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Questões BNCC  
 
1. A BNCC define três grupos de competências        
gerais que se inter-relacionam e perpassam todas       
as áreas. Estas visam à formação humana       
integral e à construção de uma sociedade mais        
justa, democrática e inclusiva. São estas: 
 
A) Competências financeiras, Competências    
sociais e Competências cognitivas. 
B) Competências em Matemática, Competências     
em línguas estrangeiras e Competências na      
língua portuguesa. 
C) Competências cognitivas, Competências    
pessoais e sociais, e Competências     
comunicativas. 
D) Competências de comunicação, Competências     
pessoais e sociais, e Competências profissionais. 
E) Competências cognitivas, Competências    
profissionais e Competências de escrita. 
 
2. Para aprender ao longo da vida com        
autonomia, é preciso saber construir     
conhecimento, individualmente e de forma     
colaborativa. A construção do conhecimento está      
associada ao processo de acesso à informação e        
à sua significação subjetiva, ou seja, o aprendiz        
transforma a informação em algo que faça sentido        
para ele, a partir do “diálogo” com seus        
conhecimentos prévios, suas emoções e sua      
maturidade cognitiva de processamento.    
(Adaptação: Base Nacional Comum Curricular) 
 
O conhecimento é algo pessoal e, quanto mais        
conhecimento crítico o indivíduo tiver: 
 
A) melhor será o seu sucesso em concursos        
públicos. 
B) maior a possibilidade de ampliação de seus        
conhecimentos. 

C) mais facilidade para se desenvolver na área        
tecnológica terá. 
D) suas chances de conseguir bons empregos       
aumentará. 
E) seus espaços de convívio social se ampliarão. 
 
3. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC),       
em implementação no Brasil, elenca dez      
competências gerais a serem desenvolvidas nas      
escolas. Elas acompanham o desenvolvimento     
dos alunos desde a Educação Infantil até o        
Ensino Médio. Para a construção da Base       
Nacional Comum Curricular, considerou-se    
competência como sendo a mobilização de      
conhecimentos, habilidades, atitudes e valores     
para resolver demandas da vida cotidiana, do       
exercício da cidadania e do mundo do trabalho.        
Isso significa que competência é aquilo que       
permite aos estudantes desenvolverem    
plenamente cada uma das habilidades e      
aprendizagens essenciais estipuladas pela Base.     
Uma delas tem por objetivo compreender, utilizar       
e criar tecnologias da informação e comunicação       
de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas        
diversas práticas sociais, incluindo as escolares,      
para se comunicar, acessar e disseminar      
informações, produzir conhecimentos, resolver    
problemas e exercer protagonismo e autoria na       
vida pessoal e coletiva. É: 
A) a empatia e cooperação. 
B) a responsabilidade e cidadania. 
C) o repertório cultural. 
D) o pensamento científico, crítico e criativo. 
E) a cultura digital. 
 
4. Segundo o documento Base Nacional Comum       
Curricular (BNCC), ao longo da Educação Básica       
as crianças e adolescentes passam por uma série        
de mudanças relacionadas a aspectos físicos,      
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cognitivos, afetivos, sociais, emocionais, entre     
outros. Assim, a BNCC do Ensino Fundamental –        
Anos Iniciais indica a necessidade de superar as        
rupturas que ocorrem na passagem entre as       
etapas da Educação Básica e entre as duas fases         
do Ensino Fundamental. Para tanto, aponta 
A) para a necessária articulação com as       
experiências vivenciadas na Educação Infantil,     
valorizando as situações lúdicas de     
aprendizagem. 
B) para o desenvolvimento de um trabalho que se         
organize segundo ao planejado pelo professor. 
C) que a ação pedagógica deve ter o foco na          
alfabetização matemática para que as crianças se       
apropriem do sistema de numeração. 
D) que a progressão do conhecimento da criança        
deve ocorrer pela manutenção das práticas de       
linguagem utilizadas na Educação Infantil. 
E) que as mudanças próprias dessa fase da vida         
implicam a compreensão do educando com      
singularidades e formações identitárias e culturais      
próprias. 
 
5. A Base Nacional Comum Curricular - BNCC        
propõe o desenvolvimento de competências     
específicas que abordam o respeito às      
diferenças, como a que está apresentada a       
seguir: 
 
“Compreender a si e ao outro como identidades        
diferentes, de forma a exercitar o respeito à        
diferença em uma sociedade plural e promover os        
direitos humanos.” 
 
Essa competência específica pertence a que área       
do conhecimento? 
 
A) Ciências da Natureza. 
B) Ciências Humanas. 
C) Ensino Religioso. 
D) Linguagens. 

E) Matemática. 
 
 
1.C 
2.B 
3.E 
4.A 
5.B 
 
 
 

Materiais para concursos de 
diversas áreas como Educação 

Física, Matemática e outros 
  

https://simuladosquestoes.co
m.br/materiais-para-concursos

-de-professores/ 
 

Cursos Gratuitos com 
Certificado 

https://superpreparadocursos.
com.br/ 
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