
 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 01: A palavra currículo tem sido 

também utilizada para indicar efeitos alcançados 

na escola, que não estão explicitados nos planos 

e nas propostas, não sendo sempre, por isso, 

claramente percebidos pela comunidade escolar. 

Eles envolvem, predominantemente, atitudes e 

valores transmitidos, subliminarmente, pelas 

relações sociais e pelas rotinas do cotidiano 

escolar. 

Trata-se do chamado currículo 

A. emancipatório. 

B. oculto. 

C. tradicional. 

D. crítico. 

E. transversal. 

 

QUESTÃO 02: Pesquisadores do campo 

educacional entendem currículo escolar como: 

(A) O conjunto de experiências de 

aprendizagem, organizado exclusivamente pela 

sociedade, sob a responsabilidade da 

sociedade, que gira em torno do conhecimento 

escolar e que vai contribuir para formar as 

identidades dos estudantes. 

(B) O conjunto de experiências de extraescolar, 

organizado pela comunidade, sob a 

responsabilidade exclusiva dos docentes, que 

gira em torno do conhecimento erudito e que vai 

contribuir para formar as identidades dos 

estudantes. 

(C) O conjunto de experiências de 

aprendizagem, organizado pela escola, sob a 

responsabilidade da escola, que gira em torno do 

conhecimento escolar e que vai contribuir para 

formar as identidades dos estudantes. 

(D) As experiências educacionais, organizado 

fora do contexto escolar, sob a responsabilidade 

da escola, que gira em torno do conhecimento 

acumulado pela sociedade e que pouco contribui 

para formar as identidades dos estudantes. 

(E) O conjunto de experiências de 

aprendizagem, organizado de maneira linear 

pela escola, sob a responsabilidade da escola, 

que gira em torno do conhecimento meramente 

acadêmico e que deixa de contribuir no processo 

de formação das identidades dos estudantes. 

 QUESTÃO 03: O Currículo, de acordo com a 

legislação educacional vigente, deve contemplar 

conteúdos e estratégias de aprendizagem que 

capacitem o aluno para a vida em sociedade, 

para a atividade produtiva e deve ainda valorizar 

experiências subjetivas. Nessa perspectiva, 

incorporam-se, como diretrizes gerais, uma 

proposta que: 

(A) promova o desporto educacional e o apoio às 

práticas desportivas formais. 

(B) entenda a necessidade do domínio dos 

instrumentos de conhecimento, considerando-os 

como meio e fim. 

(C) privilegie o desenvolvimento de diferentes 

habilidades. 

(D) seja articulada em torno de eixos básicos 

orientadores para a seleção de conteúdos 

significativos aos alunos. 
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(E) valorize a orientação para o trabalho. 

 
QUESTÃO 04: Tendo como base a definição de 

currículo oculto, amplamente difundida entre os 

teóricos da educação, pode-se afirmar que, o 

que se percebe e aprende nele são: 

(A) conteúdos culturais apresentados aos alunos 

de cada série sob o ponto de vista de temas 

interdisciplinares. 

(B) conhecimentos sistematizados de forma 

gradual. 

(C) conteúdos programáticos oriundos dos livros 

didáticos. 

(D) fatos e fenômenos da ciência e da atividade 

cotidiana. 

(E) atitudes, comportamentos, valores e 

orientações 

QUESTÃO 05: Marque (V), se a assertiva for 
verdadeira, ou (F), se a assertiva for falsa. 

 Currículos elaborados com base no princípio de 
que a função da educação é a formação do 
homem devem contemplar a aprendizagem de 
conteúdos importantes para assegurar a 
inserção do educando no mercado de trabalho. 

(  ) FALSA. (  ) VERDADEIRA. 

QUESTÃO 06: Na definição e elaboração de 
instrumentos avaliativos é preciso observar 
alguns cuidados para que a avaliação possibilite 
ao professor analisar se os seus objetivos foram 
alcançados e como os estudantes estão se 
envolvendo com os conteúdos trabalhados. Para 
que os momentos destinados à avaliação 
também constituam novas oportunidades de 
aprender, os instrumentos avaliativos precisam 
ser planejados. 

(A) de modo a coordenar adequadamente os 
conteúdos e o tempo destinados às provas, 
evitando-se que alguns alunos as terminem 
antes do prazo estipulado. 

