
 

LIVE 2 – SEMANA DO PROFESSOR  
TEMAS EDUCACIONAIS E PEDAGÓGICOS 

Profº Ademir da Costa 
                                    

       

Tels:3246-2418/3302-0022                                                                              www.pontodosconcursos.net 1 

 QUESTÃO 1 

O pensamento pós-moderno questiona os limites 

do projeto de racionalidade moderna e suas 

pretensões universalistas sobre o progresso, a 

felicidade e a liberdade. O mundo moderno, 

baseado na cultura ocidental e em suas 

tecnologias, ancora-se na certeza e na ordem, a 

pós-modernidade, por sua vez, caracteriza-se pela: 

(A) complexidade, indeterminação, identidades, 

tecnologias eletrônicas, práticas culturais locais e 

espaços públicos plurais. 

(B) autoridade, participação, rígida disciplina, 

informatização e qualidade do trabalho com 

conhecimento. 

(C) autonomia, treinamento de habilidades, 

equipamentos tecnológicos, instrução popular e 

inovação dos métodos das ciências naturais. 

(D) informação, adoção de conteúdos formais, 

demonstração racional e científica e prática do 

trabalho industrial. 

QUESTÃO 2 

Considerando que a ética trata de princípios, que 

os valores diferem de sociedade para sociedade e 

que, em todos os tempos e lugares, a educação — 

mesmo a informal — socializa a cultura, o 

conhecimento e os valores, assinale a opção que 

melhor traduz o papel da ética na escola 

contemporânea. 

A (  ) A ética, por ser abstrata e metafísica, volta-

se para a formação moral da pessoa, 

independentemente das condições externas em que 

se dá o processo educativo. 

B  (  ) Permanentemente identificada com o 

pensar, o refletir e o construir, a ética deve 

contribuir para a formação do aluno cidadão, capaz 

de pensar e julgar com liberdade e autonomia. 

C (  ) Por ser subjetiva, a ética se confunde com a 

moral e, por isso mesmo, nada mais é que o 

conjunto de valores que orientam e norteiam o 

comportamento de cada indivíduo. 

D ( ) Nas circunstâncias da sociedade 

contemporânea, a ética deve prestar-se à formação 

de pessoas aptas a vencer em uma sociedade com 

extrema competitividade individualista. 

QUESTÃO 3 

A década de 1980, no Brasil, marcada por 

tentativas de restabelecimento da democracia, 

assistiu a reformas curriculares cuja tônica estava 

em 

(A) apoiar teorias centradas nos aspectos 

operacionais dos currículos, desconsiderando que 

conhecimento é instrumento de dominação. 

(B) definir uma educação de boa qualidade 

para as novas gerações, ignorando a dívida 

social com os 

que estavam fora da escola. 

(C) defender que o trabalho escolar deve se 

iniciar com os conteúdos disciplinares mais 

simples, independentemente da vivência dos 

alunos. 

(D) adotar a visão educacional que criticava os 

objetivos e métodos escolares, vendo-os como 

próprios das classes privilegiadas e, portanto, 

excludentes. 

(E) recuperar a relevância social dos conteúdos 

veiculados na escola, contrapondo-se às 

orientações tecnicistas das décadas anteriores. 

QUESTÃO 4 

Um projeto curricular adequado não pode 

deixar de incluir em seu processo de 

elaboração 

(A) a formulação e a análise das intenções do 

projeto educacional, articuladas a propostas 

sobre como concretizá-las. 

(B) a seleção de conteúdos em função de um 

método didático comum, acordado pelos 

educadores da escola. 

(C) o levantamento dos resultados do ano 

anterior e o planejamento de aula de cada um 

dos docentes da escola. 

(D) uma proposta de avaliação partilhada pelos 

docentes, para basicamente verificar quem 

pode, com sucesso, seguir para o próximo ano 

letivo. 

(E) a opinião de pais e alunos sobre os 

conteúdos específicos das disciplinas a serem 

desenvolvidos durante o ano.. 

QUESTÃO 5 

Reiteradamente, Paulo Freire afirmou, em seus 

textos, a importância da visão crítica da 

educação. Para ele, perceber criticamente a 

educação implica: 

 

(A) acreditar que ela é a alavanca das 

mudanças sociais, pois modela as mentes e 

recria os sentimentos. 

(B) reconhecer e vivenciar, na prática, a ideia 

de que nenhum de nós está só no mundo. 

(C) entendê-la como processo a serviço da 

formação de um tipo ideal de homem, virtuoso 

e bom. 

(D) reconhecer a sua neutralidade ao negar 

seu caráter político e ideológico. 
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 (E) orientar-se pela ideia de que a leitura da 

palavra precede a leitura do mundo. 

QUESTÃO 6 

Sobre a relação entre ensino e aprendizagem, 

numa perspectiva construtivista, é correto afirmar 

que: 

 

(A) algumas ações pedagógicas desenvolvidas por 

um professor dependem de sua concepção de 

aprendizagem. 

(B) pela ação do ensino, o conhecimento é 

oferecido aos alunos para que o absorvam tal como 

ele lhes é dado. 

(C) para ensinar um conceito que o aluno deve 

aprender, o professor deve desconsiderar seus 

conhecimentos anteriores. 

(D) o conhecimento é o resultado da ação 

intelectual do aluno em seu processo de 

aprendizagem. 

(E) a aprendizagem de terminologias, nomes, fatos 

e datas são dispensáveis, pois dependem apenas 

de memorização. 

QUESTÃO 7 

As teorias que sustentam que a função própria da 

educação consiste na reprodução da sociedade em 

que ela se insere, não apontando, por conta disso, 

um caminho para a superação, são denominadas 

por Saviani de: 

 

A) Teorias não-críticas. 

B) Teorias críticas. 

C) Teorias progressistas. 

D) Teorias crítico-reprodutivistas.  

E) Teorias liberais. 

QUESTÃO 8 

Leia as afirmativas abaixo que se referem aos 

pressupostos da pedagogia histórico-crítica e 

assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) Identificação das formas mais desenvolvidas 

em que se expressa o saber objetivo produzido 

historicamente. 

(B) Reconhecem-se as condições da produção do 

saber historicamente produzido e compreendem-se 

suas principais manifestações e tendências atuais 

de transformação. 

(C) A metodologia dialética do conhecimento não 

deve ser o referencial teórico do trabalho docente-

discente. Não há a conversão do saber objetivo em 

saber escolar. 

(D) Provimento dos meios necessários para 

que os alunos assimilem o saber objetivo 

enquanto resultado. 
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