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CARGO: GEOGRAFIA 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h00min com término às 12h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01 (uma) hora, com tempo máximo de 04h00 (quatro) horas. A Prova 
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será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 02 (duas) 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 02 (duas) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 02 (duas) 

Conhecimentos Específicos na Área de 

Educação 

04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos (Área de Atuação) 15 (quinze) 

Total de Questões 25 (vinte e cinco) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

1 - Homônimas e parônimas são palavras que possuem semelhanças no som e na grafia, mas se 

constituem de significados diferentes. De modo sucinto as homônimas são palavras que apresentam 

igualdade ou semelhança fonética (relativa ao som) ou igualdade gráfica (relativa à grafia), porém 

com significados distintos. E, por sua vez, as parônimas são palavras semelhantes na grafia e no som, 

mas com significados distintos. Observe as construções abaixo e o uso dos vocábulos em destaque 

atentando para o emprego correto. 

I - Você ascendeu a um novo patamar: agora fará parte da equipe diretória! 

II - Comprimentando-a cordialmente, informo que recebemos a notificação encaminhada pelo 

Departamento de Recursos Humanos.  

III- Seguramente cometeu uma infração grave. 

IV - Quando praticamos qualquer atividade física, o corpo aumenta o consumo energético para 

suprir a demanda. Nesse processo ocorre uma espécie de “queima do combustível” nas células, o 

que aumenta a temperatura interna. Para que o corpo não fique em parafuso, a soadeira entra em 

cena, promovendo a termorregulação. 

V- Com a pesquisa censual poderemos verificar a média de idade da população brasileira. 

VI - O condutor do veículo excedeu a velocidade permitida, por isso a multa foi infligida. 

VII - Precisou retificar o endereço quando realizou a atualização cadastral. 

VIII - Esperamos que todos viagem bem.  

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) Apenas as alternativas I, III, V,VII e VIII estão corretas. 

c) Apenas as alternativas I, III, IV,VII e VIII estão corretas. 

d) Apenas as alternativas I, III, V,VI e VII estão corretas. 

e) Apenas as alternativas I, II,VI e VIII estão corretas. 
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2 - Segundo Marcuschi os gêneros textuais são fenômenos históricos, profundamente vinculados à 

vida cultural e social, portanto, são entidades sócio-discurssivas e formas de ação social em qualquer 

situação comunicativa. Caracterizam-se como eventos textuais altamente maleáveis e dinâmicos. 

Nesse sentido, observe a nominata de gêneros textuais e assinale a alternativa que apresenta uma 

informação incorreta. 

Bate-papo no computador 

 

Fábula 

 

Resenha 

Bula de remédio 

 

Manual de instruções 

 

Sermão 

Cardápio de restaurante 

 

Notícia 

 

Telefonema 

Carta pessoal 

 

Receita 

 

Tirinha 

 

a) Todos os textos apresentados acima exercem funções comunicativas específicas e entre a 

nominata exposta, pelo menos um dos gêneros apresenta linguagem narrativa e descritiva e o 

objetivo é informar algo que aconteceu. 

b) Pelo menos um dos gêneros apresentados acima possui a função comunicativa de instruir. 

c) Pelo menos um dos gêneros apresentados acima pode ser estruturado com linguagem 

informal, muito semelhante à fala. 

d) Nenhum dos gêneros apresentados acima pode apresentar, concomitantemente, em sua 

estrutura a linguagem verbal e a não verbal. 

e) Pelo menos um dos gêneros apresentados acima possui a função comunicativa de narrar. 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

3 - Os números abaixo referem-se à quantidade de livros lidos por cada um dos treze professores 

durante um ano. 

    5    7    3    20    8    12    5    12    10    4    6    6    19 

Determine a média aritmética anual de livros lidos por esses professores. 

a) 5 

b) 12 

c) 9 
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d) 13 

e) 117 

 

4 - Para produzir peças artesanais um artista gasta R$ 1,80 por unidade. Além disso, há uma despesa 

fixa de R$ 2.800,00, independente da quantidade produzida. O preço de venda é de R$ 2,50 por 

unidade.  