(B) de forma coerente com o modo como as 
aulas são ministradas, evitando-se que haja uma 
ruptura entre processos de ensino, 
aprendizagem e avaliação. 

(C) de modo a garantir a cientificidade do 
processo avaliativo, cumprindo rigorosamente as 

orientações do coordenador pedagógico da 
unidade escolar. 

(D) de maneira uniforme e padronizada pelos 
órgãos de gestão dos sistemas educacionais, 
garantindo-se a qualidade dos instrumentos. 

 
QUESTÃO 07: Sobre a avaliação da 

aprendizagem, marque V para as afirmativas 

verdadeiras e F para as afirmativas falsas. 

( ) Podemos afirmar que prova escrita, portfólio, 

trabalhos, testes, pesquisas, e relatórios são 

exemplos de instrumentos de avaliação. 

( ) A avaliação no contexto atual deve priorizar a 

nota em detrimento da qualidade do processo de 

aprendizagem. 

( ) A avaliação tem diversas funções. Algumas 

delas são: facilitar o diagnóstico, interpretar os 

resultados, promover e agrupar os alunos. 

(  ) A avaliação é uma atividade que informa 

tanto durante o desenvolvimento do processo 

ensino-aprendizagem (avaliação formativa) 

quanto no final do processo (avaliação 

somativa). 

( ) A avaliação é um ritual a serviço da 

manutenção da ordem e da disciplina em sala de 

aula. 

Assinale a alternativa correta: 

A) V, F, V, F, F; 

B) F, F, V, V, V; 

C) V, V, F, V, F; 

D) V, F, V, V, F; 

E) F, F, V, V, F. 

 
QUESTÃO 08: “As questões e considerações 

sobre a avaliação da aprendizagem pretendem, 

justamente, delinear uma investigação que julgo 

necessária. Uma relação que ainda não percebo 

em sua total complexidade, mas que se refere 

essencialmente ao descrédito que se estabelece 

quanto a uma perspectiva de avaliação 



mediadora devido à postura conservadora dos 

educadores” (HOFFMANN, 1991, p. 67). 

A partir da abordagem da autora, podemos 

considerar que a avaliação mediadora diz 

respeito à concepção de que: 

a) o erro é fecundo e positivo, um elemento 

fundamental à produção de conhecimento pelo 

ser humano. 

b) a opção epistemológica está em corrigir ou 

refletir sobre a tarefa do aluno; corrigir para ver 

se ele aprendeu. 

c) a correção da produção de conhecimento do 

aluno o leva à superação da dificuldade, ao 

enriquecimento do saber. 

d) o aluno é considerado um receptor passivo 

dos conteúdos que o docente sistematiza; suas 

falhas, seus argumentos incompletos e 

inconsistentes não são considerados senão algo 

indesejável e digno de um dado de reprovação. 

QUESTÃO 09: De acordo com o Art. 31 da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº. 
9394/96, a avaliação da aprendizagem na 
educação infantil deverá ser realizada: 
 
(A) mediante testes que possibilitem a 
comparação e seleção dos alunos com maior 
desempenho, a serem tomados como referência 
para a proposição de novos objetivos de ensino. 
 
(B) por meio de aplicação de tarefas que 
possibilitem avaliar cada etapa do 
desenvolvimento da criança, com o objetivo de 
proceder à promoção para a etapa de 
aprendizagem seguinte. 
 
(C) por intermédio de fichas avaliativas, que 
mensurem o domínio cognitivo, afetivo e 
psicomotor da criança, de modo que permitam 
verificar se estão aptas ao ingresso no ensino 
fundamental. 
 
(D) mediante acompanhamento e registro do 
desenvolvimento da criança, sem o objetivo da 
promoção, mesmo para o acesso ao ensino 
fundamental. 
 
