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SIMULADO SOBRE A BNCC 
 
01-De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o Ensino Fundamental,             
os conhecimentos curriculares por área de conhecimento são: 
 
a) linguagem, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e artes. 
b) língua portuguesa, matemática, ciências e história. 
c) matemática, língua portuguesa, ciências, artes e ensino religioso. 
d) ciências, matemática, língua portuguesa, história e geografia. 
e) linguagem, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso 
 
02-Considerando que a BNCC não é o primeiro documento a defender um currículo             
nacional (MACEDO, 2014), torna-se pertinente apresentar uma linha do tempo sobre essa            
questão. Atribua “V”, para verdadeiro, e “F”, para falso, às afirmativas abaixo: I. O artigo 210                
da Constituição Federal menciona a delimitação de “conteúdos mínimos para o ensino            
fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum”. II. As Diretrizes           
Curriculares Nacionais (DCN) – para o Ensino Médio reitera a necessidade de uma base              
comum e acrescenta que cada sistema e estabelecimento de ensino devem conter uma             
parte diversificada, considerando as especificidades locais. III. Os Parâmetros Curriculares          
Nacionais – PCN são criados com o intuito original de normatizar um currículo nacional. IV.               
Em 2014, os esforços para a construção de uma base ganharam força, passando por um               
processo de três anos e resultando no documento homologado em 2017. Tem-se como             
sequência correta, obtida no sentido de cima para baixo: 
 
a) V, F, V, V 
b) F, V, F, F 
c) V, V, F, V 
d) V, V, V, F 
e) F, V, F, V 
 
O mundo está em movimento. A consolidação do Estado democrático, as novas tecnologias             
e as mudanças na produção de bens, serviços e conhecimentos exigem que a escola              
possibilite aos alunos integrarem-se ao mundo contemporâneo nas dimensões         
fundamentais da cidadania e do trabalho. Com base nesse cenário, analise as afirmativas a              
seguir: 
 
I. As propostas de reforma curricular para o Ensino Médio se pautam nas constatações              
sobre as mudanças no conhecimento e seus desdobramentos, no que se refere apenas à              
escola. 
II. A formação do aluno deve ter como alvo principal a aquisição de conhecimentos básicos,               
a preparação científica e a capacidade de utilizar as diferentes tecnologias relativas à             
formação geral. 
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III. Propõe-se, no nível do Ensino Médio, a formação geral, em oposição à formação              
específica; o desenvolvimento de capacidades de pesquisar, buscar informações,         
analisá-las e selecioná-las; a capacidade de aprender, criar, formular, ao invés do simples             
exercício de memorização. 
IV. Nas sociedades tradicionais, a estabilidade da organização política, produtiva e social            
garantia um ambiente educacional relativamente estável. Agora, a velocidade do progresso           
científico e tecnológico e da transformação dos processos de produção torna o            
conhecimento rapidamente superado, exigindo-se uma atualização contínua e colocando         
novas exigências para a formação do cidadão. 
V. A educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à             
ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida             
produtiva. 
 
Assinale 
 
a) se apenas as afirmativas I, II, III e V forem verdadeiras. 
b) se apenas as afirmativas III, IV e V forem verdadeiras. 
c) se apenas as afirmativas I, III e IV forem verdadeiras. 
d) se apenas as afirmativas II, IV e V forem verdadeiras. 
e) se apenas as afirmativas I, II e V forem verdadeiras. 
 
