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100 QUESTÕES COMENTADAS FUB 
 

Olá alun@!! Como anda sua preparação? Espero que você esteja no FOCO ! 

Por falar em foco, não há nada melhor do que resolver exercícios e pensando nisso, preparei este 

material com 100 questões COMENTADAS da banca CESPE para você que está se preparando para o 

concurso da FUB 2018!  

Este material apresenta questões da banca, TODAS COMENTADAS, com temas de conhecimentos 

pedagógicos que serão cobrados de acordo com o edital de 2018. 

Vou te dar uma dica, primeiro resolva as questões sem olhar o gabarito. Depois, confira junto com 

o comentário e veja onde você está errando. Se aprofunde nos temas que você apresenta mais dificuldade 

e se dedique! 

Tenho certeza que este material irá te ajudar.  

Se ainda não conhece nosso site, acesse www.pedagogiaparaconcurso.com.br e confira 

materiais de conhecimentos pedagógicos para concursos. Lá também você encontra materiais gratuitos 

com simulados, artigos e notícias. 

 

Não esqueça de nos seguir nas redes sociais! 

 

Temos contato nas redes sociais para comunicarmos com os alunos: 

 

 

https://www.facebook.com/ProfessoraFabianaFirmino/ 

https://www.facebook.com/pedagogiaparaconcurso/ 

 

 

https://www.youtube.com/fabianafirmino 

https://www.youtube.com/channel/UCI5ZnceTTOBjgtPrGbdlFAg 

 

 

 

https://www.instagram.com/fabiana_firmino_/ 

https://www.instagram.com/pedagogiaparaconcurso/ 

Um grande abraço. :) 

Fabiana Firmino. 
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ERRADO. Não diminui o papel do professor. 

 

CESPE CONSULTOR LEGISLATIVO ÁREA XV 

A Constituição brasileira estabelece, em seu artigo 205, que “a educação, direito de todos e dever 

do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

Quanto aos princípios em que o ensino se baseia para ser ministrado, o artigo 206 enumera: “I – 

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; II – liberdade de aprender, ensinar, 

pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; III – pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; IV – gratuidade do ensino público 

em estabelecimentos oficiais; V – valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, 

planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por 

concurso público de provas e títulos; VI – gestão democrática do ensino público, na forma da lei; VII – 

garantia de padrão de qualidade”. 

Considerando esses mandamentos constitucionais e a realidade objetiva do sistema educacional 

brasileiro nos dias atuais, julgue os itens subsequentes.  

 

93 - CESPE CONSULTOR LEGISLATIVO ÁREA XV 

Ao seguir literalmente o que diz a legislação, nas unidades da Federação em que foi adotada, a 

gestão democrática nas escolas públicas restringe-se à eleição direta dos diretores. 

ERRADO. A gestão democrática não restringe a eleição direta para diretor. Vai além disso, promovendo a 

participação de todos nas principais decisões. Esse modelo de gestão, segundo Vieira (2005), concebe um 

importante desafio no desenvolvimento das políticas de educação e no cotidiano escolar. 

 

94 - CESPE CONSULTOR LEGISLATIVO ÁREA XV 

O texto constitucional indica que, a despeito de todos os avanços acerca da concepção de educação 

verificados no mundo contemporâneo, o Brasil insiste na velha ideia, que vigorou em quase todos os 

países até por volta dos anos 60 do século XX, de que um bom sistema educacional existe para fornecer 

mão-de-obra qualificada para um mercado de trabalho em constante transformação. 

ERRADO. O Brasil avançou no que diz respeito a essa ideia. O texto da constituição apresenta um olhar 

diferente, não restringindo apenas a preparação para a mão de obra e para o mercado de trabalho: Sendo a 

educação dever do Estado, da família e realidade social, com o objetivo de garantir a realização plena do ser 
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humano, inseri-lo no contexto do Estado Democrático e qualificá-lo para o mundo do trabalho. 

 

95 - Ano: 2017 Banca: CESPE Órgão: SEDF Prova: Conhecimentos Básicos - Cargo 2 

Com relação a planejamento pedagógico, transdisciplinaridade, avaliação e projeto político-

pedagógico, julgue o item que se segue. 

Os únicos níveis de organização da prática educativa que influenciam no planejamento docente são 

o planejamento do professor e o planejamento escolar, que devem ser articulados. 

ERRADO. ÚNICOS níveis de organização não, existem vários elementos dentro da prática educativa que podem 

influenciar no planejamento docente. 

 

CESPE CNJ PEDAGOGO - Com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, julgue os itens a 

seguir. 

 

96 - CESPE CNJ PEDAGOGO 

A autorização e o reconhecimento de cursos superiores podem ser feitos a qualquer tempo, 

garantindo-se, assim, o credenciamento das instituições de ensino superior pelo Estado. 

ERRADO. A autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento de instituições de 

educação superior, terão prazos limitados, sendo renovados, periodicamente, após processo regular de 

avaliação. 

 

97 - CESPE CNJ PEDAGOGO 

A gestão democrática é um princípio que se aplica tanto à rede pública de ensino como à rede 

privada. 

ERRADO. A gestão democrática se aplica ao ensino público. 

 

98 - CESPE CNJ PEDAGOGO 

A educação básica pode ser organizada em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, grupos não 

seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios. 

CERTO. Exatamente como está na LDB Art.23! 

 

99 - CESPE CNJ PEDAGOGO 

O calendário escolar deve adequar-se às peculiaridades de cada sistema de ensino, podendo a 

carga horária prevista para o ano letivo ser reduzida. 
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