responsáveis. 

 

11. Assinale a alternativa incorreta quanto ao ECA: 

a) O ECA distingue tratamento desumano de 
tratamento violento. 

b) O ECA não distingue tratamento vexatório e 
tratamento constrangedor. 

c) O ECA distingue tratamento desumano de 
tratamento aterrorizante. 

d) O ECA distingue tratamento desumano de 
tratamento vexatório. 

 

12. Assinale a alternativa incorreta. No processo 

educacional serão respeitados: 
a) Valores culturais fora do contexto social da 

criança. 
b) Valores artísticos próprios do contexto social da 

criança. 
c) Valores históricos próprios do contexto social da 

criança. 
d) A liberdade de criação da criança. 

 

13. Com relação à gestão participativa, não podemos 

afirmar: 
a) Está prevista na Constituição Federal, artigo 206, 

inciso VI. 
b) É exercício cotidiano de convivência entre alunos, 

professores, pais, direção e equipe de apoio. 
c) É permeada por relações vinculares complexas, 

multiplicidade de concepções e referenciais, 
conflitos e divergências. 

d) O protagonismo de cada um dos envolvidos nesta 
relação não necessariamente será firmado 
apoiando-se em princípios éticos e confiança 

recíproca.  
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14. As formas legais de participação e envolvimento da 

comunidade nas questões escolares são: 
a) A diretoria da escola e o Conselho Gestor. 

b) O Conselho de Escola e a APM. 
c) A Secretaria Municipal de educação e a Pastoral 

da Criança. 
d) A diretoria de ensino e o Conselho Tutelar. 

 

15. Assinale a alternativa incorreta. Entende-se por 

integrante da comunidade escolar: 
a) Os funcionários da escola. 
b) A população usuária. 
c) Moradores da área escolar. 

d) Qualquer professor da rede municipal de ensino.  
 

16. Na medida em que o professor é oriundo de uma 
determinada classe social, pode não levar em 

consideração tais diferenças e apresentar dois 
comportamentos negativos para a aprendizagem: 

I. Desconhecer que o não-aproveitamento dos 
alunos pode ser consequência da inadaptação à 
própria escola. 

II. Tentar impor seus próprios valores de classe a 

todos os alunos, desrespeitando a realidade de 
cada um.   

Dos itens acima: 
a) Apenas I está correto. 
b) Apenas II está correto. 
c) Ambos estão corretos. 
d) Ambos estão incorretos. 

 

17. Analise as afirmativas abaixo: 
I. No contexto de sala de aula, o conceito de rotina 

adquire outros sentidos e a constância e a 
regularidade, longe de sugerirem apenas 
monotonia, fazem-se necessárias para 
possibilitar a construção de conhecimento pela 
criança. 

II. Imprescindível é a intencionalidade educativa 
que deve haver por parte da escola ao pensar 

cada item da rotina. É preciso estar atento e 
reavaliar constantemente a adequação e a 
significação de cada momento do dia. 

Dos itens acima: 
a) Apenas I está correto. 

b) Apenas II está correto. 
c) Ambos estão corretos. 

d) Ambos estão incorretos. 
 

18. Assinale a alternativa incorreta quanto à educação: 

a) Não abrange os processos formativos que se 
desenvolvem na vida familiar. 

b) Abrange os processos formativos que se 
desenvolvem no trabalho. 

c) A educação escolar deverá vincular-se ao mundo 
do trabalho. 

d) A educação escolar deverá vincular-se à prática 

social. 
 

19. O governo pós-64 elegeu como teoria educacional 

oficial: 
a) O Construtivismo. 
b) O Escolanovismo. 
c) A Pedagogia libertadora. 
d) O Tecnicismo. 

 

20. A LDB disciplina a educação escolar que se 

desenvolve: 
a) Predominantemente por meio do ensino em 

instituições próprias. 
b) Muitas vezes por meio do ensino em instituições 

próprias. 
c) Predominantemente por meio do ensino em 

qualquer local. 
d) Muitas vezes em locais alugados para esse fim. 

 

21. Segundo a LDB, a educação tem por finalidade, 
exceto: 
a) O pleno desenvolvimento do educando. 

b) A inserção do educando para o mercado de 
consumo. 

c) O preparo do educando para o exercício da 

cidadania. 
d) A qualificação do educando para o trabalho. 

