


























Dentro da psicologia da aprendizagem e do desenvolvimento, a Teoria da
Aprendizagem Cognitiva, para John Dewey, deve estar vinculada aos
problemas práticos aproximando-se o mais possível da vida cotidiana dos
alunos. À escola cabe preparar seus alunos para a vida democrática, para a
participação social, deve praticar a democracia dentro dela, dando
preferência à aprendizagem por descoberta. Para Dewey, esses são os passos
que caracterizam o pensamento científico:

A) tornar-se ciente do problema, esclarecimento do problema, aparecimento da
hipótese, seleção da hipótese mais provável, verificação de hipótese,
generalização.
B) proporcionar aos alunos oportunidades de pensamento autônomo, criando um
clima de diálogo, que os encoraje a expressar suas opiniões e a participar das
atividades do grupo; os alunos devem desenvolver suas atividades em acordo
com o ritmo pessoal. O êxito e a aprovação sendo considerados a partir das
realizações individuais; oferecer aos alunos a oportunidade de utilizar um impulso
universal presente em todos os seres humanos, no sentido de concretizar suas
próprias potencialidades. Sem podá-los em uma camisa de força, prendendo-os
à competição artificial e ao rígido sistema de notas.
C) o comportamento respondente é automaticamente provocado por estímulos
específicos como, por exemplo, a contração pupilar mediante uma luz forte. O
comportamento operante, no entanto, não é automático, inevitável e nem
determinado por estímulos específicos.
D) a lei do efeito afirma que um ato é alterado pelas suas consequências. Assim,
se um comportamento tem efeitos favoráveis, é mantido; caso contrário,
eliminado e a lei do exercício propõe que a conexão entre estímulos e respostas
é fortalecida pela repetição. Em outras palavras, a prática, ou exercício, permite
que mais acertos e menos erros sejam cometidos como resultado de um
comportamento qualquer.
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Para John Dewey, a educação é:

A  Uma organização de diferentes 
aspectos da vida.
B Uma arte que se fundamenta em 
conhecimentos científicos precisos.
C Um método fundamental de 
reeducação.
D Uma forma de disciplinar as crianças.
E Uma constante reorganização ou 
reconstrução da experiência.
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A discussão sobre pedagogia de projetos não é nova. 

Ela surgiu com John Dewey e outros representantes da 

chamada pedagogia ativa. Já com este autor, a 

discussão estava embasada em uma concepção de que 

a educação é um processo de vida e não uma 

preparação para a vida futura. A respeito desse tema, 

assinale a alternativa correta.

A Os projetos devem partir, necessariamente, dos alunos 

para que não sejam uma imposição da escola.

B O que caracteriza o trabalho com projetos é a origem do 

tema, e não o tratamento dado a ele.

C É uma postura pedagógica, e não apenas uma técnica de 

ensino, mais atrativa para os alunos.

D O método de resolução de problemas é impraticável na 

adoção da pedagogia de projetos.

E A pedagogia de projetos está diretamente ligada à teoria 

da aprendizagem cognitivista.



A discussão sobre pedagogia de projetos não é nova. 

Ela surgiu com John Dewey e outros representantes da 

chamada pedagogia ativa. Já com este autor, a 

discussão estava embasada em uma concepção de que 

a educação é um processo de vida e não uma 

preparação para a vida futura. A respeito desse tema, 

assinale a alternativa correta.

A Os projetos devem partir, necessariamente, dos alunos 

para que não sejam uma imposição da escola.

B O que caracteriza o trabalho com projetos é a origem do 

tema, e não o tratamento dado a ele.

C É uma postura pedagógica, e não apenas uma técnica 

de ensino, mais atrativa para os alunos.

D O método de resolução de problemas é impraticável na 

adoção da pedagogia de projetos.

E A pedagogia de projetos está diretamente ligada à teoria 

da aprendizagem cognitivista.



Nas últimas décadas, vários pesquisadores 
dedicaramse a investigar os fundamentos do processo 
de aprendizagem. Um desses pesquisadores 
identificou processos de acomodação, assimilação e 
equilibração como inerentes à dinâmica do aprender 
como experiência vital. Esse pesquisador foi:

1.a) John Dewey

2.b) Jean Piaget.

3.c) Sev Vygotsky.

4.d) Henri Wallon.
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A abordagem cognitivista considera que a 
aprendizagem é mais do que um produto do ambiente, 
das pessoas ou de fatores externos ao aluno. Enfatiza a 
capacidade do aluno de integrar informações e 
processá-las. Os principais representantes dessa 
abordagem são:

a) Vygotsky e Luria.

b) Freinet e Montessori.

c) Ausubel e Skinner.

d) Jean Piaget e Jerome Bruner.

e) John Dewey e Carl Rogers.
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Acerca da história da educação, julgue os itens que se 
seguem.

A luta de John Dewey contra o analfabetismo tornou-o o 
mais eminente defensor da educação libertária.

Certo

Errado
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A escola tem o papel de implementar novas estruturas 
democráticas por meio da atuação na renovação 
constante dos costumes e não na sua simples 
preservação, segundo John Dewey.

Certo

Errado
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De acordo com a perspectiva da relação entre educação e 
sociedade na prática escolar, julgue o item.

Para John Dewey, a escola, na perspectiva da escola nova, 
deve estar preparada e equipada para funcionar como um 
laboratório de democracia.
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