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Simulado Concurso Professor 
Planejamento Escolar  

 
 
 
1.Em relação aos aspectos do     
planejamento, assinale a opção que     
contenha a CORRETA sequência    
hierárquica do mais amplo ao mais      
restrito, em relação ao planejamento: 
a)planejamento escolar; planejamento   
educacional; planejamento de ensino;    
planejamento curricular; 
b)planejamento curricular; planejamento   
educacional; planejamento escolar;   
planejamento de ensino; 
c)planejamento de ensino; planejamento     

curricular; planejamento escolar;   
planejamento educacional; 
d)planejamento de ensino; planejamento    
educacional; planejamento curricular   
planejamento escolar; 
e)planejamento educacional;  
planejamento escolar; planejamento   
curricular; planejamento de ensino 
 
2.São funções do planejamento escolar,     
EXCETO: 
a) explicitar princípios, diretrizes e     
procedimentos do trabalho docente que     
assegurem a articulação entre as tarefas      
da escola e as exigências do contexto       
social e do processo de participação      
democrática. 
b) expressar os vínculos entre o      
posicionamento filosófico, político   
pedagógico e profissional e as ações      
efetivas que o professor irá realizar na       
sala de aula, através de objetivos,      
métodos e formas organizativas do     
ensino. 
c) 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. 
d) atualizar o conteúdo do plano sempre       
que for revisto, aperfeiçoando-o em     
relação aos progressos feitos no campo      
de conhecimentos, adequando-os às    
condições de aprendizagem dos alunos,     
aos métodos, técnicas e recursos de      
ensino que irão sendo incorporados na      
experiência cotidiana 
e) facilitar a preparação de aulas, de       
forma amanter a unidade dos conteúdos,      
com vistas à formação de turmas      
homogêneas, possibilitando a exclusão de     
alunos que não acompanhem as aulas      
propostas 
 
 
3.São funções do planejamento escolar,     
EXCETO: 
a) explicitar princípios, diretrizes e     
procedimentos do trabalho docente que     
assegurem a articulação entre as tarefas      
da escola e as exigências do contexto       
social e do processo de participação      
democrática. 
b) expressar os vínculos entre o      
posicionamento filosófico, político   
pedagógico e profissional e as ações      
efetivas que o professor irá realizar na       
sala de aula, através de objetivos,      
métodos e formas organizativas do     
ensino. 
c) 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. 
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d) atualizar o conteúdo do plano sempre        
que for revisto, aperfeiçoando-o em     
relação aos progressos feitos no campo      
de conhecimentos, adequando-os às    
condições de aprendizagem dos alunos,     
aos métodos, técnicas e recursos de      
ensino que irão sendo incorporados na      
experiência cotidiana. 
e) facilitar a preparação de aulas, de       
forma a manter a unidade dos conteúdos,       
com vistas à formação de turmas      
homogêneas, possibilitando a exclusão de     
alunos que não acompanhem as aulas      
propostas. 
 
4.Que tipo de planejamento apresenta a      
seguinte definição: “é a previsão dos      
conhecimentos a serem desenvolvidos e     
das atividades a serem realizadas em      
uma determinada classe, durante um     
certo período de tempo, geralmente     
durante o ano ou semestre letivo”? 
a) Planejamento de unidade. 
b) Planejamento educacional. 
c) Planejamento de aula. 
d) Planejamento de curso. 
e) Planejamento escolar. 
 
5.É o planejamento das atividades     
estabelecidas, especificamente, nas   
instituições de ensino, que é determinado      
pelo processo de tomada de decisão nos       
aspectos pedagógico e administrativo, e     
deverá ser executado pela equipe escolar.      
A afirmativa acima se refere ao: 
a) Planejamento Escolar.  
b) Planejamento Educacional.  
c) Plano de curso.  
d) Plano de ensino. 
e) Plano de aula. 
 
