
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS

01.  Conforme Paulo  Freire  a  prática  formadora  é  de  natureza  eminentemente  ética  e  nesse 
sentido educador precisa intervir para aperfeiçoá-la. Ao afirmar que o “destino” não é um dado 
mas algo que pode ser feito e de cuja responsabilidade não se pode eximir,  considera que é 
preciso:
a) Assumir as responsabilidades sociais, insistir tanto na problematização do futuro como acreditar 
no determinismo.
b) Assumir as responsabilidades sociais, insistir tanto na problematização do futuro como recusar 
a sua  inexorabilidade.
c) Assegurar a educação popular, mas considerar os determinantes políticos e o determinismo 
d) Garantir os saberes necessários à prática educativa, mas ter clareza da força do determinismo.
e) Assegurar as experiências sociais dos estudantes e a formação para operar as transformações 
necessárias na sociedade, sem esquecer os determinismos que nos move.

02. A prática educativa progressista requer o respeito aos saberes do educando, sobretudo os das 
classes populares, mas também discutir com eles a razão de ser de alguns desses saberes em 
relação com o ensino dos conteúdos. Nessa perspectiva, é necessário:
a)  Respeitar  a promoção da ingenuidade que se faz automaticamente,  a fim de assegurar  a 
manutenção dos valores sociais que prevalecem na sociedade brasileira.
b)  Criar  condições  para  que  o  educando  estabeleça  relações  com  o  que  ocorre  em  sua 
comunidade e
na sociedade brasileira, assegurando a manutenção dos privilégios daqueles que coordenam as 
decisões.
c) A repetição e a memorização dos fatos que ocorrem na sociedade brasileira, encarando os 
fatos de forma determinista.
d) Garantir o senso comum dos estudantes como ponto de partida e chegada das aprendizagens, 
o que favorece a permanência do educando nos programas.
e) O respeito ao senso comum no processo de sua necessária superação quanto o respeito e o 
estímulo à capacidade criadora do educando.

03.  Há uma diferença  entre  autoridade  e  autoritarismo  docente.  Ao  tomar  decisões,  orientar 
atividades, estabelecer tarefas, cobrar a produção individual e coletiva do grupo, o educador está:
a) Exercendo a autoridade, cumprindo o seu dever.
b) Exercendo suas funções com autoritarismo.
c) Assumindo uma postura bancária.
d) Exercendo a função policiadora.
e) Utilizando as duas posições: como autoridade e com autoritarismo.

04. Conforme Paulo Freire o/a educador/a progressista deve estar atento/a à difícil passagem ou 
caminhada da heteronomia para a autonomia, atento/a à responsabilidade de sua presença que 
deve servir para testemunhar o direito de comparar, de escolher, de romper, de decidir e estimular 
a assunção deste direito por parte dos educandos. Assim sendo deve estar atento/a a que o seu 
trabalho possa:
a) Estimular a ruptura necessária com algo defeituosamente assentado e à espera de superação.
b) Impor mudanças mesmo que o educando não sinta que deve mudar.
c) Significar um estímulo ao processo de ensino e de aprendizagem.
d) Assegurar a manutenção da ordem vigente.
e) Garantir a neutralidade dos conteúdos transmitidos.



05. A educação em instituições creditadas para oferecer propostas formativas deve constituir-se 
como uma ajuda intencional, planejada e continuada para crianças, jovens e adultos diferindo de 
processos educativos que ocorrem em outras instâncias como família, mídia e outros espaços de 
construção para o convívio social. Assim sendo deve ser priorizada:
a)  A  importância  do  assistencialismo  como  fator  preponderante  para  as  necessárias 
transformações sociais.
b) Como fator preponderante para a necessária manutenção da sociedade.
c) A uniformização das turmas.
d) A filosofia da instituição, programas, projetos e a sua importância na construção da democracia.
e) A filosofia da instituição, programas, projetos e o seu papel para a transformação da sociedade.

06. A permanência dos alunos em programas e na escola pública embora tenha causas múltiplas, 
tem  um  fator  que  favorece  a  participação  e  manutenção  dos  seus  usuários  que  é  o 
reconhecimento da diversidade e a  busca de formas de acolhimento que exige por  parte  da 
equipe gestora e docente:
a) Disponibilidade, informações a respeito da clientela atendida, discussões, reflexões e algumas 
vezes ajudas externas.
b) Ações assistencialistas haja vista as inúmeras carências presentes na clientela atendida.
c) Apoio incondicional dos órgãos competentes e externos, condição básica para o sucesso dos 
alunos.
d) Disponibilidade dos pais em ajudar ao programa, informações a respeito da clientela atendida 
pelos familiares, sem os quais é impossível a permanência dos alunos.
e) Informações a respeito da clientela atendida, adquirida com os docentes anteriores e aceitação 
da expectativa negativa em torno dos alunos indisciplinados.

