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232 QUESTÕES COMENTADAS 
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BNCC 

(Base Nacional Comum Curricular) 

 

1. A BNCC (Base Nacional Comum Curricular) em sua etapa da educação infantil, afirma que 

parte do trabalho do educador é refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e monitorar o 

conjunto das práticas e interações, garantindo a pluralidade de situações que promovam para 

as crianças: 

a) Desenvolvimento social das crianças. 

b) Desenvolvimento pleno das crianças. 

c) Desenvolvimento físico das crianças. 

d) Desenvolvimento psicomotor das crianças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Segundo a BNCC Base Nacional Comum Curricular para educação infantil, a interação durante 

o brincar caracteriza o cotidiano da infância, trazendo consigo muitas aprendizagens e 

potenciais para qual desenvolvimento: 

a) Integral da criança. 

b) Cognitivo da criança. 

c) Intelectual da criança. 

d) Psicológico da criança. 

 

Comentário: 

Gabarito letra B 

"Essa concepção de criança como ser que observa, questiona, levanta hipóteses, conclui, faz julgamentos e assimila 

valores e que constrói conhecimentos e se apropria do conhecimento sistematizado por meio da ação e nas 

interações com o mundo físico e social não deve resultar no confinamento dessas aprendizagens a um processo de 

desenvolvimento natural ou espontâneo. Ao contrário, impõe a necessidade de imprimir intencionalidade educativa 

às práticas pedagógicas na Educação Infantil, tanto na creche quanto na pré-escola.  

Essa intencionalidade consiste na organização e proposição, pelo educador, de experiências que permitam às 

crianças conhecer a si e ao outro e de conhecer e compreender as relações com a natureza, com a cultura e com a 

produção científica, que se traduzem nas práticas de cuidados pessoais (alimentar-se, vestir-se, higienizar-se), nas 

brincadeiras, nas experimentações com materiais variados, na aproximação com a literatura e no encontro com as 

pessoas.  

Parte do trabalho do educador é refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e monitorar o conjunto das práticas 

e interações, garantindo a pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento pleno das crianças. 
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24. Segundo a organização da Base Nacional Comum Curricular, na área de linguagens do 

primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, não contempla: 

a) Língua Estrangeira Moderna. 

b) Língua Portuguesa. 

c) Educação Física. 

d) Arte. 

 

 

 

 

 

 

 

LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO 

 

25. Possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, 

mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, 

inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao 

público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por 

pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. (Lei nº 13.146/2015. Institui a Lei Brasileira 

de Inclusão da Pessoa com Deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência).   

 

O texto faz referência:  

Comentário: 

Gabarito letra D 

Resumidamente a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento que regulamenta quais são as 

aprendizagens essenciais a serem desenvolvidas nas escolas brasileiras com foco em garantir o direito à 

aprendizagem e o desenvolvimento pleno de todos os estudantes.  

De acordo com o enunciado, as lacunas do texto devem ser completadas com Conselho Nacional de Educação¹, 

pluralidade ² e direitos humanos³, respectivamente. 

No entanto, há um movimento de compreensão da proposta da BNCC em relação a vários aspectos da realidade 

da educação brasileira. As pesquisas contribuirão criticamente para a adequação dessa política educacional, 

subsidiando avaliações os possíveis impactos que desencadeará no ensino brasileiro. 

 

Comentário: 

Gabarito letra A 

De acordo com o exposto na página 63 da Base Nacional Comum Curricular, a área de Linguagens é composta 

pelos seguintes componentes curriculares: Língua Portuguesa, Arte, Educação Física, ou seja, não contempla: 

Língua Estrangeira Moderna. 
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55. De acordo com os conceitos previstos no Estatuto da Pessoa com Deficiência − Lei no 

13.146/15, é correto afirmar: 

a) Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de 

natureza física, mental ou sensorial, excluídos os impedimentos de ordem intelectual. 

b) Acompanhante é aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não 

desempenhar as funções de atendente pessoal. 

c) Tecnologia assistiva ou ajuda técnica são aquelas que dificultam ou impedem o acesso da 

pessoa com deficiência às tecnologias. 

d) Residências inclusivas são moradias com estruturas adequadas capazes de proporcionar 

serviços de apoio coletivos e individualizados que respeitem e ampliem o grau de autonomia de 

jovens e adultos com deficiência. 

e) Barreiras arquitetônicas são aquelas existentes nas vias e nos espaços públicos e privados 

abertos ao público ou de uso coletivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano Nacional de Educação  

(PNE) 
 

56. Uma das metas do Plano Nacional de Educação (PNE) é a universalização da educação 

inclusiva e especial até quando? 

a) 2022 

b) 2024 

c) 2025 

d) 2035 

Comentário: 

Gabarito letra B 

De acordo com o art. 3º, XIV da Lei 13.146/15: 

XIV - acompanhante: aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções 

de atendente pessoal. 