6.Pode ser considerado como previsão     
dos conhecimentos a serem    
desenvolvidos de uma disciplina e das      
atividades a serem realizadas em uma      
determinada turma de uma instituição     

escolar. Pode ser definido em um ano ou        
semestre de atividades didáticas para     
levantar dados sobre as condições dos      
alunos (sondagem inicial), assim como     
propor objetivos gerais e definir os      
objetivos específicos a serem atingidos no      
ano letivo ou semestre, justamente para      
que possa indicar os conteúdos a serem       
desenvolvidos durante o período    
determinado. O pressuposto acima faz     
referência ao:  
a) Planejamento Escolar. 
b) Planejamento Educacional.  
c) Plano de curso.  
d) Plano de ensino.  
e) Plano de aula.  
 
7.As fases do planejamento escolar     
podem ser divididas em: o planejamento      
da escola, o planejamento curricular e o       
projeto ou plano de ensino. O      
planejamento curricular é 

a) o que chamamos de Projeto       
Político-Pedagógico ou projeto educativo,    
sendo este o plano integral da instituição       
e que é composto de marco referencial,       
diagnóstico e programação. Esse nível     
envolve tanto a dimensão pedagógica     
quanto a comunitária e administrativa da      
escola. 
b) a proposta geral das experiências de       
aprendizagem que serão oferecidas pela     
escola incorporadas nos diversos    
componentes curriculares, podendo ter    
como referência os seguintes elementos:     
fundamentos da disciplina, área de     
estudo, desafios pedagógicos,   
encaminhamento, proposta de conteúdos,    
processos de avaliação.  
c) o planejamento mais próximo da prática       
do professor e da sala de aula. Diz        
respeito, mais restritamente, ao aspecto     
didático. Pode ser subdividido em projeto      
de curso e plano de aula. 
d) o planejamento global da escola, que       
envolve o processo de reflexão, de      
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decisões sobre a organização, o     
funcionamento e a proposta pedagógica     
da instituição. 
e) uma ferramenta gerencial que auxilia a       
escola a realizar melhor o seu trabalho:       
focalizar sua energia, assegurar que sua      
equipe trabalhe para atingir os mesmos      
objetivos e avaliar e adequar sua direção       
em resposta a um ambiente em constante       
mudança. É considerado um processo de      
planejamento estratégico desenvolvido   
pela escola para a melhoria da qualidade       
do ensino e da aprendizagem. Esse plano       
define diretrizes, objetivos e metas     
estabelecidas pela Unidade escolar. 
 
8.Como é denominada a ação global da       
escola que envolve os processos de      
reflexão e decisão sobre a organização, o       
funcionamento e a proposta pedagógica,     
articulando a atividade escolar e a      
problemática do contexto social?  
a) Plano de Aula.  
b) Planejamento Escolar.  

c) Planejamento Curricular.  
d) Planejamento de Ensino.  
e) Projeto Político Pedagógico.  
 
9.Com relação ao planejamento escolar e      
à educação especial/inclusiva, julgue o     
próximo item.  
O planejamento de aula antecede     
hierarquicamente o planejamento de    
unidade didática. 
Certo  
Errado  
 
10.“O ato de avaliar, por sua constituição       
mesma, não se destina a um julgamento       
definitivo sobre alguma coisa, pessoa ou      
situação.” (Luckesi) 
Segundo o autor, a avaliação escolar se       
destina: 
a) ao planejamento. 
b) à seleção. 
c) ao diagnóstico. 
d) à verificação. 
e) à classificação. 

