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PPRROOFFEESSSSOORR  AABBNNEERR  MMAANNSSUURR  

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 
  

1. De acordo com o estatuto da criança e do 
adolescente é certo afirmar 

a) Toda criança tem direito a matrícula na escola mais 
próxima de sua casa a partir do ano em que completar 
4 anos de idade 

b) Constitui direito da criança do adolescente ter 
conhecimento da proposta pedagógica da escola e 
participar da elaboração do projeto político 
pedagógico 

c) A escola tem o dever de informar ao conselho 
municipal das defesas do direito da criança e do 
adolescente sobre elevados níveis de repetência 
escolar. 

d) Os municípios devem promover atividades culturais 
de esporte e lazer em benefício das crianças e dos 
adolescentes com as ajudas do estado e da união 

e) As crianças têm obrigação de respeitar em seus 
educadores 

 

2. Segundo estatuto da criança e do adolescente 
constitui direito do educando contestar critérios 
avaliativos em instâncias superiores da educação. 
( ) Certo          ( ) Errado 

 

3. De acordo com a lei de diretrizes e bases da 
educação nacional alunos que não tem condições 
de evolução na vida escolar tem direito a receber 
as garantias da terminalidade  específica durante 
toda educação básica. 
( ) Certo         ( ) Errado 

 

4. Segundo as diretrizes da educação nacional 
profissionais reconhecidos pelo notório saber ou 
com grande vivência profissional mesmo sem 
formação específica podem lecionar na educação 
básica contanto que sejam reconhecidos pelo 
respectivo sistema de ensino. 
( ) Certo          ( ) Errado 

 

5. Assinale a alternativa que configura finalidade da 
educação básica no brasil 

a) Qualificação para o mundo do trabalho 
b) Reparação para o exercício da cidadania 
c) Pleno desenvolvimento do educando 
d) A formação do pensamento crítico 
e) Fornecer os meios necessários para progressão no 

trabalho e nos estudos posteriores 
 

6. Marque a opção que evidencia o que não é 
garantias do atendimento educacional 
especializado 

a) Currículos métodos estratégias para facilitar a 
integração e aprendizagem do educando 

b) Acesso prioritário aos programas suplementares de 
educação 

c) c)Terminalidade específica para os educandos que não 
alcançaram evolução na vida escolar em etapa correta 
da educação básica 

d) Professores com formação em ensino fundamental ou 
nível superior especializados para fornecer 
atendimento educacional específico 

e) Professores do ensino regular formados e preparados 
para promover a integração do educando usuário do 
atendimento educacional especializado com o restante 
da turma 

7. O atendimento educacional especializado deve 
ser prestado sempre que possível em sala de aula 
do ensino regular com a presença de alunos que 
não necessitam do referido atendimento. 
( ) Certo      ( ) Errado 
 

8.  Segundo o estatuto da criança e do adolescente é 
dever do poder público promover a chamada 
pública e zelar junto aos pais pela frequência 
escolar de seus filhos. 
( ) Certo      ( ) Errado 
 

9. Constitui fundamento da docência na educação 
básica os estágio supervisionados e as 
capacitações em serviço. 
( ) Certo        ( ) Errado 
 

10. Assinale a alternativa incorreta sobre regras 
básicas da educação especial segundo a lei 9394 
de 1996. 

a) A educação especial é direito do aluno com 
deficiência, com transtorno global do 
desenvolvimento, com altas habilidades e com 
superdotação, desde a educação infantil e ao longo da 
vida. 

b) O atendimento educacional especializado deve 
acontecer preferencialmente no ensino regular. 

c) Quando não for possível a presença do aluno com 
deficiência em sala de ensino regular por motivo de 
prejuízo a aprendizagem, o atendimento educacional 
especializado deverá ser prestado em sala especial. 

d) A docência na educação básica não pode dissociar a 
formação teórica da vivência prática. 

 


