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QUESTÕES 

1. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei no 

9.394/1996 (Art. 3o), em consonância com o estabelecido na 

Constituição Federal estabelece que o ensino será ministrado 

com base, dentre outros, nos seguintes princípios: 

I. A educação básica é obrigatória e gratuita do zero aos 17 

anos de idade. 

II. Ao educando cabe atendimento por meio de programas 

suplementares de material didático-escolar, transporte e 

alimentação, nas escolas de áreas de vulnerabilidade social. 

III. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das 

crianças na educação básica a partir dos 3 anos de idade. 

IV. A liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a 

cultura, o pensamento, a arte e o saber. 

V. O pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 

VI. O respeito à liberdade e o apreço à tolerância. 

Está correto o que se afirma APENAS em: 

A) I, II e III. 

B) II, III e IV. 

C) I e VI. 

D) IV, V e VI. 

E) II e V. 

___________________________________________________ 

2. Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da 

Educação Básica, a qualidade social da educação brasileira é 

uma conquista a ser construída coletivamente de forma 

negociada e compreendida a educação como um processo de 

produção e socialização da cultura da vida, garantindo a 

presença dos sujeitos das aprendizagens na escola. 

(Fonte: BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de 

Educação Básica. Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Conselho Nacional da 

Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da 

Educação Básica. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013). 

Considerando os requisitos pressupostos desse documento 

sobre a qualidade social, no tocante ao Ensino Médio, é 

verdadeiro afirmar a necessidade de: 

I. concretização do caráter instrumental do currículo, 

utilizando-se recursos tecnológicos de preparação para o 

trabalho. 

II. revisão das referências conceituais quanto aos diferentes 

espaços e tempos educativos, abrangendo espaços sociais na 

escola e fora dela. 

III. integração dos profissionais da educação, dos estudantes, 

das famílias e dos agentes da comunidade interessados na 

Educação. 

IV. realização de parceria com órgãos, tais como os de 

assistência social, desenvolvimento e direitos humanos, 

cidadania, trabalho, ciência e tecnologia, lazer, esporte, 

turismo, cultura e arte, saúde e meio ambiente. 

V. Valorização da ação didático-metodológica do professor, 

permeada por dimensões técnicas, capazes de desenvolver 

habilidades propedêuticas. 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 

A) I, II e III. 

B) I, IV e V. 

C) II, III e IV. 

D) II, III e V. 

E) III, IV e V. 

___________________________________________________ 

3. Na própria Resolução Nº 06/2012, a qual define Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica 

de Nível Médio, dentre os critérios para o planejamento e a 

organização dos cursos de Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio, estabelecido no Art. 18, qual dos itens abaixo 

está INCORRETO? 

A) Atendimento às demandas socioeconômico-ambientais dos 

cidadãos e do mundo do trabalho, em termos de compromisso 

ético para com os estudantes e a sociedade. 

B) Conciliação das demandas identificadas com a vocação e a 

capacidade da instituição ou rede de ensino, em termos de 

reais condições de viabilização da proposta pedagógica. 

C) Possibilidade de organização curricular segundo itinerários 

formativos, de acordo com os correspondentes eixos 

tecnológicos, em função da estrutura sócio-ocupacional e 

tecnológica consonantes com políticas públicas indutoras e 

arranjos socioprodutivos e culturais locais. 

D) Identificação de perfil profissional de conclusão próprio 

para cada curso, que objetive garantir o pleno 

desenvolvimento de conhecimentos, saberes e competências 

profissionais e pessoais requeridas pela natureza do trabalho, 

segundo o respectivo eixo tecnológico, em função da estrutura 

sócio-ocupacional e tecnológica e em condições de responder, 

de forma original e criativa, aos constantes desafios da vida 

cidadã e profissional. 

