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Questões Concurso Pedagogia: LDB, BNCC, Avaliação,

Gestão Democrática e outros

Material Disponibilizado Gratuitamente: Questões Por Assunto - CLIQUE AQUI

DESEJA ESTUDAR POR ASSUNTOS? ACESSE

Questão 1
Assunto: Gestão Democrática

A descentralização da educação no Brasil
oportunizou a estados e municípios a
organização de seus próprios sistemas de
ensino, inclusive, incentivando a gestão
democrática da escola. Sobre gestão
democrática da escola, é CORRETO afirmar:
I- A gestão democrática da escola traz consigo
as dimensões administrativa, burocrática,
financeira e pedagógica.
II- O exercício da gestão escolar democrática
implica na coparticipação daqueles que fazem a
escola, sendo que o gestor ou diretor da escola
deve ter consigo o controle das ações, projetos e
programas que a escola desenvolve.
III- O Conselho Escolar é um órgão colegiado
que tem função consultiva na gestão da escola.
IV- As escolas gozam de autonomia pedagógica,
administrativa e financeira, tal como prevê a Lei
9394/96.
V- O Conselho Escolar deve ser composto por
representantes da comunidade escolar e local,
conforme prevê o inciso II do art. 14 da Lei
9394/96.
Em relação à análise das afirmativas acima, É
CORRETO o que se afirma apenas em:
a) II, III e IV.
b) I, III e IV.

c) I e V.
d) III, IVe V.
e) I, II e IV.

Questão 2
Assunto: Projeto Político Pedagógico

O projeto político pedagógico é um documento
norteador do trabalho na instituição escolar.
Sobre projeto político pedagógico marque (V)
para as afirmativas verdadeiras e (F) para as
falsas:
( ) A participação dos profissionais da educação
na elaboração do projeto pedagógico da escola é
um dos princípios regidos pela Lei 9394/96.
( ) O processo de elaboração do projeto
pedagógico deve contemplar desafios tais quais
a qualidade do ensino, a inovação na
organização do trabalho pedagógico e sua
gestão e, ainda, a manutenção das relações de
poder existentes na escola.
( ) A reflexão sobre a função social da escola
deve estar presente no projeto político
pedagógico, por isso que o contexto social mais
amplo deve ser discutido em primeiro plano, em
detrimento do contexto local.
( ) Elaborar e executar o projeto pedagógico
implica em avaliação externa da própria escola.
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A sequência CORRETA de preenchimento dos
parênteses é:
a) F, F, F e V.
b) V, V, Ve F.
c) F, V, F e V.
d) V, F, F e F.
e) F, F, Ve V

Questão 3
Assunto: Tendências Pedagógicas

As tendências pedagógicas constituem-se em
teorias educacionais que norteiam e influenciam
a prática docente, estas pressupõem melhoria na
qualidade do ensino que é
disponibilizado ao aluno. Sobre tendências
pedagógicas é CORRETO afirmar:
a) Decroly ancora-se em fundamentos
psicológicos e sociológicos para desenvolver um
modelo tradicional de educação alicerçado no
interesse do aluno e na autoavaliação.
b) Comênius declara a necessidade de “ensinar
tudo a todos” através da adoção de métodos
variados que facilitaria o trabalho do professor e
tornaria os conhecimentos mais
acessíveis aos alunos.
c) John Dewey baseia-se nas noções de
experiência e de atividade como estratégias para
o despertar do interesse e, assim, conectar o
indivíduo ao objeto do conhecimento.
d) Paulo Freire é o educador brasileiro mais
conhecido no exterior, principalmente
considerando a sua experiência na alfabetização
de adultos e na educação popular. Paulo Freire
pode ser considerado um educador
progressivista.
e) Coletividade e trabalho são dois conceitos
fundamentais nas pedagogias de Makarenko e
de Pavlov