 
QUESTÃO 10: Os processos de avaliação do 

ensino e da aprendizagem tem exigido dos 

educadores amplas discussões sobre a 

estratégia mais adequada, os objetivos da 

avaliação e os critérios que devem ser adotados, 

para que os profissionais da educação 

conheçam – realmente – o estágio cognitivo, 

afetivo e psicomotor em que se encontram os 

seus alunos. Nesse contexto, as escolas 

convivem com diferentes formas de avaliação, 

cada uma enfatizando determinados aspectos do 

processo educacional, em consonância com a 

própria concepção de educação que norteia as 

práticas pedagógicas institucionais. Se 

considerarmos que a avaliação é uma 

apreciação qualitativa sobre dados relevantes do 

processo de ensino e aprendizagem, que auxilia 

o professor a tomar decisões sobre o seu 

trabalho, podemos classificar a avaliação da 

seguinte forma: 

a) Avaliação Diagnóstica, Avaliação Formativa e 

Avaliação Somativa. 

b) Avaliação Qualitativa, Avaliação Quantitativa e 

Avaliação Somativa. 

c) Avaliação Cognitiva, Avaliação Afetiva e 

Avaliação Psicomotora. 

d) Avaliação Formal, Avaliação Não-formal e 

Avaliação Informal. 

 
QUESTÃO 11: No que se refere à avaliação 

formativa, assinale a afirmação correta: 

a) A avaliação formativa enfoca o papel do 

professor na elaboração de instrumentos 

adequados de avaliação. 

b) A avaliação formativa enfoca o papel do 

estudante, a aprendizagem e a necessidade de 

o educador repensar o trabalho para melhorá-lo. 

c) A avaliação formativa e contínua se dá através 

da aplicação de inúmeros e diversificados 

exames ao longo do processo de ensino. 

d) A avaliação formativa se dá através da 

observação minuciosa dos educandos, 

dispensando assim os exames escolares. 

. 
 
QUESTÃO 12: A avaliação da aprendizagem é 

uma atividade inerente ao processo educativo e 

não pode ser praticada isoladamente, sob o 

risco de perder a sua dimensão pedagógica. 

Assim, a fim de cumprir a sua dimensão 

pedagógica, a avaliação apresenta 

modalidades que estão intimamente 

relacionadas às suas finalidades. São três as 



modalidades presentes nos processos de 

ensino e de aprendizagem: Diagnóstica, 

Formativa ou Somativa. O critério que 

distingue, basicamente, uma da outra é o 

lugar que a avaliação ocupa em relação à ação 

docente. Analise as afirmativas e assinale V para 

as VERDADEIRAS e F para as FALSAS. 

( ) A Avaliação Formativa é utilizada para uma 

apresentação final sobre o que o aluno pode 

obter em um determinado período. 

(  ) A Avaliação Somativa é utilizada ao longo do 

processo pedagógico para acompanhamento do 

desenvolvimento, reorientando a aprendizagem. 

(  ) A Avaliação Diagnóstica leva a processos de 

exclusão e classificação no final de cada unidade 

de ensino em que se organiza o processo 

educativo. 

(  ) A Avaliação Formativa auxilia o professor na 

regulação dos processos de ensino e de 

aprendizagens, informando o que deve ser feito. 

( ) A Avaliação Diagnóstica precede a ação, 

identificando características do aluno e 

conhecimentos prévios. 

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 

(A) V, F, V, V, F. 

(B) F, F, F, V, V. 

(C) F, F, V, V, F. 

(D) V, V, F, F, F. 

(E) F, V, F, V, F. 

QUESTÃO 13: O planejamento define os 

resultados e os meios a serem atingidos; a 

execução constrói os resultados; e a avaliação 

serve de instrumento de verificação dos 

resultados planejados que estão sendo obtidos, 

assim como fundamenta decisões que devem 

ser tomadas para que os resultados sejam 

construídos. Nessa perspectiva, conforme 

Luckesi, a avaliação da aprendizagem é um(a) 

(A) mecanismo subsidiário do planejamento e da 

execução. 

(B) atividade subsidiária e totalmente 

desarticulada da execução. 

(C) atividade que existe e subsiste por si mesma. 

(D) instrumento que não subsidia o processo do 

planejamento. 

(E) ação independente da proposta pedagógica. 

 
QUESTÃO 14: Segundo as Tendências 

Pedagógicas, a Tendência Progressista 

Libertária afirma que papel da escola: 

A) É modeladora do comportamento humano 

através de técnicas especificas. 

B) A escola deve adequar às necessidades 

individuais ao meio social. 

C) Formadora de atitudes. 

D) Transformação da personalidade em um 

sentido libertário e autogestionário. 