 
Gabarito 
1-e 
2-e 
3-e 
4-d 
5-a 
6-c 
7-b 
8-b 
9-errado 
10-c 
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Materiais para concurso por área: 
Educação Física: 
 http://simuladosquestoes.com.br/professor-de-educacaofisica/ 
Ciências: 
 http://simuladosquestoes.com.br/material-concurso-professor-de-ciencias/ 
Artes:  
http://simuladosquestoes.com.br/material-concurso-professor-de-artes/ 
Geografia: 
 http://simuladosquestoes.com.br/material-concurso-professor-de-geografia/ 
História: 
 http://simuladosquestoes.com.br/material-concurso-professor-de-historia/ 
Matemática: 
http://simuladosquestoes.com.br/material-concurso-professor-de-matematica/ 
Português: 
http://simuladosquestoes.com.br/material-concurso-professor-de-lingua-portu
guesa/ 
 
 
 
 

Materiais para Concursos: 
https://questoesconcursopedagogia.com.br/mais1200questoes/  

 

https://questoesconcursopedagogia.com.br/
http://simuladosquestoes.com.br/professor-de-educacaofisica/
http://simuladosquestoes.com.br/material-concurso-professor-de-ciencias/
http://simuladosquestoes.com.br/material-concurso-professor-de-artes/
http://simuladosquestoes.com.br/material-concurso-professor-de-geografia/
http://simuladosquestoes.com.br/material-concurso-professor-de-historia/
http://simuladosquestoes.com.br/material-concurso-professor-de-matematica/
http://simuladosquestoes.com.br/material-concurso-professor-de-lingua-portuguesa/
http://simuladosquestoes.com.br/material-concurso-professor-de-lingua-portuguesa/
https://questoesconcursopedagogia.com.br/mais1200questoes/


 https://questoesconcursopedagogia.com.br/  

Simulado Concurso Professor 
Papel do Educador 

 
 
 
1.O papel do educador, em uma      
perspectiva sociointeracionista, pode ser    
definido como: 
a) apresentador. 
b) estruturador. 
c) mediador. 
d) organizador. 
 
2.O Educador tem a função de EXCETO: 
a) Auxiliar a criança e o adolescente para        
lidar com sua história de vida,      
fortalecimento da auto-estima e    
construção da identidade.  
b) Acompanhar nos serviços de saúde,      
escola e outros serviços requeridos no      
cotidiano.  
c) Acompanhar cada criança a sua      
residência diariamente.  
d) Organizar o ambiente (espaço físico e       
atividades adequadas ao grau de     
desenvolvimento de cada criança ou     
adolescente).  
 
3.De acordo com a perspectiva da      
Pedagogia Institucional, o papel do     
educador deve ser definido como: 
a) naturalizador. 
b) problematizador. 
c) disciplinador. 
d) formador. 
 
4.Em seu texto A Prática Educativa: como       
ensinar, Antoni Zabala defende que o      
papel ativo e protagonista do aluno não se        
contrapõe à necessidade de um papel      
também ativo do educador. Nessa     
perspectiva do autor, o papel ativo do       
educador se caracteriza quando: 

a) O professor supervaloriza o caráter      
reprodutivo do ensinamento com    
exercícios de repetição verbal. 
b) As relações interativas somente     
ocorrem em caráter diretivo: do professor      
para o aluno. 
c) O educador transfere os conteúdos aos       
alunos para que estes operem por si       
mesmos com a intenção de anular os       
saberes do senso comum. 
d) O professor age de maneira que a        
natureza da intervenção pedagógica    
estabeleça os parâmetros em que se      
pode mover a atividade mental do aluno,       
passando por momentos sucessivos de     
equilíbrio, desequilíbrio e reequilíbrio. 
 
5.O papel do educador corporativo está      
diretamente ligado à principal força da      
organização, que consiste no treinamento     
por áreas de atuação em cada      
departamento.  
Certo  
Errado 
 
6.Quanto à postura dos educadores com      
relação ao trabalho da sexualidade na      
escola, assinale a alternativa    
INCORRETA. 
a) Reconhecer como legítimas e lícitas,      
por parte das crianças e dos jovens, a        
busca do prazer e as curiosidades      
manifestar acerca da sexualidade, uma     
vez que fazem parte de seu processo de        
desenvolvimento. 
b) Que se estabeleça uma relação de       
confiança entre alunos e professores. 
c) A escola deve informar, problematizar e       
debater os diferentes tabus, preconceitos,     
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crenças e atitudes existentes na     
sociedade. 
d) O professor conduz e orienta o debate        
e emite opiniões pessoais. 
e) Para a prevenção do abuso sexual, é        
igualmente importante o esclarecimento    
de que essas brincadeiras em grupo ou a        
dois são prejudiciais quando envolvem     
crianças ou jovens de idades muito      
diferentes, ou quando são realizadas     
entre adultos e crianças. 
 
