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1. Sobre os parâmetros curriculares nacionais no 

que se refere a seus temas transversais é correto 

afirmar 

a) A orientação sexual é um tema transversal relevante e 

que deve ser trabalhado em todas as áreas de 

conhecimento 

b) O ensino orgânico dos assuntos relacionados à vida 

política brasileira configura um tema transversal 

c) A nutrição e a qualidade dos alimentos é um assunto 

de alta relevância para os currículos educacionais no 

Brasil 

d) A saúde da mulher é um tema transversal que deve ser 

trabalhada de forma interdisciplinar 

 

2. De acordo com os estudos do construtivismo é 

incorreto afirmar 

a) Todo novo conhecimento gera um desequilíbrio 

cognitivo e só após o entendimento o estado de 

equilíbrio é devolvido 

b) Trata-se de um método também conhecido como uma 

técnica educacional 

c) É influenciado pela interação com o outro 

d) Seu processo é iniciado a partir ir da influência do 

meio em que está o indivíduo 

 

3. A teoria de ensino e aprendizagem conhecida 

como interacionismo surgiu no intuito de 

combater quais outras teorias? 

a) Construtivismo e centralismo 

b) Epistemologia e construtivismo 

c) Inatismo e empirismo 

d) Empirismo e centralismo 

 

4. As teorias de aprendizagem como o 

interacionismo e o construtivismo são teorias 

baseadas no estudo da: 

a) Psicologia 

b) Biologia 

c) Teologia 

d) Epistemologia 

 

5. Os PCN adquirem caráter normativo na 

elaboração dos planos de aula, de maneira que a 

definição dos conteúdos a ser ministrados na 

disciplina de artes deve obedecer às disposições 

do documento, sem intervenção dos interesses do 

professor. 

Certo (  )                           Errado (   ) 
 

6. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) 

e as falsas ( F ) com relação aos Temas 

Transversais. 

(  ) Os Temas Transversais fazem parte dos conteúdos das 
áreas. 

( )Buscou-se contemplar a amplitude de cada tema   
mediante sua inserção no conjunto das áreas: Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, Historia, 

Geografia, Arte e língua inglesa. 
( ) Os temas foram transversalizados, com a preocupação 

de respeitar as especificidades de cada tema e de cada 
área. 

( ) Os conteúdos de cada tema devem ser tratados de 
maneira linear. 

     Assinale a alternativa que indica a sequência 
correta, de cima para baixo. 

a) V • V • V • F 
b) V • F • V • V 
c) F • V • V • V 
d) F • V • V • F 
e) F • F • F • V 

 
7. Marque a alternativa com os temas transversais 

previstos nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(MEC, 1997). 

a) Educação Ambiental, Arte, Cultura, Cidadania e Ética. 

b) Cidadania, Ética, Saúde, Pluralidade Cultural, 

Tecnologia. 

c) Tecnologia, Trabalho, Saúde, Meio Ambiente e 

Orientação Sexual. 

d) Ética, Pluralidade Cultural, Saúde, Meio Ambiente e 

Orientação Sexual. 

e) História, Artes, Diversidade Étnica, Meio Ambiente e 

Orientação Sexual. 

 

8. Sobre os estudos da avaliação qualitativa 

identifique a opção que apresenta corretamente 

as três etapas avaliativas no âmbito do ensino 

fundamental: 

a) Teste iniciais, provas bimestrais e exames finais. 

b) Diagnóstico, observação sistemática e exames finais. 

c) Testes iniciais, observação sistemática e testes finais. 

d) Diagnóstico, provas bimestrais e observação 

sistemática. 

 

9. Sobre o objetivo principal dos dois primeiros anos 

do ensino fundamental marque a opção que 

define corretamente o conceito de letramento: 

a) Habilidade de decodificar as letras e os números. 

b) Habilidade de codificar as letras e os números. 

c) Habilidade do uso competente da língua e da escrita 

de acordo com as demandas sociais. 

d) Habilidade da organização de discursos. 

 

10. Marque a opção correta sobre o que define a 

diferença entre alfabetização e letramento: 

a) Está no domínio que o indivíduo tem sobre a língua e 

a escrita. 

b) Está na intimidade que o indivíduo tem com a língua. 

c) Está na criatividade que o indivíduo tem na escrita. 

d) Está na disposição que o indivíduo tem para aprender 

a utilizar a  língua e a escrita. 

11. Assinale a alternativa correta sobre a equivalência 

da avaliação qualitativa: 

a) Somativa 

b) Eliminatória 

c) Formativa 
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d) Qualificatória 

 

12. Os aspectos emocionais do educando influenciam 

diretamente em seu aprendizado e em sua vida 

social e afetiva na escola, sobre o aspecto afetivo é 

correto afirmar que se baseia: 

a) Na inteligência emocional, nas habilidades 

administrativas e cognição interpessoal. 

b) Nas habilidades sociais, nas habilidades administrativas 

e nas habilidades sobre a língua e a escrita. 

c) Habilidades gerenciais, habilidades emocionais, 

cognição social. 

d) Inteligência interpessoal, inteligência emocional e 

cognição social. 

 

13. O principal referencial legal existente para a 

educação infantil é a base nacional comum 

curricular sobre os direitos de aprendizagem  é 

incorreto afirmar: 

a) A criança deve expressar-se inclusive em rodas de 

diálogo. 

b) A criança tem direito de brincar na escola. 

c) A criança tem direito a convivência apenas com outras 

crianças. 

d) A Criança deve conhecer-se tendo uma imagem 

positiva de si. 

 

14. A ludicidade é uma necessidade da criança em 

qualquer idade e não pode ser vista apenas como 

diversão sobre o jogar e o  brincar não se pode 

afirmar: 

a) Facilita a aprendizagem e o desenvolvimento pessoal. 

b) Facilita o desenvolvimento social e cultural. 

c) Estimula a liberdade da criança permitindo que decida 

o quê e quando quer fazer algo. 

d) Colabora com a saúde mental da criança. 

 

15. De acordo com os referenciais curriculares 

nacionais para a educação infantil assinale a 

alternativa correta sobre o conceito do pilar da 

educação infantil aprender a ser: 

a) É o processo do prazer do descobrimento do mundo. 

b) Vai além do conhecimento devendo se aprender como 

as coisas funcionam. 

c) É o processo de interação com o outro colaborando 

na tomada de decisões. 

d) É a formação do pensamento crítico e da identificação 

própria no âmbito dos grupos sociais. 

 
 