E) Desenvolvimento do trabalho assumido como princípio 

formador de técnicos tanto na modalidade concomitante 
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quanto integrada, podendo até ser subsequente, tendo sua 

integração exclusiva entre a formação geral e a formação 

técnica na composição das matrizes curriculares, além da 

aprovação do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

___________________________________________________ 

4. Sobre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Básica (Fundeb), leia as afirmativas. 

I. Fornece recursos para todas as etapas da Educação Básica - 

desde creches, Pré-escola, Educação Infantil, Ensino 

Fundamental, Ensino Médio até a Educação de Jovens e 

Adultos. 

II. Cada estado distribui os recursos de seu próprio fundo, de 

acordo com o número de estudantes que estão matriculados 

em sua rede de Educação Básica. 

III. Todas as etapas do ensino devem receber o mesmo valor 

por aluno. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

A) lI e III. 

B) I. 

C) l e lll. 

D) II. 

E) I e II. 

___________________________________________________ 

5. Leia os textos abaixo que tratam da função pedagógica e 

estratégica da Base Nacional Comum Curricular: 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento 

de caráter normativo que define o conjunto orgânico e 

progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos 

devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da 

Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em 

conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de 

Educação (PNE). (BRASIL, 2017, p. 7). 

Entende-se por Base Nacional Comum Curricular, na 

Educação Básica, os conhecimentos, saberes e valores 

produzidos culturalmente, expressos nas políticas públicas e 

que são gerados nas instituições produtoras do conhecimento 

científico e tecnológico; no mundo do trabalho; no 

desenvolvimento das linguagens; nas atividades desportivas e 

culturais; na produção artística; nas formas diversas de 

exercício da cidadania; nos movimentos sociais. (BRASIL, 

2010). 

Considerando as informações apresentadas nos textos, avalie 

as afirmativas a seguir sobre a Base Nacional Comum 

Curricular: 

I. Constitui-se em uma listagem de conteúdos, conceitos e 

habilidades que, prescritivamente, devem orientar a 

elaboração dos currículos dos Sistemas de Ensino. 

II. Tem como uma de suas funções balizar a qualidade da 

educação nacional, buscando a garantia da diversidade das 

aprendizagens de todos os alunos da Educação Básica. 

III. Pretende a superação da fragmentação das políticas 

educacionais com o fortalecimento do regime de colaboração 

entre as esferas do governo. 

IV. Alinha-se com uma política educacional de formação 

continuada e comum de professores e com a padronização de 

avaliações externas. 

É CORRETO apenas o que se afirma em: 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) I, II e III. 

D) II, III e IV. 

E) III e IV. 

___________________________________________________ 

6. Considerando o contexto organizacional da educação 

brasileira, é correto afirmar que a educação infantil, a 

educação básica, o ensino médio, a educação de jovens e 

adultos e o ensino superior constituem, respectivamente: 

A) nível educacional; nível educacional; nível educacional; 

modalidade educacional; etapa educacional. 

B) etapa educacional; nível educacional; etapa educacional; 

modalidade educacional; nível educacional. 

C) modalidade educacional; nível educacional; nível 

educacional; nível educacional; etapa educacional. 

D) etapa educacional; etapa educacional; modalidade 

educacional; modalidade educacional; nível educacional. 

E) modalidade educacional; nível educacional; nível 

educacional; modalidade educacional; nível educacional. 

___________________________________________________ 

7. Analise as seguintes afirmativas: 

 

I. O Projeto de Ensino-Aprendizagem é produto do 

planejamento docente, e este deve estar articulado com o 

Projeto Político-Pedagógico. 

II. O Projeto Político-Pedagógico é uma grande referência 

para todos os projetos da escola. 
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III. O planejamento docente terá muito mais consistência e 

organicidade se estiver articulado ao Projeto Político-

Pedagógico. 

IV. A relação entre o Projeto Político-Pedagógico e o 

planejamento docente de fato existe, independentemente da 

participação efetiva dos professores na tomada de decisões, na 

construção, na elaboração, na execução e na avaliação do 

Projeto Político-Pedagógico. 