7.O ser humano desde que nasce entra       
em processo de aprendizagem e esta se       
manifesta em diferentes espaços e     
momentos. Nesse contexto, o pedagogo     
empresarial tem um papel cada vez mais       
significativo em função da influência da      
ação educativa que exerce no contexto      
empresarial. Sua intervenção educativa se     
caracteriza pela: 
a) possibilidade de solução de problemas. 
b) formulação de projetos; instalação de      
uma cultura institucional de formação     
continuada. 
c) produção e difusão de conhecimento. 
d) valorização de seu papel de educador. 
e) todas as alternativas estão corretas. 
 
8.Para Gadotti, o pensamento pedagógico     
brasileiro tem sido definido por duas      
tendências gerais: a liberal e a      
progressista. Os educadores e teóricos da      
educação progressista defendem: 
a) o sistema educativo liberal-burguês     
reprodutor da divisão social do trabalho e       
da competição. 
b) a liberdade de ensino e de pesquisa e         
os métodos novos baseados na natureza      
da criança. 
c) uma educação moldada às     
necessidades da sociedade de mercado     
em que está inserida. 
d) o envolvimento da escola na formação       
de um cidadão crítico e participante da       
mudança social. 

e) o papel da escola restringido ao       
estritamente pedagógico e livre de     
qualquer intervenção do estado. 
 
9.Cortella (1998) aponta três concepções     
básicas da relação entre escola e      
sociedade, uma dessas concepções    
gestada nos anos oitenta, o otimismo      
crítico, entende que a educação teria uma       
função conservadora e uma função     
inovadora ao mesmo tempo. Segundo o      
autor, nessa concepção, o educador é      
alguém que 
a) detém uma vocação e um dom. 
b) desenvolve uma atividade marcada     
pela neutralidade. 
c) é um agente da ideologia dominante. 
d) tem um papel político/pedagógico. 
e) tem um papel de adequar as pessoas        
ao modelo institucional. 
 
10.Atualmente, estão muito presentes nas     
escolas as narrativas sobre alunos sem      
limites, hiperativos, agitados. Quando um     
aluno contesta uma regra escolar, é      
importante que o educador:  
a) mostre para ele quem manda na       
situação, exercendo o seu papel de      
autoridade e poder. 
b) encaminhe o aluno para o setor de        
psicologia, que é o responsável pela      
disciplina. 
c)ignore, pois atitudes assim são     
frequentes e não vale a pena o desgaste.        
Valorizar o fato pode fazer com que o        
aluno se sinta desafiado. 
d) explique a necessidade da regra, afinal,       
o exercício de autorregulação é     
necessário.  
e) faça o que o aluno está pedindo,        
mesmo contrariando a sua opinião, para      
não frustrá-lo.  
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Gabarito  
1-c  
2-c  
3-b  
4-c  
5-errado  
6-a  
7-errado  
8-e  
9-errado  
10-d 
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Simulado Concurso Professor 
Assunto: Recreação e Jogos 

 
 
1.Para Singer (2002), a afirmação de      
Paulo Freire de que “ninguém ensina nada       
a ninguém; aprendemos juntos”, se aplica      
inteiramente à economia solidária,    
enquanto ato pedagógico. Pois para o      
autor, a economia solidária é um ato       
pedagógico em si mesmo, na medida em       
que propõe nova prática social e um       
entendimento novo dessa prática. A     
pedagogia da economia solidária requer a      
criação de situações em que a      
reciprocidade surge espontaneamente,   
assim como fazem 
a) nos jogos competitivos. 
b) nas brincadeiras escolares. 
c) no brincar e o cuidar. 
d) no jogo de amarelinha. 
e) nos jogos cooperativos. 
 