QUESTÃO 15: Para que uma avaliação não seja 

autoritária e conservadora, ela deverá se 

apresentar como: 

a) Diagnóstica. 

b) Deverá ser instrumento dialético do avanço. 

c) Deverá ser instrumento de indicação de novos 

rumos. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

QUESTÃO 16: O modelo pedagógico difundido 

por Paulo Freire encontra-se inserido na 

pedagogia: 

A) libertadora. 

B) tecnicista. 

C) tradicional. 

D) libertária. 

 QUESTÃO 17:  

A prática do professor está focada na realização 

pessoal do aluno através de seu próprio esforço, 

cujos conteúdos são acumulados historicamente 

sem reconstrução ou questionamentos. A 

aprendizagem se da de forma receptiva, 

automática, propiciando a memorização. 

Assim podemos AFIRMAR que esta tendência é: 

A) Tendência Pedagógica Renovada  



Progressista. 

B) Tendência Pedagógica Progressista 

Libertadora. 

C) Tendência Pedagógica Progressista Crítico-

Social dos Conteúdos. 

D) Tendência Pedagógica Renovada não 

Diretiva. 

E) Tendência Pedagógica Liberal Tradicional. 

QUESTÃO 18:  

Confrontar a experiência do aluno com o saber 
sistematizado constitui método de ensino-
aprendizagem próprio da concepção pedagógica. 

a) liberal tecnicista. 

b) progressista histórico-crítica. 

c) liberal renovadora progressiva. 

d) progressista libertadora. 

e) progressista libertária. 

QUESTÃO 19:  

Considerando a tendência pedagógica liberal 
tecnicista, é falso afirmar que: 

a) O tecnicismo educacional ganhou autonomia 
enquanto tendência pedagógica nos anos 60, 
inspirada na teoria behaviorista da aprendizagem 
e na abordagem sistêmica do ensino. 

b) A tendência tecnicista está interessada na 
racionalização do ensino, no uso de meios e 
técnicas mais eficazes, prevalecendo o uso de 
manuais de caráter instrumental. 

c) Os livros didáticos utilizados nas escolas que 
adotam essa tendência são elaborados com base 
na tecnologia da instrução. 

d) A tendência tecnicista foi imposta às escolas 
pelos órgãos oficiais do governo populista, por 
ser compatível com a orientação econômica, 
política e ideológica vigente nesse período. 

e) No tecnicismo, o professor é um administrador 
e executor do planejamento, que é organizado 
com objetivos, conteúdos, estratégias e 
avaliação. 

QUESTÃO 20:  

 Assinale a alternativa que associa corretamente 

os números do primeiro bloco de palavras à(s) 
letra(s) do segundo bloco. 
 
1. Pedagogia Tradicional. 

2. Tecnicismo. 

3. Construtivismo. 

a. Prática pedagógica altamente controlada e 
dirigida pelo professor, com atividades 
mecânicas inseridas numa proposta educacional 
rígida e passível de ser totalmente programada 
em detalhes. 

b. As ideias de descobrir, inventar, redescobrir, 
criar, sendo que aquilo que se faz é tão 
importante quanto o motivo e a maneira que se 
faz. 

c. Prática pedagógica altamente controlada e 
dirigida pelo professor; proposta educacional 
rígida, com atividades mecânicas. 

d. Prática pedagógica que se caracteriza pela 
sobrecarga de informações veiculadas ao aluno; 
processo de aquisição de conhecimento muitas 
vezes destituído de significação. 

e. O conhecimento já adquirido pelo aluno não é 
valorizado, sendo a cartilha sequencialmente 
seguida, a base do processo de alfabetização. 

A) 1A, 1D, 2B, 3C e 3E.     

B) 1B, 2C, 2D, 3A e 3E. 

C) 1D, 1E, 2A, 2C e 3B.     

D) 1C, 1E, 2A, 2B e 3D 

E) 1E, 2C, 2B, 3A e 3D. 

“O valor das coisas não está no tempo em 
que elas duram, mas na intensidade com 

que elas acontecem. Por isso existem 
momentos inesquecíveis, coisas 

inexplicáveis e pessoas incomparáveis.” 

Fernando Pessoa 
Foi um prazer estar com cada um de 

vocês! 

Um grande abraço! 

           Givaédina Moreira de Souza 

 

 

   
 