 

22. O ensino será ministrado com base no princípio de: 

a) Diferenciação de condições para o acesso e 
igualdade de condições para a permanência da 
escola. 

b) Diferenciação de condições para o acesso e 
permanência na escola. 

c) Igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola. 

d) Igualdade de condições para o acesso e 
diferenciação de condições para a permanência 
na escola. 

 

23. Se um professor ou líder educacional não tiver uma 
________, dificilmente chegará a algum lugar. Um 

educador _________ pode ser bom ou mau. Se for 
bom, é menos bom do que poderia ser e, se for mau, 
será pior do que precisava ser.  
Qual das alternativas apresenta palavras que 
preenchem adequadamente as lacunas acima? 
a) Visão transversal / Construtivista. 
b) Filosofia da Educação / Superficial. 

c) Sociologia pedagógica / Humanista. 
d) Concepção interdisciplinar / Socialista. 

 

24. Foi o primeiro a ter uma Sociologia da Educação 

sistematizada em obras como “Educação e 
Sociologia”, “A Evolução Pedagógica na França” e 
“Educação Moral”. Trata-se de: 
a) Marx. 
b) Weber. 
c) Durkheim. 

d) Engels. 
 

25. Não há como fugir à filosofia no campo da educação. 
Ela se relaciona intimamente com a função nem 

sempre levada a sério e, não obstante, fundamental, 
de ________. De fato, a ________ resume, de certo 
modo, ou acompanha, como um _______ ou como 
um _______, todo o processo educacional.  
Qual das alternativas abaixo preenche 

adequadamente as lacunas? 

a) Conscientizar / Iluminação / Farol / Relógio 
norteador. 

b) Avaliar / Avaliação / Vetor / Eixo orientador. 
c) Deliberar / Educação / Lampião / Retro 

propulsor.  
d) Capacitar / Elucidação / Cometa / Reator.  
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26. Não basta apenas que o educador filosofe sobre seu 

ofício. Cabe também ao educando filosofar, ou seja, 
deve: 

a) Refletir ponderadamente, buscando as raízes dos 
problemas, seus e de seu tempo, de modo a 
formar uma “visão de mundo” e adquirir 
tendenciosamente princípios e bússolas que lhe 
orientem a vida. 

b) Refletir rapidamente, buscando as raízes dos 
problemas, seus e de seu tempo, de modo a 

formar uma “visão de mundo” e adquirir 
acriticamente princípios e ideologias que lhe 
orientem a vida. 

c) Refletir substanciosamente, buscando as raízes 
dos problemas, seus e de seu tempo, de modo a 
formar uma “visão de mundo” e adquirir 

paulatinamente princípios e bens que lhe 

orientem a vida. 
d) Refletir sistematicamente, buscando as raízes 

dos problemas, seus e de seu tempo, de modo a 
formar uma “visão de mundo” e adquirir 
criticamente princípios e valores que lhe 
orientem a vida. 

 

27. A partir de meados dos anos 20, no Brasil, iniciou-se 
uma polêmica que tenderia a se acirrar nos anos 30. 
É ela: 

a) Escolanovismo contra Construtivismo. 
b) Escola libertária contra Pedagogia reacionária. 
c) Pedagogia Nova contra Pedagogia Tradicional. 

d) Pedagogia do Oprimido contra Pedagogia 
neoliberal. 

 

28. Durante o Estado Novo o debate pedagógico: 
a) Entrou em efervescência. 
b) Foi soterrado em concomitância com o debate 

político e ideológico. 

c) Foi enaltecido em detrimento do debate político e 
ideológico. 

d) Foi abafado pela efervescência das discussões 
políticas e ideológicas. 

 

29. O escolanovistas, em 1958, tiveram oportunidade de 

colocar em prática seus métodos renovadores 
quando o MEC baixou instruções para a criação de: 

a) Classes de Alfabetização. 
b) Projeto Minerva. 

c) MOBRAL. 
d) Classes experimentais. 