Cabe ressaltar que a PCD não é obrigada a ter um acompanhante, é discricionariedade dela possuir um. E as normas 

devem garantir acesso e permanência do acompanhante junto à PCD da maneira mais ampla possível.      

O acompanhante não precisa nem ser pessoa da família e não terá a incumbência de sempre acompanhar a PCD, 

bastando que seja uma pessoa que o acompanhe para determinado ato. 
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III. Conselho Municipal de Educação.  

IV. Fórum Nacional de Educação.  

 Quais estão corretas?  

a) Apenas I. 

b) Apenas II.  

c) Apenas I e IV. 

d) Apenas II, III e IV.  

e) I, II, III e IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estatuto da Criança e do Adolescente 

ECA 

 

82. Sobre o conselho tutelar, segundo o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), em seu art. 

131 podemos afirmar: 

a) É um órgão instável e privado. 

b) Jurisdicional. 

c) Tem 1 (um) conselho tutelar (como órgão integrante da administração publica local) em cada 

município e região administrativa do Distrito Federal. 

d) É composto por 10 membros, escolhidos por concurso público, para mandato de 08 (oito) 

anos. 

 

 

Comentário: 

Gabarito letra C 

I. Ministério de Educação. (CORRETO, de acordo com o inciso I - do Art. 5 do PNE: I - Ministério da Educação - 

MEC;) 

II. Conselho Estadual de Educação. (INCORRETO, de acordo com o inciso III - do Art. 5 do PNE: o correto seria III - 

Conselho Nacional de Educação - CNE) 

III. Conselho Municipal de Educação. (INCORRETO, de acordo com o inciso III - do Art. 5 do PNE: o correto seria III - 

Conselho Nacional de Educação - CNE) 

IV. Fórum Nacional de Educação. (CORRETO, de acordo com o inciso IV - do Art. 5 do PNE: IV - Fórum Nacional de 

Educação.) 
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218. Leia a tira a seguir. 

 

Assinale a opção que melhor se relaciona com o questionamento apresentado pelo personagem 

da tira acima 

a) O currículo escolar deve valorizar os conteúdos, não interferindo na estrutura da escola. 

b) O currículo deve ser um recipiente neutro de conteúdos. 

c) A composição do currículo escolar reflete disputas (corporativas, políticas, culturais e outras) 

na definição do que deve ser ensinado na escola. 

d) O currículo escolar real deve ser a única resposta possível para a questão: o que deve ser 

ensinado? 

e) O currículo deve se limitar aos conteúdos e matérias das áreas a se ensinar. 

 

 

 

 

 

 

Comentário: 

Gabarito letra D 

Alternativa A está incorreta. Embora esta seja uma proposição verdadeira, mas ela não está de acordo com a 

educação como transformação social. 

Alternativa B está incorreta. A educação como transformação social não prepara os alunos para o mercado de 

trabalho, mas para intervenção na sua realidade social. 

Alternativa C está incorreta. A educação como transformação social não é condizente como preparação técnica com 

base em informações simples. Esta abordagem é muito mais própria da instrução. 

Alternativa D está correta. A educação está inserida como transformação social através da relação de sobrevivência 

na natureza e no meio social. 

Alternativa E está incorreta. A educação como transformação social não está preocupada exclusivamente com a 

formação profissional, mas com a formação intelectual e moral do sujeito para intervir na sua realidade social 

Comentário: 

Gabarito letra C 

A alternativa A está incorreta. Pelo contrário, o personagem critica o excesso de conteúdos escolares e a ausência de 

temas relacionados à criticidade humana. 

A alternativa B está incorreta. A charge discute exatamente a ausência de valores na sala de aula. 