Sabendo que  , onde  é o preço de venda do produto,  é o preço de 

custo do produto,  é o lucro obtido na transação e  é o número de peças produzidas e 

vendidas. O lucro na produção e venda de 7.000 peças será de: 

a) R$ 2.100,00 

b) R$ 3.350,00 

c) R$ 5.275,00 

d) R$ 7.700,00 

e) R$ 14.700,00 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

5 - A lei 11.705, mais conhecida como Lei Seca, desde que foi aprovada tornou a legislação menos 

tolerante com quem dirige e ingere álcool, impondo mudanças no comportamento dos motoristas e 

ajudando a reduzir mortes no trânsito. Dados do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), do 

Ministério da Saúde, indicam que houve uma redução em mais de 14% do número de mortes por 

acidentes de trânsito no país. A redução dos óbitos pode estar relacionada às ações de fiscalização após 

a Lei Seca. Além de mudar os hábitos dos brasileiros, a lei trouxe um maior rigor na punição e no 

bolso de quem a desobedece, com regras mais severas para quem misturar bebida com direção. 

Assinale a alternativa que indica há quantos anos a Lei Seca foi sancionada: 

a) 9 anos 

b) 5 anos 

c) 10 anos 

d) 8 anos 

e) 3 anos 
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6 - Reserva da Biosfera é um instrumento de conservação que favorece a descoberta de soluções para 

problemas como o desmatamento das florestas tropicais, a desertificação, a poluição atmosférica, o 

efeito estufa, entre outros. Cada Reserva da Biosfera é uma coleção representativa dos ecossistemas 

característicos da região onde se estabelece.  No Brasil ao todo são 7 Reservas da Biosfera no país: 

Mata Atlântica, Cinturão Verde de São Paulo, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Amazônia Central e Serra 

do Espinhaço. A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica - RBMA cuja área foi reconhecida pela 

UNESCO, foi a primeira unidade da Rede Mundial de Reservas da Biosfera declarada no Brasil. É a 

maior reserva da biosfera em área florestada do planeta e cobre cerca de 1.306.421 de km², ou 15% 

do território brasileiro, estendendo-se total ou parcialmente pelo território hoje ocupado por 3.517 

municípios. A reserva da Mata Atlântica abrange áreas de quantos estados brasileiros?  

Fonte: http://www.rbma.org.br/anuariomataatlantica/mata_atlantica.php 

a) 10 estados  

b) todos os estados 

c) 11 estados  

d) 22 estados  

e) 17 estados 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 

7 - A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB institui as diretrizes e bases da 

Educação Nacional. Esta lei se configura assim, como fundamental para que as Redes públicas e 

privadas organizem seus sistemas de ensino.  Leia as afirmativas que segue: 

I- A LDB apresenta em seu artigo I que a educação abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 

pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 

II- A LDB especifica que a função da escola é a formação intelectual do sujeito aprendente, com 

vista a prepará-lo exclusivamente para o mundo do trabalho. 

III- A LDB esclarece que a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
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IV- A LDB elucida que o dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante 

a garantia de ensino escolar gratuito para alunos devidamente matriculados, com idade entre 7 

(sete) e 17 (dezessete) anos de idade. 

V- A LDB explica no artigo 4º, inciso I, que a Educação Básica compreende: Educação Infantil e 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Assinale a alternativa que contém todas as respostas CORRETAS: 

a) Somente as alternativas I e II. 

b) Somente as alternativas I e III. 

c) Somente as alternativas I e IV. 

d) Somente as alternativas I e V. 

e) Somente as alternativas II e V. 

8 - A Base Nacional Comum Curricular – BNCC aprovada em 15 de dezembro de 2017 e sancionada 

em 20 de dezembro de 2017 apresenta o conjunto de aprendizagens essenciais e indispensáveis a que 

todos os estudantes, crianças, jovens e adultos, têm direito. Assim, quanto a BNCC é INCORRETO 

afirmar: 

a) A 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.  

b) A BNCC apresenta dez competências gerais que consolidam no âmbito pedagógico, os 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento que os estudantes têm direito. 

c) A BNCC baseia-se no conceito de Educação Integral independente da duração da jornada 

escolar. A BNCC está comprometida com a construção intencional de processos educativos 

que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, possibilidades e interesses 

dos estudantes. 

d) A BNCC é um documento de caráter organizativo e normativo, definidor de conteúdos, 

habilidades, estratégias de ensino e avaliação da Educação Básica. O mesmo deve ser 

aplicado integralmente nos sistemas de ensino públicos municipais e estaduais brasileiros até 

dezembro de 2020. 

e) A partir da homologação da BNCC as redes de ensino e escolas particulares terão a tarefa de 

construir currículos, com base nas aprendizagens essenciais estabelecidas na BNCC, 
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passando, assim, do plano normativo propositivo para o plano da ação e da gestão curricular 

que envolve todo o conjunto de decisões e ações definidoras do currículo e de sua dinâmica. 