A BNCC visa a definir os conhecimentos que considera essenciais que os estudantes             
tenham acesso e se apropriem, desde o ingresso na Educação Infantil até o final do Ensino                
Médio. Com essa BNCC, os estudantes das diferentes regiões do país terão os mesmos              
direitos de aprendizagem. Acerca desse tema, seguem-se as afirmativas abaixo: I. Em            
1998, a BCNN foi lançada composta por três volumes. É um documento que aponta metas               
de qualidade que levam à criança ao desenvolvimento integral e à formação da cidadania.              
Serve como um guia educacional, com objetivos, conteúdos e orientações didáticas.           
Apresenta a divisão organizada por idade para as crianças de zero a três anos e de três a                  
seis anos. II. A BNCC é um documento plural, contemporâneo, e estabelece com clareza o               
conjunto de aprendizagens essenciais e indispensáveis a que todos os estudantes,           
crianças, jovens e adultos, têm direito. Com ela, redes de ensino e instituições escolares              
públicas e particulares passam a ter uma referência nacional obrigatória para a elaboração             
ou adequação de seus currículos e propostas pedagógicas. III. Grande parte das políticas             
educacionais no Brasil é formulada não em benefício da população em geral, mas em              
função das demandas econômicas, das influências externas e muitas também de acordo            
com os interesses do Estado, baseado nas avaliações em larga escala que acontecem em              
diferentes níveis de ensino. Assinale 
 
a) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
b) se somete as afirmativas I e II estiverem corretas. 
c) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
d) se somente a afirmativa I estiver correta. 
e) se somente a afirmativa II estiver correta. 
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Quanto à Base Nacional Comum Curricular, assinale a alternativa correta. 
 
a) As habilidades expressam o ponto de partida no qual os alunos dos diferentes contextos               
escolares devem se encontrar para 
o desenvolvimento da base nacional comum curricular. 
b) As competências específicas por área definem os conteúdos para cada ano de ensino,              
com os respectivos objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento. 
c) O uso de numeração sequencial para identificar as habilidades de cada ano ou bloco de                
anos representa uma ordem ou 
hierarquia esperada das aprendizagens. 
d) As competências específicas possibilitam a articulação horizontal entre as áreas,           
perpassando todos os componentes curriculares, e também a articulação vertical. 
e) Cada componente curricular apresenta um conjunto de expectativas de aprendizagem           
que devem ser atingidas ao longo dos 
9 anos do Ensino Fundamental. 
 
Leia as afirmativas a seguir: 
 
I. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, lei nº 9.394, de 20 de dezembro                   
de 1996, os currículos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio              
devem ser formulados a partir base nacional comum, sem necessidade de           
complementação. 
 
II. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, lei nº 9.394, de 20 de dezembro                   
de 1996, a parte diversificada dos currículos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental              
deve seguir as diretrizes e determinações da Base Nacional Comum, sem que adaptações             
às características regionais sejam feitas. 
 
Marque a alternativa CORRETA: 
 
a) As duas afirmativas são verdadeiras. 
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. 
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa. 
d) As duas afirmativas são falsas. 
 
A Base Nacional Comum Curricular está organizada em “campos de experiências". “Os            
campos de experiências constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e as             
experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos            
conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural." (Base Nacional Comum Curricular,           
p. 38). 
 
Dentre os campos de experiências, podemos citar: 
 
I. O eu, o meu e o ser individual. 
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II. Corpo, gestos e movimentos. 
 
III. Escuta, atenção, cumprimento e repetição. 
 
Está correto o que se afirma em: 
 
a) I e III. 
b) Somente I. 
c) II e III. 
d) Somente II. 
e) I e II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GABARITO 
 
1-E 
2-A 
3-B 
4-C 
5-D 
6-D 
7-D 
 
Material Concurso Professor (a)  – Língua Portuguesa 

Material Concurso Professor (a)  – Educação Física 

Material Concurso Professor (a)  – História 

Material Concurso Professor (a)  – Geografia 
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Material Concurso Professor (a)  – Artes 

Material Concurso Professor (a)  – Matemática 

Material Concurso Professor (a)  – Química 

Material Concurso Professor (a)  – Ciências 

Curso Online Gratuitos – Acesse! 

NOSSAS MÍDIAS: 

Página no Facebook       Grupo no Facebook 

Perfil no Instagram         Canal no YouTube 
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