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QUESTÕES 
 

01 - Ano: 2018 Banca: CESPE Órgão: ABIN Prova: Oficial Técnico de Inteligência - Área 4 

A respeito do planejamento na ação docente, julgue o item a seguir. 

O planejamento independe do nível de preparo e das condições socioculturais e individuais dos 

alunos. 

 

02 - Ano: 2018 Banca: CESPE Órgão: ABIN Prova: Oficial Técnico de Inteligência - Área 4 

A respeito do planejamento na ação docente, julgue o item a seguir. 

O planejamento de ensino deve ser rígido e absoluto. 

 

03 - Ano: 2018 Banca: CESPE Órgão: ABIN Prova: Oficial Técnico de Inteligência - Área 4 

A respeito do planejamento na ação docente, julgue o item a seguir. 

O planejamento é um processo de racionalização e organização da ação docente. 

 

04 - Ano: 2018 Banca: CESPE Órgão: ABIN Prova: Oficial Técnico de Inteligência - Área 4 

No que se refere ao planejamento curricular, julgue o próximo item. 

O planejamento curricular é a seleção de conteúdos a serem ministrados em sala de aula. 

 

05 - Ano: 2018 Banca: CESPE Órgão: ABIN Prova: Oficial Técnico de Inteligência - Área 4 

A respeito do planejamento na ação docente, julgue o item a seguir. 

Faz parte do planejamento de ensino selecionar material didático, identificar tarefas a serem 

executadas pelo professor e pelos alunos e replanejar o trabalho docente conforme situações ocorridas 

nas aulas. 

 

06 - Ano: 2018 Banca: CESPE Órgão: ABIN Prova: Oficial Técnico de Inteligência - Área 4 

A respeito do planejamento na ação docente, julgue o item a seguir. 

Planejar é, sobretudo, preencher formulários para o controle administrativo da ação educativa. 

 

07 - Ano: 2018 Banca: CESPE Órgão: IPHAN Prova: Técnico I - Área 11 

Com relação à educação a distância (EaD), julgue o item subsecutivo. 

A EaD requer um planejamento pedagógico detalhado e a criação de estratégias educacionais 

diversificadas que desloquem o professor proponente do curso (conteudista) de seu papel usual no 



 

                                                                                                                                                                2 

processo educativo: ele pode, por exemplo, permitir que um tutor realize, em seu lugar, a mediação 

pedagógica com os alunos. 

 

08 - Ano: 2017 Banca: Quadrix Órgão: SEDF Prova: Professor – Atividades 

Considerando o texto acima e o planejamento como elemento da prática pedagógica, julgue o item 

a seguir. 

O planejamento normativo confere ao estudante autonomia sobre seu próprio processo de 

aprendizagem. 

 

09 - Ano: 2017 Banca: Quadrix Órgão: SEDF Prova: Professor – Atividades 

Considerando o texto acima e o planejamento como elemento da prática pedagógica, julgue o item 

a seguir. 

A planificação, na educação, pode ser classificada nos níveis escolar, de ensino e de aula. 

 

10 - Ano: 2017 Banca: Quadrix Órgão: SEDF Prova: Professor – Atividades 

Considerando o texto acima e o planejamento como elemento da prática pedagógica, julgue o item 

a seguir. 

O plano de ensino deve explicitar a metodologia mais adequada à realidade escolar e sociocultural 

do aluno. 

 

11 - 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. 

 

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

Com relação ao planejamento escolar e à educação especial/inclusiva, julgue o próximo item. 

O planejamento de aula antecede hierarquicamente o planejamento de unidade didática. 

 

13 - Ano: 2017 Banca: CESPE Órgão: SEDF Prova: Técnico de Gestão Educacional 

A respeito do planejamento participativo, julgue o próximo item. 
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QUESTÕES COMENTADAS 
 

01 - Ano: 2018 Banca: CESPE Órgão: ABIN Prova: Oficial Técnico de Inteligência - Área 4 

A respeito do planejamento na ação docente, julgue o item a seguir. 

O planejamento independe do nível de preparo e das condições socioculturais e individuais dos 

alunos. 

ERRADO. Com certeza depende! O planejamento deve levar em consideração a realidade dos participantes. 

