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1. De acordo com as teorias de ensino aprendizagem assinale a alternativa correta no que se 
refere ao pensamento de Piaget: 

a) O desenvolvimento mental é fruto da interação com o ambiente. 
b) A zona de desenvolvimento proximal indica a distância entre desenvolvimento real e potencial. 
c) Na fase operacional formal ocorre uma diminuição do egocentrismo. 
d) A capacidade de aprender resulta do desenvolvimento da funções psicológicas superiores. 
 

2. De acordo com as teorias de ensino aprendizagem assinale a alternativa incorreta no que se 
refere ao pensamento de vigostk: 

a) O nível de desenvolvimento potencial refere-se as atividades que a criança só consegue fazer com o 
auxílio de um adulto ou de um parceiro mais capaz. 

b) Na fase pré-operatória a criança tem a conquista do objeto permanente. 
c) O nível de desenvolvimento  refere-se  as atividades em que a criança consegue fazer sozinha. 
d) A fase sensorial e motora ocorre dos 0 aos 2 anos de idade. 
 

3. Assinale a alternativa correta sobre os elementos de desenvolvimento infantil que ocorrem nos 
jogos e brincadeiras: 

a) Diversão e dissimulação. 
b) Ludicidade e simulação. 
c) simulação e dissimulação. 
d) Alegria e diversão. 
 

4. Sobre a didática é incorreto afirmar: 
a) João Amós comênio é conhecido como pai da didática moderna pois dizia que tudo deveria ser 

ensinado a todos. 
b) A didática é um instrumento da pedagogia que por sua vez é a ciência da educação. 
c) A didática é instrumentalizada pelos conteúdos. 
d) O relacionamento  professor aluno é um componente da didática. 
 

5. Sobre a importância da tecnologia na alfabetização é correto afirmar: 

a) Colabora  na preparação de aula do professor. 
b) É suficiente para o processo de alfabetização. 
c) se dá através dos processos de digitação por partes dos alunos. 
d) Obriga o professor se capacitar na área de informática 


