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SIMULADO PARA CONCURSO DE 
PROFESSORES 

 
BNCC 

01-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. 
 
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. 
 
02-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 
 

ECA 
 
03-Sobre adoção de criança e de adolescentes, leia as afirmativas. 
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I. Se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho do outro, mantêm-se os vínculos de                
filiação entre o adotado e o cônjuge ou concubino do adotante e os respectivos parentes. II.                
O adotando deve contar com, no máximo, dezoito anos à data do pedido, salvo se já estiver                 
sob a guarda ou tutela dos adotantes. III. Os divorciados e os judicialmente separados não               
poderão adotar conjuntamente, independente de qualquer condição. 
Está correto apenas o que se afirma em: 
A)l. 
B)ll. 
C)I e III. 
D)I e II. 
E II e III. 
 
04- O direito à liberdade, segundo o ECA - Lei n° 8.069/90, compreende: 
 
I. Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, sem ressalvas as              
restrições legais; 
 
II. Opinião e expressão; 
 
III. Crença e culto religioso. 
 
Dos itens acima: 
 
A)Apenas os itens I e II estão corretos. 
B)Apenas os itens I e III estão corretos. 
C)Apenas os itens II e III estão corretos. 
D)Todos os itens estão corretos. 
 

 
LDB 

 
05-De acordo com ao art. 4º da Lei 9.394/96, “O dever do Estado com educação escolar 
pública será efetivado mediante a garantia de: 
 
a) Educação básica obrigatória e gratuita dos 0 (zero) aos 17 (dezessete) anos de idade. 
b) Educação básica obrigatória e gratuita dos 01 (um) aos 17 (dezessete) anos de idade. 
c) Educação básica obrigatória e gratuita dos 02 (dois) aos 17 (dezessete) anos de idade. 
d) Educação básica obrigatória e gratuita dos 03 (três) aos 17 (dezessete) anos de idade. 
e) Educação básica obrigatória e gratuita dos 04 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade. 
 
06-Em 2008, a Lei Federal nº 11.645 fez modificações na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, determinando uma alteração curricular que garantisse o estudo da 
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história e das culturas afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros no âmbito de todo o 
currículo escolar, com ênfase nas áreas de: 
 
a) ciências naturais e história brasileira 
b) história brasileira, de literatura e história mundial 
c) educação artística e ciências 
d) educação artística, de literatura e história brasileiras 
 

 
PNE 

 
07-Acerca das diretrizes previstas no Plano Nacional de Educação está incorreto: 
 
A)Erradicação do analfabetismo. 
B)Universalização do atendimento escolar. 
C)Melhoria da qualidade da educação. 
D)Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos conhecimentos de 
linguagens e matemática. 
E)Valorização dos(as) profissionais da educação. 
 
08-São Diretrizes do PNE 2014-2024, exceto: 
 
A)Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à 
sustentabilidade socioambiental. 
B)Erradicação do analfabetismo. 
C)Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na 
erradicação de todas as formas de discriminação. 
D)Valorização dos (as) profissionais da educação. 
E)Promoção do princípio da gestão democrática da educação privada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
GABARITO 
1-D 
2-E 
3-D 
4-C 
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5-E 
6-D 
7-D 
8-E 

MATERIAS EM PROMOÇÃO!!! 
 
ASSINATURA COMPLETA PARA CONCURSO DE 
PROFESSORES:https://simuladosquestoes.com.br/mate
riais/concursos/material-super-completo/ 
 
SIMULADOS ONLINE COM MAIS DE 4000 
QUESTÕES:https://simuladosquestoes.com.br/materiais/concursos
/simulados-online/ 
 
MATERIAL COMPLETO EM 
PDF:https://simuladosquestoes.com.br/materiais/concursos/materi
al-completo/ 
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