Questão 4
Assunto: Currículo
O termo currículo tem sido significado de
diferentes formas, por diferentes estudiosos da
área, contudo, ainda que diferentes, os
significados trazem consigo a ideia de
organização de experiências/situações de
aprendizagem/conhecimentos, conteúdos a
serem apreendidos. Sobre currículo, marque (V)
para as proposições verdadeiras e (F) para as
falsas:
( ) Bobbit é um expoente do eficientismo que
defende um currículo científico, baseado nos
conceitos de eficácia, eficiência e economia. É
um modelo explicitamente associado ao conceito
de administração escolar.
( ) Para Ralph Tyler, “toda formulação dos
objetivos da escola deve ser uma exposição das
mudanças que devem operar-se nos alunos”.
( ) Currículo global, metodologia de projetos e
currículo transversal podem ser entendidos como
propostas de currículo integrado.
( ) O currículo como prática de significação
reforça os conceitos de currículo formal, currículo
vivido e currículo oculto. O currículo é um texto,
seja escrito ou falado, que
direciona o “leitor” ao conteúdo a ser apreendido.
A sequência CORRETA de preenchimento dos
parênteses é:
a) V, V, Ve F.
b) V, F, Ve F.
c) F, F, Ve V.
d) F, F, F e V.
e) V, F, F e F.

Questão 5
Assunto:  BNCC
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A Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
apresenta-se como documento de caráter
normativo, que define o conjunto orgânico e
progressivo de aprendizagens essenciais a todos
os alunos ao longo das etapas e modalidades da
Educação Básica, de modo que
assegure seus direitos de aprendizagem e
desenvolvimento, em conformidade com o que
preceitua o Plano Nacional de Educação
(PNE). Sobre a BNCC, é CORRETO afirmar que:
I- Campos de experiência é a nomenclatura
utilizada para denominar a organização curricular
da educação infantil e do ensino
fundamental.
II- “Desenvolver o senso estético para
reconhecer, fruir e respeitar as diversas
manifestações artísticas e culturais, das locais às
mundiais inclusive aquelas pertencentes ao
patrimônio cultural da humanidade, bem como
participar de práticas diversificadas, individuais e
coletivas, da produção artístico-cultural, com
respeito à diversidade de saberes, identidades e
culturas” é uma das dez competências gerais da
educação básica.
III- Por se constituir uma política nacional, a
implementação da BNCC requer monitoramento
dos entes federados, através dos seguintes
órgãos: Conselho Nacional de Educação (CNE),
Conselho Nacional de Secretários da Educação
(CONSED), União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação (UNDIME) e os
Conselhos Estaduais e Municipais de Educação.
IV- Na BNCC, o ensino fundamental está
organizado em cinco áreas do conhecimento:
Linguagens, Matemática, Ciências Humanas,
Ciências da Natureza e Ensino Religioso. No
ensino médio, ela está organizada em quatro
áreas do conhecimento: Linguagens e suas
tecnologias, Matemática e suas tecnologias,

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e
Ciências da Natureza e suas tecnologias.
É CORRETO o que se afirma em:
a) I e IV.
b) IV.
c) I, II e III.
d) II e IV.
e) III e IV

