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SIMULADO SOBRE DIDÁTICA 
 
 
 
01-A gestão de qualquer instituição     
educativa exige planejamento de todas as      
atividades escolares e não apenas de      
âmbito pedagógico. O planejamento    
global, que traça as diretrizes, objetivos,      
metas e estratégias de ação dos Institutos       
Federais de Educação, Ciência e     
Tecnologia, é o 
A)Plano de Desenvolvimento Escolar. 
B)Plano de Desenvolvimento Institucional. 
C)Plano de Desenvolvimento Integrado. 
D)Projeto Pedagógico Curricular. 
 
02-Em relação à Didática, é incorreto      
afirmar que 
A)contribui para transformar a prática     
pedagógica da escola, ao desenvolver a      
compreensão articulada entre os    
conteúdos a serem ensinados e as      
práticas sociais. 
B)não compete refletir acerca dos     
objetivos sócio-políticos e pedagógicos,    
ao selecionar os conteúdos e métodos de       
ensino. 
C)realiza-se por meio de ação consciente,      
intencional e planejada, no processo de      
formação humana, estabelecendo-se   
objetivos e critérios socialmente    
determinados. 
D)sua finalidade é converter objetivos     
sócio-políticos e pedagógicos em    
objetivos de ensino, selecionar conteúdos     
e métodos em função desses objetivos. 
 
03-Para trabalhar o tema “Matéria e      
Energia" em sua aula de Ciências para os        
alunos do 7º ano, o professor Gustavo       
propôs a seguinte sequência de     
atividades: 

 
 
 
I. Filme: Fluxo de energia entre seres       
vivos; 
II. Leitura do texto “Eu robô", de Isaac        
Asimov (capitulo 2); 
III. Atividade lúdica de desenho em      
quadrinhos sobre a história vista ou lida       
(em grupos); 
IV. Apresentação oral do trabalho,     
sintetizando o que foi aprendido sobre o       
tema. Associe as atividades às etapas      
correspondentes no planejamento da    
aula. 
( ) Avaliação 
( ) Motivação 
( ) Aplicação e registro 
( ) Aprofundamento 
Assinale a opção que indica a sequência       
correta, de cima para baixo. 
A)IV – I – II – III 
B)I – IV – III – II 
C)IV – I – III – II 
D)IV – III – I – II 
E)III – I – IV – II 
 
04-Acerca da didática geral, julgue o item       
a seguir. 
 
A didática estuda os processos de ensino       
a fim de formular diretrizes orientadoras      
da atividade profissional dos professores. 
 
( )Certo 
( )Errado 
 
05-No que se refere à sequência didática,       
julgue o item subsecutivo. 
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A sequência didática envolve uma forma      
de organização da atividade de sala de       
aula que se aplica a diferentes conteúdos. 
 
( )Certo 
( )Errado 
 
06-Com relação à formulação dos     
objetivos educacionais, julgue o próximo     
item. 
 
O objetivo geral deve ser adaptado e       
adequado ao nível educacional dos     
alunos. 

 
( )Certo 
( )Errado 
 
GABARITO 
1-B 
2-B 
3-C 
4-CERTO 
5-CERTO 
6-CERTO 

 
MATERIAS EM PROMOÇÃO!!! 

 
ASSINATURA COMPLETA PARA CONCURSO DE 
PROFESSORES:https://simuladosquestoes.com.br/mate
riais/concursos/material-super-completo/ 
 
SIMULADOS ONLINE COM MAIS DE 4000 
QUESTÕES:https://simuladosquestoes.com.br/materiais/concursos
/simulados-online/ 
 
MATERIAL COMPLETO EM 
PDF:https://simuladosquestoes.com.br/materiais/concursos/materi
al-completo/ 
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