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SIMULADO SOBRE OS TEÓRICOS DA EDUCAÇÃO 

 
 
01-Oliveira em “Educação Infantil: Fundamentos e métodos”, faz um panorama da           
educação infantil europeia no século XX, na qual cita o trabalho de________________, o             
que marca a chamada pedagogia experimental. 
 
A)Freinet e Comte e de Pestalozzi. 
B)Montessori e Decroly e de Jean Piaget. 
C)Comte e Freinet e de Pestalozzi. 
D)Comte e Montessori e de Freinet. 
 
02-De acordo com a concepção piagetiana, o desenvolvimento cognitivo compreende          
quatro estágios ou períodos: o sensório-motor (do nascimento aos 2 anos); o            
pré-operacional (2 a 7 anos); o estágio das operações concretas (7 a 12 anos) e, por último,                 
o estágio: 
 
A)Das neo-formações, que corresponde ao período da adolescência (dos 12 anos em            
diante). 
B)Das operações formais, que corresponde ao período da adolescência (dos 12 anos em             
diante). 
C)Das operações abstratas, que corresponde ao período da adolescência (12 a 14 anos). 
D)Das operações simbólicas, que corresponde ao período da adolescência (12 a 16 anos). 
E)Do estruturalismo cartesiano, que corresponde ao período da adolescência (12 a 16            
anos). 
 
03-Em “Pensamento Pedagógico Brasileiro”, Gadotti menciona que Paulo Freire, em seu           
trabalho, não separa método da teoria e esta da prática. É correto afirmar que na sua obra o                  
saber tem um papel: 
 
A)generalizador 
B)opressor 
C)emancipador 
D)alienante 
E)secundário 
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04-Sobre o exercício docente Paulo Freire, na obra Pedagogia da Autonomia, disse que:             
“Ensinar ine-xiste sem aprender e vice-versa e foi aprendendo socialmente que,           
historicamente, mulheres e homens descobriram que era possível ensinar". 
 
Nesse sentido é correto afirmar, exceto: 
A)Quando vivemos a autenticidade exigida pela prática de ensinar-aprender participamos          
de uma experiência individual que se relaciona com as técnicas didáticas desenvolvidas. 
B)Selecionar textos em que haja diversidade de ideias sobre um tema dentro de uma              
mesma ciência ou de diversas ciências permite uma aprendizagem mais complexa, pois nos             
textos diversos estão muitos humanos. 
C)A aprendizagem de determinado conhecimento não se esgota, sempre é possível           
aprender mais sobre um tema. 
D)O professor, ao organizar as pautas interacionais e mediar os processos de ensino e              
aprendizagem, também aprende. 
E)O processo de ensino e aprendizagem incide sobre a multidimensionalidade do humano,            
não é apenas cognitivo. 
 
05-Considerando a teoria de Vygotsky, é correto afirmar que: 
 
A)As intervenções do professor exercem maiores transformações quando atuam na          
consolidação de conhecimentos já adquiridos. 
B)O curso do desenvolvimento precede sempre ao curso da aprendizagem. 
C)As relações entre aprendizagem e desenvolvimento não foram discutidas por Vygotsky. 
D)Aprendizagem e desenvolvimento são processos completamente separados. 
E)A aprendizagem escolar orienta e estimula processos de desenvolvimento nos indivíduos. 
 
06-A produção teórica de Vygotsky e de seus colaboradores tem subsidiado as teorias             
críticas na educação brasileira, em especial, no que diz respeito à concepção de             
conhecimento. Nessa perspectiva, o conhecimento resulta da relação dos homens entre si e             
com 
 
A)o mundo, independente do tempo e do lugar. 
B)os saberes científicos, mediatizados pelas instituições de ensino. 
C)o mundo, mediatizados pela linguagem. 
D)os conhecimentos disciplinares, mediatizados pelas instituições de ensino. 
 
07-A zona de desenvolvimento proximal, na concepção de Vigotsky, é, fundamentalmente, 
 
A)a compreensão de que, ao longo do desenvolvimento, muda o papel dos significados             
culturalmente estabelecidos. 
B)a intervenção da escolarização na aprendizagem e nos processos de desenvolvimento,           
com impacto sobre o desempenho escolar. 
C)um objetivo dos agrupamentos humanos, central para viver o processo de humanização e             
a constituição do cultural. 
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D)o resultado do papel atribuído à atuação do biológico no social, como resultado da              
mediação social entre cultura e indivíduos. 
E)o espaço psicológico próprio da mudança, criado na interação recíproca de processos de             
aprendizagem e desenvolvimento. 
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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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