 

02 - Ano: 2018 Banca: CESPE Órgão: ABIN Prova: Oficial Técnico de Inteligência - Área 4 

A respeito do planejamento na ação docente, julgue o item a seguir. 

O planejamento de ensino deve ser rígido e absoluto. 

ERRADO. Deve ser flexível! 

 

03 - Ano: 2018 Banca: CESPE Órgão: ABIN Prova: Oficial Técnico de Inteligência - Área 4 

A respeito do planejamento na ação docente, julgue o item a seguir. 

O planejamento é um processo de racionalização e organização da ação docente. 

CERTO. Esta é uma frase de Libâneo do livro “Didática”. As bancas gostam muito desse autor. 

 

04 - Ano: 2018 Banca: CESPE Órgão: ABIN Prova: Oficial Técnico de Inteligência - Área 4 

No que se refere ao planejamento curricular, julgue o próximo item. 

O planejamento curricular é a seleção de conteúdos a serem ministrados em sala de aula. 

ERRADO. Segundo Luckesi (2006, p.112), o planejamento curricular é uma tarefa multidisciplinar que tem por 

objetivo a organização de um sistema de relações lógicas e psicológicas dentro de um ou vários campos de 

conhecimento, de tal modo que se favoreça ao máximo o processo ensino-aprendizagem. É, dessa forma, a 

previsão de TODAS as atividades que o educando realiza sob a orientação da escola para atingir os fins da 

educação. 

 

05 - Ano: 2018 Banca: CESPE Órgão: ABIN Prova: Oficial Técnico de Inteligência - Área 4 

A respeito do planejamento na ação docente, julgue o item a seguir. 

Faz parte do planejamento de ensino selecionar material didático, identificar tarefas a serem 

executadas pelo professor e pelos alunos e replanejar o trabalho docente conforme situações ocorridas 

nas aulas. 
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CERTO. Todas essas ações são importantes dentro do processo de planejamento e o professor tem a 

oportunidade de replanejar e repensar sua prática. 

 

06 - Ano: 2018 Banca: CESPE Órgão: ABIN Prova: Oficial Técnico de Inteligência - Área 4 

A respeito do planejamento na ação docente, julgue o item a seguir. 

Planejar é, sobretudo, preencher formulários para o controle administrativo da ação educativa. 

ERRADO. Planejar é muito mais do que um simples ato burocrático. O planejamento não deve ser feito apenas 

para constar ou para preencher formulários administrativos! 

 

07 - Ano: 2018 Banca: CESPE Órgão: IPHAN Prova: Técnico I - Área 11 

Com relação à educação a distância (EaD), julgue o item subsecutivo. 

A EaD requer um planejamento pedagógico detalhado e a criação de estratégias educacionais 

diversificadas que desloquem o professor proponente do curso (conteudista) de seu papel usual no 

processo educativo: ele pode, por exemplo, permitir que um tutor realize, em seu lugar, a mediação 

pedagógica com os alunos. 

CERTO. O planejamento dentro desta proposta deve se adequar as estratégias e metodologias que são 

utilizadas dentro da educação a distância. Esta modalidade da educação permite flexibilidade e também 

autonomia para o aluno durante todo o processo de ensino. 

 

08 - Ano: 2017 Banca: Quadrix Órgão: SEDF Prova: Professor – Atividades 

Considerando o texto acima e o planejamento como elemento da prática pedagógica, julgue o item 

a seguir. 

O planejamento normativo confere ao estudante autonomia sobre seu próprio processo de 

aprendizagem. 

ERRADO. O planejamento normativo é o tradicional e neste tipo de planejamento não há certa autonomia. 

MEC: O planejamento tradicional ou normativo trabalha em uma perspectiva em que o planejamento é 

definido como mecanismo por meio do qual se obteria o controle dos fatores e das variáveis que interferem 

no alcance dos objetivos e resultados almejados. Nesse sentido, ele assume um caráter determinista em que 

o objeto do plano, a realidade, é tomada de forma estática, passiva, pois, em tese, tende a se submeter às 

mudanças planejadas. 

 

09 - Ano: 2017 Banca: Quadrix Órgão: SEDF Prova: Professor – Atividades 
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