Questão 6
Assunto: PNE
O Plano Nacional de Educação (PNE) foi
aprovado pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de
2014. Sua vigência é de 10 anos e apresenta 20
metas, perspectivando a melhoria da educação
no Brasil. Sobre o PNE é CORRETO afirmar:
I- Elevar a taxa de alfabetização da população
com 15 (quinze) anos ou mais para 93,5%
(noventa e três inteiros e cinco décimos por
cento) até 2015 e, até o final da vigência deste
PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e
reduzir em 70% (setenta por cento) a taxa
de analfabetismo funcional é uma das metas do
PNE.
II- Garantir, em regime de colaboração entre a
União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência
deste PNE, política nacional de formação dos
profissionais da educação de que tratam os
incisos I, II e III do caput do art.
61 da Lei nº 9.394/96, assegurado que todos os
professores e as professoras da educação
básica possuam formação específica de nível
superior, obtida em curso de licenciatura na área
de conhecimento em que atuam é a meta 15 do
PNE.
III- Assegurar condições, no prazo de 2 (dois)
anos, para a efetivação da gestão democrática
da educação, associada a critérios técnicos de
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mérito e políticos de desempenho e à consulta
pública à comunidade escolar, no âmbito das
escolas públicas,
prevendo recursos e apoio técnico da União para
tanto é meta do PNE.
IV- Garantir fontes de financiamento
permanentes e sustentáveis para todos os
níveis, etapas e modalidades da educação
básica, observando-se as políticas de
colaboração entre os entes federados, em
especial as decorrentes do art. 60 do Ato das
Disposições
Constitucionais Transitórias e do§ 1o do art. 75
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que tratam da capacidade de atendimento e do
esforço fiscal de cada ente federado, com vistas
a atender suas demandas educacionais à luz do
padrão de qualidade nacional é uma das
estratégias da meta 20 do PNE.
É CORRETO o que se afirma em:
a) II e III.
b) I, II e IV.
c) II, III e IV.
d) II e IV.
e) I, II e III.

Questão 7
Assunto: PDE
O Plano de Desenvolvimento da Educação
(PDE) é um conjunto de programas lançado em
abril de 2007, visando à melhoria da educação
em todas as suas etapas. Sobre o PDE é
CORRETO afirmar:
I- O Fundeb incorporou a diferenciação dos
coeficientes de remuneração das matrículas não
apenas por etapa e modalidade da educação
básica, mas também pela extensão
do turno: a escola de tempo integral passa a
receber 45% a mais por aluno matriculado.

II- O PDE promoveu alteração no Sistema de
Avaliação da Educação Básica (SAEB),
estabelecendo conexões entre avaliação,
financiamento e gestão da educação.
III- O Programa de Apoio a Planos de
Reestruturação e Expansão das Universidades
Federais (REUNI) e o Plano Nacional de
Assistência Estudantil (PNAES) são programas
integrantes do PDE.
IV- O PDE iniciou com mais de 40 programas e
em 2010 contava 130 programas distribuídos em
diversas áreas.
É CORRETO o que se afirma apenas em:
a) I, II e IV.
c) I, II e III.
e) III e IV.
b) II, III e IV.
d) I e II.

Questão 8
Assunto: LDB
A Lei 9394, sancionada em 1996, estabelece as
diretrizes e bases para a educação nacional.
Sobre a LDB 9394/96, marque a alternativa
CORRETA:
a) O art. 7º-A prescreve que ao aluno
regularmente matriculado em instituição de
ensino pública ou privada, de qualquer nível, seja
assegurado, no exercício da liberdade de
consciência e de crença, o direito de, mediante
prévio e motivado requerimento, ausentar-se de
prova ou de aula marcada para dia em que,
segundo os preceitos de sua religião, seja
vedado o exercício de tais atividades,
devendo-se-lhe atribuir, a critério da instituição e
sem custos para o aluno, a prestação de
atividades alternativas.
b) O art. 33 prescreve que a educação básica
seja organizada em séries anuais, períodos
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semestrais, ciclos, alternância regular de
períodos de estudos, grupos seriados, com base
na idade, sempre que o interesse do processo de
aprendizagem assim o recomendar.
c) Há previsão de que os currículos da educação
infantil, do ensino fundamental e do ensino
médio tenham base nacional comum,
considerando a educação física como
componente
curricular obrigatório para todas as etapas da
educação.
d) A exibição de filmes de produção nacional
constitui componente curricular complementar
integrado à proposta pedagógica da escola,
sendo a sua exibição obrigatória por, no
mínimo, 2 (duas) horas semanais.
e) A carga horária destinada ao cumprimento da
Base Nacional Comum Curricular poderá ser
superior a mil e oitocentas horas do total da
carga horária do ensino médio, considerando a
progressiva expansão do tempo na escola,
perspectivando a educação integral.