2.No ensino da matemática, o professor      
pode utilizar diversos jogos para as      
crianças se apropriarem do conceito de      
número. São jogos matemáticos    
apropriados a esse ensino, EXCETO: 
a) Ábaco. 
b) Quebra-cabeça. 
c) Material Dourado. 
d) Trilha matemática. 
 
3.Sobre os objetivos dos jogos e      
brincadeiras na Educação Infantil,    
assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Estimular no aluno o espírito de       
competição. 
b) Oportunizar à criança formas de      
solucionar problemas práticos, que as     
situações dos jogos e brincadeiras     
oferecem. 
c) Favorecer a auto expressão. 
d) Despertar na criança o sentido de       
grupo, ensinando-a a conviver com outras      
crianças, praticando cooperação,   

lealdade, cortesia e respeito aos     
semelhantes. 
 
 
4. Em relação à ludicidade e ao uso de         
jogos e brinquedos na educação escolar,      
assinale a alternativa correta: 
a) Os jogos de regras, segundo Henry       
Wallon, vão predominar a partir dos seis,       
sete anos de idade, período denominado,      
inicialmente, de operatório concreto (dos     
sete aos doze anos) e, depois, de       
operatório formal (a partir    
aproximadamente dos doze anos). 
b) Enquanto Freud esteve atento mais aos       
processos emocionais trabalhados pelo    
brinquedo e pelo jogo, Piaget esteve mais       
atento aos aspectos cognitivos    
trabalhados por esses mesmos recursos,     
sem que tenha descuidado dos aspectos      
afetivos e morais. 
c) As atividades ou os brinquedos,      
segundo Cipriano Luckesi, trazem em si      
um saber ou uma possibilidade que      
encerram potencialidades que poderão    
ser ativadas ou não por quem os vivencia.        
Assim, as atividades lúdicas só podem ter       
como suporte objetos comuns de uso      
cotidiano. 
d) Jean Piaget compreendeu que o      
brinquedo é o caminho real para o       
inconsciente da criança, assim como o      
sonho é o caminho real para o       
inconsciente do adulto, ou seja, a      
experiência do brincar tem seu lado      
interno, que se expressa no externo. A       
meta de Piaget, como sabemos, foi      
desvendar e compreender as operações     
do inconsciente através de suas     
manifestações externas.  
 
5.“No estudo da matemática, os jogos      
ocupam um lugar de destaque. Através      
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deles, as crianças vão construindo pouco      
a pouco os conceitos matemáticos.” São      
características dos jogos, quando bem     
preparados, EXCETO: 
a) Recurso eficaz, pois a criança aprende       
a agir numa esfera cognitiva 
b) Aumentar o interesse dos alunos pela       
matemática como forma alternativa. 
c) Funcionar como instrumento recreativo,     
desenvolvendo uma atitude passiva dos     
alunos diante de desafios. 
d) Estimulador da curiosidade, da     
autoconfiança, possibilitando o   
desenvolvimento da linguagem e da     
concentração. 
 
6.Um aspecto relevante nos jogos é o       
desafio genuíno que eles provocam no      
aluno, que gera prazer e interesse. Por       
isso, é importante que os jogos façam       
parte da cultura escolar, cabendo ao      
professor: 
a) levar as crianças a lidar com símbolos,        
a pensar por analogia, por meio de       
exercícios repetitivos 
b) criar convenções e regras, dando      
explicações e excluindo os alunos     
desinteressados 
c) analisar e avaliar a potencialidade      
educativa dos diferentes jogos e o aspecto       
curricular que se deseja desenvolver 
d) compreender convenções e regras que      
serão empregadas para a promoção     
automática 
e) utilizar a tabuada para que os alunos        
possam jogar e entender que a      
matemática é uma via de acesso para as        
pessoas privilegiadas 
 
7.Conforme Craidy, a criança coloca em      
ação sua inteligência prática através de      
ordenações sobre os objetos. Para tanto,      
ela se utiliza de jogos que são       
responsáveis por inúmeras aquisições,    
como a classificação, a seriação, o      
equilíbrio, etc. Desse modo, qual o nome       
dos jogos referidos? 
a) De construção. 
b) Simbólicos. 

c) De exercício. 
d) De linguagens. 
e) Virtuais. 
 
