
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS

01. Antoni Zabala, no livro A Prática Educativa: como ensinar, explica sobre a função social do 
ensino e a concepção sobre os processos de aprendizagem. Para ele,  é na instituição escolar, 
através  das  relações  construídas  a  partir  das  experiências  vividas,  que  se  estabelecem  os 
vínculos e as condições que definem as concepções pessoais sobre si e os demais.  Deste modo, 
pode-se afirmar a finalidade da escola é:
a) promover a formação integral dos alunos.
b) desenvolver crianças e jovens especialmente no campo cognitivo
c) estimular o raciocínio lógico-matemático e as habilidades de leitura e escrita
d) articular ações entre os diversos segmentos na elaboração do projeto político-pedagógico.
e) Atingir objetivos conceituais/factuais, procedimentais e atitudinais, com prioridade aos objetivos 
atitudinais.

02. Sobre a concepção de aprendizagem, Zabala afirma que não é possível  ensinarmos sem nos 
determos nas referências  de como os  alunos aprendem.  Sendo assim,  o  autor  aponta  como 
essencial na prática educativa:
a) tratar igualmente a todos os alunos
b) respeitar as particularidades dos processos de aprendizagem
c) promover a homogeneidade nas ações pedagógicas
d) ressaltar ações de igualdade e solidariedade para que todos caminhem juntos
e) estimular o compromisso dos alunos mais fracos com a ação educativa

03.  No  livro  Pedagogia  do  Oprimido,  de  Paulo  Freire,  o  autor  caracteriza  duas  concepções 
opostas de educação. Em uma delas há a negação da dialogicidade, predominam as relações 
narradoras, dissertadoras. Estamos falando da concepção:
a) crítica
b) libertadora
c) libertária
d) bancária
e) tecnicista

04.  Gadotti, no livro Pensamento Pedagógico Brasileiro, explica que o educador popular não é 
aquele que transmite o que a educação do sistema lhe pede, mas aquele que vive de mãos dadas 
com o povo,  envolvido e comprometido com as suas preocupações e problemas.  É possível, 
portanto, afirmar que a educação popular é a educação comprometida politicamente com:
a) o oprimido
b) o opressor
c) o professor
d) o gestor
e) o governo

05. De acordo com a Lei nº 9394/96, são princípios do ensino, exceto:
a) igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
b) liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber
c) pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas
d) respeito à liberdade e apreço à tolerância
e) oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando



06. Jussara Hoffmann afirma que os educadores percebem a ação de educar e a ação de avaliar 
como dois momentos distintos e não relacionados. Isto se dá porque:
a) muitos educadores compreendem que a avaliação é essencial à educação.
b) os processos avaliativos sempre se dão de maneira mediadora.
c) educação e avaliação não se relacionam.
d)  muitos  educadores  ao  longo  de  sua  trajetória  trazem  marcas  da  avaliação  enquanto 
julgamento.
e)  os  educadores  assumem  a  responsabilidade  de   refletir  sobre  toda  a  produção  de 
conhecimento do aluno.

07. A escola é a agência através da qual as gerações adultas introduzem as novas gerações no 
domínio do patrimônio cultural da humanidade. Mas a cultura da humanidade e a cultura de um 
país não se resumem às matérias escolares, nem ao conteúdo dos livros didáticos. Sendo assim:
a) É importante que o aluno tenha oportunidade de frequentar museus, pois estas instituições 
compõem o patrimônio cultural da humanidade.
b) A cultura válida é a cultura dos localismos onde o aluno se instala.
c)  Quanto  mais  contato  o aluno tiver  com as diversas  formas de expressão da cultura,  mas 
aprenderá a cultura de seu povo.
d) O patrimônio cultural de humanidade só é aprendido e vivenciado no espaço escolar.
e) Cultura universal e cultura local são conteúdos diferentes, sendo a primeira norteadora do que 
compõe a segunda.

08.  Cipriano Luckesi , no livro Filosofia da Educação, explica a escola que queremos  é aquela 
onde os educadores estão profundamente interessados na educação de seus alunos. Afirma que, 
para isso, estes mesmos educadores devem atuar com base em três núcleos fundamentais de 
atenção escolar. São eles:
a) Educação como redenção, educação como reprodução e educação como transformação
b) Participação nas ações da escola, participação nas reuniões da associação de moradores, 
participação no projeto político-pedagógico
c) Pedagogia libertária, pedagogia libertadora e pedagogia crítico-social dos conteúdos
d) legado cultural da humanidade, formação da personalidade do educando e o mundo afetivo da 
criança ou do jovem.
e) Valorização do saber docente, utilização dos conteúdos universais e relação teoria e prática.