A alternativa C está correta. O currículo pensado com criticidade deve contemplar áreas da cultura que sejam parte 

de disputas narrativas na sociedade. Dessa forma, abre-se espaço para o uso da crítica dentro de sala de aula. 
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BNCC 

(Base Nacional Comum Curricular) 

 

1. A BNCC (Base Nacional Comum Curricular) em sua etapa da educação infantil, afirma que 

parte do trabalho do educador é refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e monitorar o 

conjunto das práticas e interações, garantindo a pluralidade de situações que promovam para 

as crianças: 

a) Desenvolvimento social das crianças. 

b) Desenvolvimento pleno das crianças. 

c) Desenvolvimento físico das crianças. 

d) Desenvolvimento psicomotor das crianças. 

 

2. Segundo a BNCC Base Nacional Comum Curricular para educação infantil, a interação durante 

o brincar caracteriza o cotidiano da infância, trazendo consigo muitas aprendizagens e 

potenciais para qual desenvolvimento: 

a) Integral da criança. 

b) Cognitivo da criança. 

c) Intelectual da criança. 

d) Psicológico da criança. 

 

3. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), ao tratar da sua relação com os Currículos, afirma 

que esta “tem papel complementar para assegurar as aprendizagens essenciais definidas para 

cada etapa da Educação Básica, uma vez que tais aprendizagens só se materializam mediante o 

conjunto de decisões que caracterizam o currículo em ação”. 

Analise as proposições e coloque V para as verdadeiras e F para as falsas, tendo por base as 

ações previstas na BNCC. 

(   ) Contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares, identificando estratégias para 

apresentá-los, representá-los, exemplificá-los, conectá-los e torná-los significativos, com base 

na realidade do lugar e do tempo nos quais as aprendizagens estão situadas. 

(   ) Conceber e pôr em prática situações e procedimentos para motivar e engajar os alunos nas 

aprendizagens. 

(   ) Construir e aplicar procedimentos de avaliação de controle para atribuição de notas e 

classificação dos alunos. 

Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses. 
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24. Segundo a organização da Base Nacional Comum Curricular, na área de linguagens do 

primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, não contempla: 

a) Língua Estrangeira Moderna. 

b) Língua Portuguesa. 

c) Educação Física. 

d) Arte. 

 

LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO 

 

25. Possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, 

mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, 

inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao 

público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por 

pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. (Lei nº 13.146/2015. Institui a Lei Brasileira 

de Inclusão da Pessoa com Deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência).   

O texto faz referência:  

a) Ao Desenho universal. 

b) À Acessibilidade.  

c) À Tecnologia assistiva ou ajuda técnica.  

d) Às Barreiras 

e) Às Salas de recursos multifuncionais. 

 

26. A Lei nº 13.146/2015, ao entrar em vigor, representa um grande avanço na inclusão de 

pessoas com deficiência na sociedade e no âmbito escolar, garantindo às crianças em idade pré-

escolar 

a) que elas frequentem escolas que visem atender as suas necessidades educacionais especiais. 

b) material pedagógico exclusivo aos estudantes com deficiência, visando ao favorecimento de 

seu desenvolvimento social. 

c) o atendimento em dificuldades e problemas de socialização no âmbito escolar e familiar. 

d) que o Professor de Educação Infantil adote práticas pedagógicas que favoreçam o 

desenvolvimento linguístico, cultural e vocacional dos estudantes com deficiência. 

e) a reintegração na sociedade, dependendo do tipo de deficiência que essa criança apresenta. 
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GABARITO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
B A A C A D E A A D 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
A B C D C B A A D D 

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
E A D A B D B D B B 

 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
B B C D C D B A E E 

 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
D D C C D E B A D C 

 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
B D D D B B B A A B 

 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 
D C B B D B A B C D 

 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
B B B B A C D C B B 

 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
C C B D D C A C C B 

 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 
D C B C B C A C B D 

 

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 
C B C E C B B D A C 

 

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
E B D A E E B B A E 

 

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 
E D A D A D D B E B 

 



 

222 
 

131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 
C B A E E E A D B B 

 

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 

D B A D C A D A C D 
 

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 
B A D B A E A E B E 

 

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 
C E C A E C E D D E 

 

171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 
C E A A D A C A C A 

 

181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 
D E B C B A B B C C 

 

191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 
A C C C B B B A C D 

 

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 
B C B C B E A C D B 

 

211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
E D A E A E D C D B 

 

221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 
A B D B C C A C C A 

 

231 232 
C B 

 

 