8. Para Barbosa, a primeira infância é       
uma etapa que começa dominada 
a) pelos instintos e reflexos. 
b) pela curiosidade e pelos     
questionamentos. 
c) pelo uso fluente da linguagem. 
d) pelos jogos cooperativos 
e) pela seriação e classificação de      
objetos. 
 
9. Numa reunião pedagógica, os     
professores discutiram como tema a     
utilização de jogos no processo ensino      
aprendizagem. Ao expor as experiências     
com a temática a professora Ana afirmou       
que o uso dos jogos no ensino de alguns         
conteúdos vinha apresentando bons    
resultados, inclusive gerando mudança    
positiva nas atitudes de alguns     
estudantes. A experiência socializada pela     
professora Ana indica que o uso de jogos        
no processo educativo pode promover,     
EXCETO:  
a) Integração  
b) Socialização  
c) Autoconfiança  
d) Apatia  
e) Motivação  
 
10. Na história do brinquedo na Educação,       
dizemos corretamente que:  
a) os jogos têm função de lazer e na         
escola melhor se adequa como auxiliares      
ao trabalho docente e por isso só       
acontecem nos recreios. 
b) os jogos e brinquedos nunca foram       
aceitos nas escolas, dada a função social       
dessa instituição e seu caráter instrutivo. 
c) os jogos e brinquedos são práticas       
culturais que não precisam ser aceitas nas       
escolas, pois são bem vivenciadas fora      
dela.  
d) os brinquedos podem estar integrados      
ao ensino, uma vez que são auxiliares e        
integrados ao desenvolvimento humano.  
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9.D 
10.D 
 

 
 

Materiais para Concursos: 
https://questoesconcursopedagogia.com.br/mais1200questoes/  

 
FAÇA CURSOS GRATUITOS ONLINE COM CERTIFICADO 

http://superpreparadocursos.com.br/  

Materiais para concurso por área: 
Educação Física: 
 http://simuladosquestoes.com.br/professor-de-educacaofisica/ 
Ciências: 
 http://simuladosquestoes.com.br/material-concurso-professor-de-ciencias/ 
Artes:  
http://simuladosquestoes.com.br/material-concurso-professor-de-artes/ 
Geografia: 
 http://simuladosquestoes.com.br/material-concurso-professor-de-geografia/ 
História: 
 http://simuladosquestoes.com.br/material-concurso-professor-de-historia/ 
Matemática: 
http://simuladosquestoes.com.br/material-concurso-professor-de-matematica/ 
Português: 
http://simuladosquestoes.com.br/material-concurso-professor-de-lingua-portu
guesa/ 
 

Materiais para Concursos: 
https://questoesconcursopedagogia.com.br/mais1200questoes/ 

https://questoesconcursopedagogia.com.br/
https://questoesconcursopedagogia.com.br/mais1200questoes/
http://superpreparadocursos.com.br/
http://simuladosquestoes.com.br/professor-de-educacaofisica/
http://simuladosquestoes.com.br/material-concurso-professor-de-ciencias/
http://simuladosquestoes.com.br/material-concurso-professor-de-artes/
http://simuladosquestoes.com.br/material-concurso-professor-de-geografia/
http://simuladosquestoes.com.br/material-concurso-professor-de-historia/
http://simuladosquestoes.com.br/material-concurso-professor-de-matematica/
http://simuladosquestoes.com.br/material-concurso-professor-de-lingua-portuguesa/
http://simuladosquestoes.com.br/material-concurso-professor-de-lingua-portuguesa/
https://questoesconcursopedagogia.com.br/mais1200questoes/