A relação Projeto Político-Pedagógico e Projeto de Ensino-

Aprendizagem está corretamente expressa em: 

A) I, II e III, apenas. 

B) I, II e IV, apenas. 

C) I, III e IV, apenas. 

D) II, III e IV, apenas. 

E) I, II, III e IV. 

___________________________________________________ 

8. Considerando o professor e o aluno inseridos em um 

processo educacional mediado pelas tecnologias, para que a 

sala de aula se torne um espaço de aprendizagens 

significativas, é necessário que os dois atores, professor e 

aluno, estejam presentes e atuantes, desencadeando o processo 

de ensino e aprendizagem. Sobre o tema, assinale a alternativa 

incorreta. 

A) O professor que ensina a trabalhar em conjunto é também 

alguém que trabalha com os demais professores na construção 

de projetos em parcerias com diferentes áreas e com diferentes 

agentes sociais. 

B) As tecnologias e as metodologias incorporadas ao saber 

docente modificam o papel tradicional do professor, o qual vê 

no decorrer do processo educacional que sua prática 

pedagógica precisa estar sendo sempre reavaliada. 

C) A aquisição da informação, dos dados, dependerá cada vez 

mais do professor. As tecnologias podem trazer, hoje, dados, 

imagens, resumos de forma rápida e atraente. O papel do 

professor - o papel principal - é ajudar o aluno a interpretar 

esses dados, a relacioná-los, a contextualizá-los. 

D) Todo processo de aprendizagem requer a condição de 

sujeito participativo, envolvido, motivado, na posição ativa de 

desconstrução e reconstrução de conhecimento e informação, 

jamais passiva, consumista, submissa. 

E) O projeto coletivo com proposta de educação organizada 

levará a práticas pedagógicas colaborativas, flexíveis e 

dinâmicas, respeitando as relações de aprendizagem que 

tornam o sujeito um ser ativo no seu processo de formação. 

___________________________________________________ 

9. Dadas as afirmativas em relação à avaliação da 

aprendizagem, 

I. A avaliação envolve necessariamente uma ação que 

promova a melhoria da aprendizagem. 

II. Na avaliação, o professor assume o papel de investigador, 

de esclarecedor e de organizador de experiências 

significativas. 

III. A avaliação mediadora confronta os objetivos pretendidos 

e os alcançados com o objetivo de classificar os estudantes. 

Verifica-se que está(ão) correta(s): 

A) I, apenas. 

B) I e II, apenas. 

C) III, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I, II e III. 

___________________________________________________ 

10. Tendo como diretriz a Lei nº 13.415/2017, que instituiu a 

Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino 

Médio em Tempo Integral, marque a alternativa incorreta. 

A) O ensino da língua portuguesa e da matemática será 

obrigatório nos dois primeiros anos do Ensino Médio e 

opcional no terceiro ano, a critério de cada sistema de ensino. 

B) Os currículos do Ensino Médio incluirão, obrigatoriamente, 

o estudo da língua inglesa e poderão ofertar outras línguas 

estrangeiras, em caráter optativo, preferencialmente o 

espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta, locais e 

horários definidos pelos sistemas de ensino. 

C) A carga horária destinada ao cumprimento da Base 

Nacional Comum Curricular não poderá ser superior a mil e 

oitocentas horas do total da carga horária do Ensino Médio, de 

acordo com a definição dos sistemas de ensino. 

D) A União estabelecerá os padrões de desempenho esperados 

para o Ensino Médio, que serão referência nos processos 

nacionais de avaliação, a partir da Base Nacional Comum 

Curricular. 

E) Os currículos do Ensino Médio deverão considerar a 

formação integral do aluno, de maneira a adotar um trabalho 

voltado para a construção de seu projeto de vida e para sua 

formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. 

___________________________________________________ 

GABARITO DA SEÇÃO  
1 D 2 C 3 E 4 E 5 E  

6 B 7 A 8 C 9 B 10 A 


