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BNCC

1. (Banca: AMEOSC) Para além da garantia de acesso e permanência na escola, é necessário 
que sistemas, redes e escolas garantam, segundo a Base Nacional Comum Curricular:
A) O ensino de competências gerais singulares em cada região brasileira.
B) Programas alternativos de ensino à distância para famílias necessitadas.
C) Formas de acesso de professores à educação continuada.
D) Um patamar comum de aprendizagens a todos os estudantes.

2. (Banca: AMEOSC) A Base Nacional Comum Curricular estabelece alguns direitos de 
aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil. São alguns deles:
I. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários; 
II. Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, 
sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de diferentes 
linguagens; 
III. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e 
também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural; 
IV. Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, 
transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, 
ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a 
ciência e a tecnologia; 
V. Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem 
positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, 
interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar 
e comunitário.

Dos itens acima: 
A) Apenas os itens I, II e V estão corretos.
B) Apenas os itens I, III, IV estão corretos.
C) Apenas os itens II, IV e V estão corretos.
D) Todos os itens estão corretos.

3. (Banca: IBFC) Segundo a Resolução CNE/CP nº2/2017 que institui e orienta a implantação da 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas 
e respectivas modalidades no âmbito da Educação Básica, analise as afirmativas abaixo e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) A BNCC, como documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo 
de aprendizagens essenciais como direito das crianças e adolescentes, excetuando-se os adultos, 
que terão norteador curricular diferenciado, no âmbito da Educação Básica escolar. 
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( ) No âmbito da BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos 
e procedimentos), habilidades (práticas cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores, para 
resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do 
trabalho. 
( ) As escolas indígenas e quilombolas terão no seu núcleo comum curricular suas línguas, 
saberes e pedagogias, além das áreas do conhecimento, das competências e habilidades 
correspondentes, de exigência nacional da BNCC.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
A) V, V, F
B) F, V, V
C) V, F, F
D) F, F, V

4. (Banca: AMAUC) A Base Nacional Comum Curricular- BNCC, assim expressa “Na primeira 
etapa da Educação Básica, e de acordo com os eixos estruturantes da Educação Infantil 
(interações e brincadeira), devem ser assegurados seis direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento, para que as crianças tenham condições de aprender e se desenvolver.”

Assinale a alternativa que apresenta os seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento:
A) Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar e Movimentar-se.
B) Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar e Conhecer-se.
C) Alfabetizar, Brincar, Participar, Explorar, Expressar e Conhecer-se.
D) Conviver, Brincar, Apropriar, Movimentar, Expressar e Conhecer-se.
E) Conviver, Brincar, Participar, Movimentar, Expressar e Conhecer-se.

5. (Banca: VUNESP) Independentemente da duração da jornada escolar, o conceito de educação 
integral com o qual a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) está comprometida se refere à 
construção intencional de processos educativos que promovam
A) acúmulo contínuo de informações como foco e objetivo principal da educação no novo cenário 
mundial globalizado.
B) aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as possibilidades e os interesses dos 
estudantes e com os desafios da sociedade contemporânea.
C) compreensão do papel da criança em sua aprendizagem, como indivíduo passivo em processo 
de ajustamento ao corpo social.
D) desenvolvimento privilegiado da dimensão afetiva em detrimento da dimensão intelectual 
(cognitiva), com vistas à empatia entre os povos.
E) reconhecimento das limitações do desenvolvimento cognitivo a que estão sujeitos os indivíduos 
das camadas sociais mais carentes.
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6. (Banca: VUNESP) As decisões curriculares e didático-pedagógicas das Secretarias de 
Educação, o planejamento do trabalho anual das instituições escolares e as rotinas e os eventos 
do cotidiano escolar devem levar em consideração a necessidade de superação das 
desigualdades. Para isso, conforme a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), os sistemas e 
redes de ensino e as instituições escolares devem se planejar com um claro foco na equidade, que 
pressupõe
A) ajudar os mais carentes e deixar os socialmente privilegiados responsáveis por seu próprio 
desenvolvimento.
B) criar programas de assistência social para amparar e pôr fim às desigualdades.
C) selecionar os conteúdos e os saberes que são úteis aos alunos, de acordo com sua condição 
social.
D) reconhecer que as necessidades dos estudantes são diferentes.
E) tratar todos como iguais, dando as mesmas condições e oportunidades de aprendizagem.

7. (Banca: VUNESP) A Base Nacional Comum Curricular está estruturada em cinco áreas do 
conhecimento, as quais são subdivididas em componentes curriculares.

Assinale a alternativa que contém um componente curricular da área de Linguagens dos Anos 
Inicias do Ensino Fundamental.
A) Educação Física.
B) Língua Inglesa
C) Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs).
D) Língua Espanhola.
E) Matemática.

GABARITO
1. D
2. C
3. B
4. B
5. B
6. D
7. A
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RESPONDA PARA VOCÊ MESMO

VOCÊ DESEJA PASSAR NO CONCURSO OU SELEÇÃO?

SE SIM, ESSE MATERIAL LHE DEIXARÁ À FRENTE DE MUITOS 
CONCORRENTES A PARTIR DE HOJE!

RESUMO DO MATERIAL
● Videoaulas de Resolução de Questões
● Mais de 6 MIL QUESTÕES EM PDF
● Preparação Para Concursos e Seleções.
● Questões em PDF por Assunto

ACESSE  AQUI!
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CANAL SUPER PREPARADO 
https://www.youtube.com/channel/
UC7tIsrj35rhTHaxCYYgRhbQ 

NOSSO INSTAGRAM
https://www.instagram.com/professor_s
uper_preparado/ 

GRUPO FACEBOOK 
https://www.facebook.com/groups/
2020218781542603 

GRUPO TELEGRAM
https://t.me/joinchat/TWNmYrXYSx
f2tkTj 

CURSOS GRATUITOS
https://superpreparadocursos.com.
br/ 

OUTROS MATERIAIS 
https://professorpreparado.com.br/
mais-materiais/ 
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