 

  https://questoesconcursopedagogia.com.br/  
 

Simulado Concurso Professor 
PCNs 

 
1.Libâneo (2003) salienta que a     
democratização do acesso à escola e a       
não ampliação dos recursos para o ensino       
obrigatório levaram o funcionamento da     
escola a tornar-se precário, com a      
consequente queda da qualidade do     
ensino, o que demanda atenção para os       
currículos na questão das diferenças.     
Essa situação conta com uma ferramenta      
específica, conhecida como: 
a) PPP 
b) DBN 
c) PNE 
d) PCNs 
 
2.Os PCNs - Parâmetros Curriculares     
Nacionais são apresentados como:  
a) Um currículo fechado para o ensino das        
disciplinas.  
b) Leis para o sistema de educação       
nacional.  
c) Um documento que normatiza a      
educação básica. 
d) Um documento contendo o currículo      
que todas as escolas públicas e privadas       
devem seguir.  
e) Subsídio para apoiar o projeto da       
escola na elaboração do seu programa      
curricular 
 
3.Com o estabelecimento, pelo governo     
federal, dos Parâmetros Curriculares    
Nacionais (PCNs), Estados e Municípios 
a) perderam, lamentavelmente, sua    
autonomia relativa para elaborar as     
propostas curriculares de suas    
respectivas redes. 
b) mantêm suas prerrogativas na área,      
podendo construir propostas curriculares    
tidas como mais adequadas a sua      
realidade. 

c) deixaram de se preocupar com o que é         
ensinado aos alunos em suas redes de       
ensino, adotando, acriticamente, os    
PCNs. 
d) definiram que os PCNs constituem uma       
indevida intromissão no pacto federativo e      
vêm, desde então, combatendo    
juridicamente essa iniciativa. 
e) continuam discutindo ardorosamente a     
validade dos PCNs, imobilizando os     
professores, que não mais sabem o que       
devem ensinar. 
 
4.Sobre os Parâmetros Curriculares    
Nacionais (PCNs), marque a resposta     
INCORRETA: 
a) São elaborados pelo MEC e colocados       
à disposição das escolas, visando à      
melhoria da educação, em todo o país. 
b) É uma proposta governamental que      
impõe um modelo curricular único. 
c) Sugere a adequação do currículo      
escolar à realidade educacional e à      
peculiaridade da clientela que atende. 
d) Os temas transversais dos PCNs      
tratam da interdisciplinaridade, como    
proposta de estabelecer comunicação    
entre as disciplinas escolares. 
e) Uma de suas funções é orientar e        
garantir a coerência das políticas de      
melhoria da qualidade de ensino. 
 
5.Em relação às categorias de conteúdos      
estabelecidos nos PCNs (MEC, 1998), é      
correto dizer que: 
a) Os conteúdos são apresentados     
segundo sua categoria conceitual    
(conceitos e princípios), procedimental    
(normas e métodos) e atitudinal (fatos,      
valores e atitudes). 
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b) Os conteúdos podem ser divididos em       
esportes, jogos e brincadeiras, ginásticas,     
danças e lutas. 
c) Os conteúdos atitudinais    
apresentam-se como objetos de ensino e      
aprendizagem, e apontam para a     
necessidade de o aluno vivenciá-los de      
modo concreto no cotidiano escolar,     
buscando minimizar a construção de     
valores e atitudes por meio do “currículo       
oculto". 
d) Os conteúdos devem ser delimitados      
como teóricos ou práticos, sendo     
completamente separados entre si. 
e) Os processos de avaliação são      
exemplos de conteúdos atitudinais. 
 