 

30. No final dos anos 50, os colégios católicos passaram 

a aceitar o escolanovismo por meio de suas versões 
_____________ ligadas à pedagogia de 
______________. 
A alternativa cujas palavras preenchem 
adequadamente as lacunas acima é: 
a) Espiritualistas – Montessori. 

b) Cristãs – Boff. 
c) Agnósticas – Frei Beto. 

d) Evangelizadoras – Teologia da Libertação. 
 
 
 
 

 
 

31. A luta dos educadores liberais contra a pedagogia 

tradicional culminou com a publicação do célebre 
manifesto: 

a) “Da Intentona de 1935”. 
b) “Pau Brasil”. 
c) “Dos Pioneiros da Educação”. 
d) “Manifesto Liberal”. 

 

32. Analise os itens abaixo: 

I. A Sociologia da Educação é o segmento da 
Sociologia que pesquisa a realidade 
socioeducacional e os processos educativos para 
a socialização do estudante.  

II. A base da Sociologia da Educação está focada na 
formação do homem, no processo educativo, 
para que atue com menos criticidade e mais 

cidadania no mundo. 
Dos itens acima: 
a) Apenas I está correto. 
b) Apenas II está correto. 

c) Ambos estão corretos. 
d) Ambos estão incorretos. 

 

33. A Sociologia da Educação cria a possibilidade de: 

a) Seus investigadores compreenderem todos os 
pormenores do processo educativo, entendendo 
que a educação é um fenômeno isolado. 

b) Seus pesquisadores compreenderem todos os 
detalhes do processo educativo, entendendo que 
a educação não é um fator isolado. 

c) Seus pesquisadores compreenderem que é 
impossível investigar os aspectos do processo 
educativo já que a educação é um fenômeno 
multifacetado e indistinto do restante da 
sociedade. 

d) Seus investigadores compreenderem a sociedade 
por meio da educação, sendo que a educação é 

apenas um instrumento e nunca um fim em si 
mesma. 

 

34. Foi um dos fundadores da USP e um dos precursores 

do estudo da Sociologia da Educação: 
a) Paulo Freire. 
b) Eduardo Portela. 
c) Fernando Azevedo. 

d) Celso Furtado.  
 

35. Segundo os PCNs, no que se refere à ética são 
estabelecidas duas consequências centrais para a 
educação:  

I. A escola deve ser um lugar onde os valores 
morais são pensados, refletidos, impostos ou 
frutos do hábito.  

II. A escola deve ser o lugar onde os alunos 
desenvolvam a arte do diálogo.  

Dos itens acima: 
a) Apenas I está correto. 

b) Apenas II está correto. 
c) Ambos estão corretos. 

d) Ambos estão incorretos. 
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36. Marque a alternativa em que todas as palavras se 

completam corretamente com a letra em parênteses: 
a) Qu_sito – pass_ata – emp_cilho – irr_quieto. (e) 

b) Bau_ita – en_imento – guei_a – me_erico. (x) 
c) Vare_ista – falan_e – ferru_em – me_era. (g) 
d) P_lenta – eng_lir – us_fruto – mág_a. (o) 

 

37. A alternativa em que todas as palavras são femininas 

é: 
a) Alface, telefonema, dinamite, trema. 
b) Cataplasma, libido, cura, cal. 
c) Edema, derme, omoplata, bílis. 
d) Aguardente, cútis, vítima, formicida. 

 

38. No Zoológico, encontrei desde beija-flor até 

peixe-boi. Passando para o plural a frase temos: 
a) Nos Zoológicos, encontramos desde beijas-flores 

até peixes-boi. 
b) Nos Zoológicos, encontramos desde beija-flores 

até peixes-boi. 
c) Nos Zoológicos, encontramos desde beijas-flores 

até peixe-bois. 
d) Nos Zoológicos, encontramos desde beija-flores 

até peixe-bois. 
 

39. Observe as assertivas abaixo: 
I. Este granulado é para ___ fazer o bolo de 

chocolate. 
II. Para ____, isso foi armação. 
III. Nem um nem outro adolescente ___ 

revistado.  
 

A alternativa em que as lacunas se completam, 

correta e respectivamente, é: 
a) Mim, mim, serão. 
b) Eu, mim, será. 
c) Eu, eu, serão. 
d) Mim, mim, será. 