05. O relacionamento entre escola e comunidade deve ter como um dos objetivos:
a) O apoio as manifestações artístico culturais exclusivamente.
b)  A criação  de  ambientes  culturais  nos  equipamentos  comunitários  que  contribuam  para  a 
aprendizagem e formação para o trabalho.
c) A formação dos alunos para o mercado de trabalho 
d) A criação de ambientes culturais diversificados que contribuam para o conhecimento e para a 
aprendizagem do convívio social.
e)  A inserção de  todos  os  adolescentes  no  mercado  de trabalho  por  meio  de  parcerias  que 
garantam 
empregabilidade dos mesmos.

08. As metodologias e recursos de ensino devem ser utilizados como meios para favorecer a 
produção  e  a  utilização  das  diferentes  linguagens,  das  expressões  e  dos  conhecimentos 
históricos, sociais, científicos e tecnológicos, tendo em vista contribuir para:
a) A manutenção da sociedade vigente e das relações sociais hierarquizadas.
b)  A construção da autonomia intelectual  e moral  do aluno,  do poder  de argumentação e do 
aprender permanente.
c) Ações compensatórias que favorecem a construção de uma cidadania mitigada.
d) Assegurar medidas de contenção social, materializadas por meio de ações compensatórias.
e) Que as ações assistencialistas ocorram no processo educativo.

09. De acordo com o pensamento sócio-histórico crítico orientado à busca da igualdade social as 
medidas afirmativas só têm sentido quando acompanhadas de ações estruturantes, de maneira 
que se atenda aos que estão necessitando de ajuda imediata e pontual, sem perder de vista que a 
referência deve ser:



a)  A  melhoria  das  condições  de  vida  das  pessoas  carentes,  tendo  como  base  ações 
assistencialistas
e episódicas.
b)  O  atendimento  diferenciado  aos  grupos  populacionais  que  estão  em  condições 
socioeconômicas desfavoráveis, caracterizando-se como política de governo.
c)  O  atendimento  diferenciado  aos  grupos  populacionais  que  estão  em  condições 
socioeconômicas desfavoráveis, por meio de ações compensatórias.
d) A melhoria das condições de vida desses grupos e de toda a sociedade, convertendo-se em 
políticas públicas de estado.
e)  O  atendimento  diferenciado  aos  grupos  populacionais  que  estão  em  condições 
socioeconômicas desfavoráveis, as quais devem ser caracterizadas como política de governo.

10. Na tendência sócio-histórico e crítica a Didática deve contribuir na formação do educador, com 
o seu comprometimento afetivo ideológico, com a constante reflexão sobre a sua prática de forma 
que:
a) Desenvolva as competências para operacionalizar as técnicas de ensino, como fins.
b) Ele possa dedicar-se tão somente ao ensino de mecanismos pelos quais possa desenvolver o 
ensino-aprendizagem.
c) Encontre os meios para atingir os fins.
d) Sua prática educativa seja desenvolvida para o educador.
e) Seja garantida a transmissão de uma carga de conteúdos moralizantes.

GABARITO

01. B
Comentários:  Para Freire,  a educação tem o poder  transformador,  portanto,  tem o poder de 
mudar as relações sociais já existentes.

02. E
Comentários: A educação é transformadora, mas , não pode perder sua função, a de ensinar 
conteúdos, respeitando-se os limites de cada fase do educando.

03. A
Comentários: Exercer a autoridade é zelar pelo desenvolvimento dos educandos, diferentemente 
de  exercer  o  autoritarismo  que  é  a  aplicação  exacerbada  de  regras  ,  muitas  vezes  sem 
necessidade.

04. C
Comentários:  A educação,  na  passagem  da  heteronomia  (  dependência  do  outro  )  para  a 
autonomia ( independência , deve investir  no processo ensino-aprendizagem para o progresso 
dos educandos.

05. D
Comentários: Com a democracia é possível propiciar a mudança, caso se queira a mudança.

06. A
Comentários: São pontos imprescindíveis a disponibilidade, para que ocorra um enriquecimento 
nas relações e um aprimoramento das necessidades daquela clientela.

07. D
Comentários: Inclusive, está muito em evidência na mídia, a tolerância recíproca e harmônica a 
todas as diferenças.



08. B
Comentários: O ser humano deve ser estimulado a ter pensamento crítico, com condições de 
participar ativamente da tomada de decisões na vida em sociedade.

09. D 
Comentários:  De  acordo  com  o  pensamento  sócio-histórico  crítico  orientado  à  busca  da 
igualdade  social  as  medidas  afirmativas  só  têm  sentido  quando  acompanhadas  de  ações 
estruturantes, de maneira que se atenda aos que estão necessitando de ajuda imediata e pontual, 
sem perder de vista que a referência deve ser a melhoria das condições de vida desses grupos e 
de toda a sociedade, convertendo-se em políticas públicas de estado de forma que todos recebam 
benefícios, a curto, médio e longo prazos.

10. C
Comentários: Desta forma, estaremos aprimorando as formas de se  ensinar.