6.Os objetivos dos PCN’s pretendem     
orientar professores e educadores no     
sentido de passarem para o cotidiano      
escolar as diretrizes da educação para a       
cidadania somados à função de articular      
vivências e conhecimentos num currículo     
escolar exequível e coerente. De acordo      
com essa informação assinale a     
alternativa INCORRETA.  
a) Os PCNs foram criados com o intuito        
de se colocarem como um instrumento útil       
no apoio às discussões pedagógicas, na      
elaboração de projetos educativos, no     
planejamento das aulas, na reflexão sobre      
a prática educativa e na análise do       
material didático.  
b) Os PCNs possibilita a atualização dos       
professores enquanto profissionais.  
c) Os PCNs devem possibilitar uma visão       
ampla e integrada do ensino fundamental      
como sementeira da democracia futura.  
d) É função dos PCNs ser uma espécie de         
receituário ao professor ou uma espécie      
de agenda de suas aulas, indicando-lhe      
com que atividades começar e terminar a       
jornada. 
e) Apontar metas de qualidade que      
ajudem o aluno a enfrentar o mundo atual        
como cidadão participativo, reflexivo e     

autônomo, conhecedor de seus deveres,     
é uma de suas ferramentas. 
 
7.Acerca dos Parâmetros Curriculares    
Nacionais (PCNs), julgue os itens     
seguintes. 
Segundo concepção de avaliação    
presente nos PCNs, o controle do      
desempenho do aluno deve ser feito      
mediante notas ou conceitos atribuídos     
com base em instrumentos de avaliação      
somativa. 
Certo  
Errado 
 
8.Acerca dos Parâmetros Curriculares    
Nacionais (PCNs), julgue os itens     
seguintes. 
 
De acordo com a orientação proposta nos       
PCNs quanto ao papel do professor no       
processo de aprendizagem, a intervenção     
do professor subordina-se à participação     
do aluno. 
Certo  
Errado 
. 
9.Segundo os Parâmetros Curriculares    
Nacionais – PCNs – o professor de       
Língua Portuguesa, visando ao    
ensino-aprendizagem, tem como objetivo,    
principalmente: 
a) organizar teoricamente os conteúdos     
que fazem parte dos programas     
estabelecidos. 
b) estabelecer o conhecimento de     
variados discursos em prol de seus      
aspectos linguísticos. 
c) desarticular o ensino gramatical e suas       
particularidades das práticas de    
linguagem. 
d) não intervir no processo de      
aprendizagem, uma vez que a criança      
deve ser capaz de perceber o mundo. 
e) voltar-se para a produção     
contextualizada e interpretação de textos. 
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10.Os PCNs apontam para a necessidade      
de construir novas alternativas de     
organização curricular. No que se refere à       
reforma curricular do Ensino Médio,     
assinale a item correto. 
a) (...) A reforma curricular do Ensino       
Médio estabelece a divisão do     
conhecimento escolar em áreas, sendo as      
de Linguagens, Códigos e suas     
Tecnologias, Ciências da Natureza,    
Matemática e suas Tecnologias e     
Ciências Humanas e suas Tecnologias,     
criando condições para que a prática      
escolar se desenvolva numa perspectiva     
de interdisciplinaridade.  
b) (...) Na proposição curricular do Ensino       
Médio, quando da articulação aos     
fundamentos da interdisciplinaridade,   
deverá ser contemplada apenas a     

dimensão da formação geral e a      
preparação básica para o trabalho 
c) (...) A aprendizagem das Ciências da       
Natureza no Ensino Médio deve ser      
totalmente distinta da realizada no Ensino      
Fundamental, contemplando formas de    
apropriação e construção de sistemas de      
pensamento mais abstratos, bem como     
processo cumulativo de saber e de      
ruptura de consensos e pressupostos     
metodológicos. 
d) (...) Na proposta de reforma curricular       
do Ensino Médio, a interdisciplinaridade     
tem a pretensão de criar novas      
disciplinas. 
e) (...) Na proposta de reforma curricular       
do Ensino Médio, a interdisciplinaridade     
não está compreendida com uma     
abordagem relacional, mas sim com a      
convergência ou divergência dos    
conhecimentos. 
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GABARITO 
1.a  
2.e 
3.b 
4.b  
5.c  
6.d  
7.errado  
8.errado  
9.e  
10.a 
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