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 QUESTÃO 1 

O Manifesto dos Pioneiros da Educação teve grande 
importância para o desenvolvimento da educação no 
país. Assinado por 

Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, 
Paschoal Lemme, dentre outros, o pensamento 
pedagógico brasileiro passa a ter influências: 

a) da Pedagogia Libertária. 

b) do Movimento por uma Educação Popular. 

c) das Teorias da Escola Nova. 

d) dos movimentos políticos e sindicais. 

e) das Pedagogia Progressistas 

QUESTÃO 2 

De acordo com Saviani (2008, p.382), “embora a 
pedagogia tecnicista possa ser vista como uma 
radicalização da ênfase metodológica contida na 
pedagogia nova, há, entre essas duas concepções, uma 
diferença substantiva.” Com base nesta afirmação de 
Saviani, é correto destacar que a diferença fundamental 
entre as duas pedagogias (nova e tecnicista) está no fato 
de que: 

a) na pedagogia nova, o sujeito do processo se desloca 
para o aluno, situando-se o nervo da ação educativa na 
relação professor/aluno; na pedagogia tecnicista o 
elemento principal passa a ser a organização racional dos 
meios, ocupando, professor e aluno, posições 
secundárias. 

b) na pedagogia tecnicista, são os professores e alunos 
que decidem se utilizam ou não determinados meios e na 
pedagogia nova cabe ao processo definir o que os 
professores e alunos devem fazer, relegando-os à 
condição de simples executores de um processo. 

c) se na pedagogia nova a iniciativa cabia ao professor, 
que era, ao mesmo tempo, o sujeito do processo, o 
elemento decisivo e decisório, na pedagogia tecnicista a 
iniciativa se desloca para o aluno, dando foco à relação 
professor-aluno, ou seja, a relação interpessoal e 
intersubjetiva. 

d) com base nos pressupostos da neutralidade científica 
e inspirada nos princípios de racionalidade, eficiência e 
produtividade, a pedagogia nova, diferenciando-se da 
tecnicista, advoga a reordenação do processo educativo 
de maneira que o torne objetivo e operacional. 

e) diferentemente da pedagogia nova, a pedagogia 
tecnicista acaba por não buscar planejar a educação de 
modo que a dotasse de uma organização racional capaz 
de minimizar as interferências subjetivas que pudesse 
por em risco a sua eficiência. 

QUESTÃO 3 

A teoria Renovada Não-diretiva defende, partindo de um 
princípio que é possível conhecer, compreender, um 
aprendizado quando o indivíduo tem algum 
conhecimento sobre si, em uma lógica do 
desenvolvimento cognitivo o   eu  . Analise as 
afirmativas e assinale V para as VERDADEIRAS e F para 
as FALSAS. 

(  ) Visa defender as questões psicológicas do aluno, 
não se preocupando com os conteúdos habituais 
repassados pela escola. 

(  ) Trata- se de uma teoria onde o aluno é o centro, 
sem se preocupar com as questões sociais e ciência. 

(  ) Os métodos habituais são dispensados, e o 
professor passa a ser um facilitador. 

(  ) O professor tem o propósito de ajudar o aluno, 
para que eles possam atingir seus objetivos 
pessoais, deixando os da escola, em segundo plano. 

(  ) O facilitador tem que se mostrar autentico e 
passar confiança ao individuo e reforçar o 
compromisso do aluno com a realidade social. 

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) V, V, V, F, F. 

QUESTÃO 4 

Leia as informações abaixo e aponte da qual 

tendência pedagógica esses elementos fazem parte: 

É modeladora do comportamento humano através 

de técnicas específicas. São informações ordenadas 

numa sequência lógica e psicológica. Procedimentos 

e técnicas para a transmissão e recepção de 

informações. Relação objetiva onde o professor 

transmite informações e o aluno vai fixá-las. 

Aprendizagem baseada no desempenho. Leis 

5.540/68 e 5.692/71. 

A) Tendência Tradicional. 

B) Tendência Progressista Libertária. 

C) Tendência Liberal Renovadora não-diretiva 
(Escola Nova). 

D) Tendência Tecnicista. 

E) Tendência Histórico-crítica. 

QUESTÃO 5 

A tendência pedagógica tecnicista tem como 
propósito moldar o comportamento humano de 
acordo com as novas técnicas que estão surgindo, 
com o interesse na formação de novos indivíduos 
nesse contexto. Sobre essa tendência compreende-
se:  

I - que aprender é uma modificação do desempenho 
do comportamento humano. 

II - A escola funciona como uma espécie de 
modeladora de comportamento, através de técnicas 
especializadas e estruturadas. 

III - O principal fator da pedagogia tecnicista é 
produzir alunos capazes e eficientes para um bom 
desempenho nas funções do mercado de trabalho e 
sua consciência crítica. 
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IV - O aluno fica apto ao atender todas as exigências do 
mercado de trabalho, e a interação professor-aluno é 
pautada numa relação de afetividade 

Assinale a opção em que todas as afirmativas estão 
corretas: 

A) I, II e III. 

C) I, II e IV. 

B) I e IV. 

D) I e II 

QUESTÃO 6 

As metodologias ativas são alternativas pedagógicas que 
colocam o foco do processo de ensino-aprendizagem 
no(a): 

A) Professor. 

B) Conteúdo. 

C) Aluno. 

D) Informação. 

E) Recurso. 

QUESTÃO 7 

Segundo Luckesi (2011), são exemplos de instrumentos 
de coleta de dados para a avaliação, EXCETO: 

A) Redações. 

B) Aula expositiva. 

C) Questionários. 

D) Testes. 

E) Fichas de observação. 

QUESTÃO 8 

Um currículo construído mediante condicionamentos 
obtidos por meio de reforços baseia-se na concepção 
pedagógica 

A progressista libertadora. 

B progressista libertária. 

C liberal tradicional. 

D liberal tecnicista. 

QUESTÃO 9 

Assinale a opção correta acerca da função do processo 
educativo na concepção liberal renovada não-diretiva. 

A No currículo, não deve haver conteúdos tradicionais 
estruturados externamente, devendo o professor 
trabalhar com conteúdos que emerjam do próprio grupo. 

B A organização do currículo deve ser embasada na 
crença de que a assimilação da criança é idêntica à do 
adulto, apesar de menos desenvolvida. 

C No currículo, deve-se enfatizar o desenvolvimento das 
relações e da comunicação, tornando a transmissão de 
conteúdos secundária. 

D O processo de aquisição do saber é mais importante 
que o saber propriamente dito, ou seja, o mais 
importante é aprender a aprender. 

QUESTÃO 10 

A tendência pedagógica cuja base do planejamento 
da ação didática seja a sequência: motivação do 
aluno, apresentação do conteúdo, associação de 
conhecimentos e generalização denomina-se 

A liberal renovada progressivista. 

B progressista libertária. 

C progressista libertadora. 

D liberal tradicional 
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