Questão 9
Assunto: Avaliação
A avaliação Educacional em larga escala é
utilizada no Brasil objetivando a melhoria da
qualidade da educação, bem como do fluxo
escolar. Sobre as avaliações em larga escala no
Brasil, é CORRETO afirmar:
I- O SAEB, em 2019, utilizou dois tipos de
instrumentos: testes cognitivos contemplando as
áreas de Língua Portuguesa, Matemática,
Ciências da Natureza e Ciências Humanas para
todos os estudantes dos anos a serem avaliados;
e questionários, impressos e eletrônicos a serem
respondidos pelos Alunos, Professores,
Diretores, Secretários Estaduais e Municipais de
Educação.

II- As provas do SAEB, em 2019, foram
censitárias para todos os estudantes do 9º ano
de escolas públicas e privadas.
III- Ao aluno com deficiência é garantido o direito
a provas em formato específico, à extensão de
tempo para responder e à disponibilização de
recursos de acessibilidade e de tecnologia
assistiva adequados, desde que previamente
solicitados e escolhidos.
IV- O Enem tem como principal finalidade a
avaliação da instituição escolar e, depois, a
avaliação individual do desempenho do
participante ao final do ensino médio.
V- As médias de desempenho dos estudantes,
apuradas no Saeb, juntamente com as taxas de
aprovação, retenção e evasão, apuradas no
Censo Escolar, compõem o Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).
Está CORRETO o que se afirma apenas em:
a) II, III e IV.
c) I, II, III e V.
e) III e V.
b) I, II e IV.
d) III, IV, e V.

Questão 10
Assunto: Tecnologias da Informação
A sociedade vem passando por muitas
mudanças, em grande medida provocadas e
potencializadas pelo avanço das tecnologias da
informação. Na escola, tais tecnologias também
se fazem presentes. Sobre o uso das tecnologias
da informação na escola,
assinale a alternativa CORRETA.
a) Armazenamento em nuvem é uma tecnologia
que permite o armazenamento de dados, tais
quais planos de curso, planos de aula,
sequências pedagógicas, textos de diversos
gêneros, fotos, gravuras, dentre outros, num
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computador em sala de aula. Essa tecnologia
garante que os dados estejam sempre
disponíveis ao professor e aos alunos.
b) Webquest, correio eletrônico, hipertexto e o
uso de tablet garantem a efetiva aprendizagem
em sala de aula.
c) Reálias e Phillips 66 são exemplos de
tecnologias da informação que podem ser
utilizadas na escola.
d) São denominados como “nativos digitais” a
população nascida após os anos 2010.
e) Compreender, utilizar e criar tecnologias
digitais de informação e comunicação de forma
crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas
práticas sociais (incluindo as escolares) para se
comunicar, acessar e disseminar informações,

produzir conhecimentos, resolver problemas e
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e
coletiva é uma das competências da BNCC.

Gabarito:
1. C
2. D
3. C
4. A
5. E
6. D
7. B
8. A
9. E
10. E
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PRECISA FAZER CURSOS GRATUITOS PARA OBTER
CERTIFICADO?
E UTILIZAR COMO:
❖ HORAS COMPLEMENTARES NA FACULDADE;
❖ PROVAS DE TÍTULOS PARA CONCURSOS E SELEÇÕES;
❖ PROGRESSÃO NO EMPREGO;
❖ CURRÍCULO

CURSOS GRATUITOS MAIS PROCURADOS
Alfabetização E Letramento Na Educação Infantil - 100 Horas

Práticas em sala de aula na Educação Infantil - 120 Horas

Metodologia de ensino para Professores da Educação Infantil - 140 Horas

Didática da Educação Infantil - 180 Horas

Introdução à Psicopedagogia - 180 Horas

Educação Especial - 110 Horas

Metodologias Ativas da Aprendizagem - 140 Horas

Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica - 120 Horas

Conhecendo as 10 Competências da BNCC - 80 Horas

Curso Jogos Matemáticos Na Prática Docente - 120 Horas

Tecnologias Digitais Na Educação - 180 Horas

ACESSAR TODOS OS CURSOS - CLIQUE AQUI
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