 

40. Passando a frase Nós vendemos todos os dias dez 

carros, no mínimo para o futuro do pretérito do 
modo indicativo, o verbo destacado assume, 
respectivamente, a seguinte forma:  
a) Venderemos. 

b) Vendamos. 
c) Vendêramos. 
d) Venderíamos. 

 

41. O sujeito é determinado em: 

a) Existem motivos para despedi-lo. 
b) Durante a passeata, roubaram minha carteira. 
c) Nada me convencerá. 
d) Vimos muitas cidades bonitas na França. 

 

42. Indique a alternativa em que há erro na grafia do 
vocábulo destacado: 
a) Estou indo à academia todas as manhãs, 

sobretudo porque quero emagrecer. 
b) Ele lavou meu carro de mau grado. 

c) Vamos todos comemorar, afora você. 
d) Discutíamos a cerca da sua dívida. 

 
 
 

 
 

43. Churchill (Reino Unido), Roosevelt (Estados Unidos 

da América) e Stalin (União Soviética) reuniram-se 
na Conferência de Yalta em fevereiro de 1945. Nesta 

reunião foram discutidas questões políticas e 
militares referentes: 
a) Ao fim da Revolução Francesa. 
b) Ao fim da II Guerra Mundial. 
c) Aos ataques nucleares ao Japão. 
d) À queda do Império Turco-Otomano. 

 

44. Em 1994 foi criada a Convenção da ONU de Combate 
à Desertificação, com o objetivo de estabelecer 
políticas de combate ao problema. Indique a 

alternativa que contém uma ação eficaz de combate 
à desertificação: 
a) Corte de árvores em ambientes sujeitos à erosão 

e à formação de voçorocas. 
b) Plantio de árvores e manejo adequado das 

espécies vegetais. 
c) Plantio de espécies exógenas em ambientes de 

frágil interação biológica. 
d) Recomposição vegetal a partir de planos de 

manejo incompatíveis com a sustentabilidade.    
 

45. Na região Nordeste do Brasil, o predomínio de bacias 

hidrográficas intermitentes impossibilita um grande 
aproveitamento de seus recursos hidrelétricos. Entre 
a bacia fluvial e sua usina hidrelétrica 
correspondente, está correta a relação:  
a) Bacia do São Francisco / Usina de Xingó.   

b) Bacia do São Francisco / Usina de Tucuruí.  
c) Bacia do Tocantins / Usina de Ilha Solteira.  
d) Bacia do Tocantins / Usina de Balbina.  

 

46. Um número real é tal que a sua quarta potência é 

igual a 5 somando com o quádruplo do seu 
quadrado. Determine esse número. 
a)       . 
b)       . 

c)         . 

d)       . 
 

47. Entre os candidatos a um concurso para operadores 
de máquinas pesadas, 28 são treinados na operação 

de tratores de esteira, 16 são treinados na operação 
de escavadeiras de grande porte, enquanto que 12 
são treinados em ambas as atividades. Sabendo que 
cada candidato é treinado em pelo menos uma das 
máquinas citadas, o número total de candidatos ao 
concurso é igual a: 

a) 29. 
b) 32. 
c) 27. 
d) 31. 
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48. Sabe-se que enchendo 84 garrafas, cada uma com 

capacidade de 0,80 ℓ, é possível engarrafar todo o 
líquido de um reservatório. Se o volume de cada 

garrafa fosse 896 cm³, o número de garrafas 
utilizadas seria, aproximadamente: 
a) 75. 
b) 700. 
c) 70. 
d) 750. 

 

49. Do total de processos que recebeu certo dia, um 
técnico arquivou 6% no período da manhã e 6% do 
número restante à tarde. Desses processos, os que 

não foram arquivados correspondem a: 
a) 84,64%. 
b) 86,45%. 

c) 88,36%. 
d) 80,48%. 

 

50. Se 4 homens embrulham 88 ovos de páscoa em 20 

minutos e 3 mulheres embrulham 150 ovos de 
páscoa em 25 minutos, quantos ovos de páscoa são 
embrulhados por 3 homens e 2 mulheres em 30 

minutos? 
a) 119. 
b) 219. 
c) 230. 
d) 188. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 