09. São características da avaliação numa visão libertadora, exceto:
a) ação coletiva e consensual
b) concepção investigativa, reflexiva
c) privilégio à compreensão
d) consciência crítica e responsável de todos, sobre o cotidiano
e) postura disciplinadora e diretiva do professor

10.  Muitos professores acreditam que “tudo pode ser medido” o que, segundo Hoffmann, gera 
uma noção equivocada do termo MEDIDA nos processos avaliativos. Uma das conseqüências 
desta má compreensão é:
a) a atribuição de notas a aspectos atitudinais dos estudantes ou a tarefas deles que não admitem 
escores precisos.
b) a realização de medições sendo confundidas com mediações.
c) a valorização de algumas disciplinas do currículo
d)  a  mediação  da  aprendizagem  através  de  uma  prática  emancipatória  e  democrática  no 
cotidiano.
e) a reprovação de um quantitativo excessivo de educandos ampliando os índices do fracasso 



escolar no Brasil.

GABARITO

01. A 
Comentários: A finalidade da escola é promover a formação integral dos alunos, segundo Zabala, 
que critica as ênfases atribuídas ao aspecto cognitivo.

02. B
Comentários:  Quanto  à  concepção  de  aprendizagem,  o  autor  chama  a  atenção  para  as 
particularidades dos processos de aprendizagem de cada aluno (diversidade).

03. D
Comentários:  No livro Pensamento Pedagógico Brasileiro,  de Moacir  Gadotti,  há um capítulo 
destinado  a  explicar  as  idéias  desenvolvidas  por  Paulo  Freire.  Encontramos  neste  livro  a 
explicação acerca da concepção bancária, que é definida como sendo um ato de depositar  o 
saber feito pelos que se julgam sábios naqueles que nada sabem. A educação bancária tem por 
finalidade  manter  a  divisão  entre  os  que  sabem  e  os  que  não  sabem,  entre  oprimidos  e 
opressores.

04. A
Comentários: Para o autor, “educação popular” é a educação comprometida politicamente com o 
oprimido, solidária com o subalterno.

05. E
Comentários: Os princípios do ensino estão relacionados na LDB no artigo 3º. A oferta de ensino 
noturno regular está citada no artigo 4º que trata dos deveres do poder público com a educação.

06. D
Comentários:  De acordo com Hoffmann, a concepção de avaliação que marca a trajetória de 
alunos  e  educadores,  até  então,  é  a  que  define  essa  ação  como  julgamento  de  valor  dos 
resultados alcançados.

07. C
Comentários: Nelson Piletti, no livro Sociologia da Educação (p.216), afirma que “tanto a cultura 
universal quanto a cultura própria de um país ou de uma comunidade manifestam-se através de 
formas próprias de expressão. Quanto maior o contato do aluno com essas formas de expressão, 
mais ele aprenderá e vivenciará a cultura do seu povo”

08. D
Comentários: Luckesi afirma na página 88 do livro Filosofia da Educação que, para alcançarmos 
a escola que queremos,” é preciso que os educadores trabalhem efetivamente para que seus 
educandos adquiram os legados culturais elaborados pela humanidade, que formem um espírito 
de solidariedade,  de um modo afetivamente positivo”.  Nas páginas anteriores  a esta,  o autor 
explica de forma esclarecedora cada um destes núcleos.

09. E
Comentários:  Segundo Jussara Hoffmann, uma postura disciplinadora e diretiva do professor 
caracteriza a avaliação numa visão liberal.



10. A
Comentários: Segundo Jussara Hoffmjann, na página 48 do livro Avaliação: Mito e Desafio, o que 
acontece é a atribuição de graus numéricos a vários aspectos relacionados à vida do aluno na 
escola.  Decorre  desse equívoco,  a  atribuição de notas  a  aspectos  atitudinais  dos estudantes 
(comprometimento, interesse, participação) ou a tarefas deles que não admitem escores precisos 
(redações, desenhos, monografias).