9 - A Sistematização Curricular da Rede Municipal de Educação de Concórdia -20016, é o 

documento que apresenta a (re)estruturação da proposta curricular municipal. Leia as afirmativas: 

I- A Sistematização Curricular é um documento fruto de amplo processo de estudo, discussão e 

consenso entre os professores da Rede Municipal de Ensino, constituindo-se em instrumento de 

gestão e orientação pedagógica. 

II- A Sistematização Curricular é um documento que expõe unicamente o direcionamento 

avaliativo a ser seguido pelos professores da Rede Municipal de Educação com vistas a perceber 

potencialidades, necessidades ou dificuldades dos alunos. 

III- A Sistematização Curricular tem como pressuposto teórico que o embasa a Teoria 

Sociointeracionista.  A qual entende o sujeito e suas vivências como secundário à compreensão do 

conhecimento historicamente acumulado. 

IV- A elaboração da Sistematização Curricular para a Rede Pública Municipal de Concórdia se 

justifica pela necessidade de organizar teórica e metodologicamente, o processo de ensino e 

aprendizagem que confere direção ao trabalho pedagógico e consequente apropriação do 

conhecimento pelo aluno buscando assegurar a efetivação dos objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento com vistas a potencializar uma educação humanizadora, crítica e integral. 

Assinale a alternativa que apresenta todas as respostas INCORRETAS: 

a) Somente a alternativa I. 

b) Somente a alternativa III. 

c) Somente as alternativas II e III. 

d) Somente as alternativas III e IV. 

e) Somente as alternativas II, III e IV. 

10 - Assinale a alternativa CORRETA quanto à Sistematização Curricular do Município de 

Concórdia: 

a) A elaboração deste documento é determinação do MEC visto que este documento apresenta 

os conteúdos essenciais avaliados nos Testes de Larga Escala como Prova Brasil e Provinha 

Brasil. 

b) Os professores participaram de forma indireta da elaboração dos conteúdos e das avaliações 

para cada ano ou turma. Estes conteúdos estão descritos no documento de Sistematização. 
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Quando realizadas as primeiras discussões foram enviados às escolas e Centros de Educação 

Infantil cópias do documento para que os professores conhecessem e apresentassem alguma 

sugestão de melhoria ao documento já pronto. É deste documento que se define por onde 

partir pedagogicamente e possibilidades avaliativas com cada turma. 

c) A Sistematização do Município de Concórdia não se configura em currículo, mas, em um 

documento que estabelece linhas gerais do trabalho a ser desenvolvido em sala de aula. 

d) A elaboração da Sistematização Curricular contou com a presença de profissionais da rede 

que contribuíram no processo de produção do mesmo. A participação ocorreu através de 

comissões eleitas entre os pares para sistematizar o documento a partir do ano de atuação 

e/ou disciplina, na apresentação e discussão do material produzido durante Seminário de 

Sistematização e posterior revisão de sugestões e propostas. 

e) A sistematização Curricular do município de Concórdia apresenta conhecimentos a serem 

desenvolvidos com alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental. Excetuam-se neste 

documento os conhecimentos e estratégias pedagógicas relativas à Educação Especial e 

Educação de Jovens e Adultos- EJA tendo em vista sua especificidade. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ÁREA DE ATUAÇÃO) 

GEOGRAFIA 

11 - O texto abaixo descreve o ponto culminante do continente americano. Leia e assinale a 

alternativa correta: 

“Considerado o ponto mais alto do continente americano (considerando Américas Sul, Norte e 

Central) com 6.961 metros acima do nível do mar. Além disso, é o cume mais alto do mundo fora da 

Ásia. Está localizado dentro do círculo dos sete cumes que inclui as montanhas mais altas de cada 

continente”. 
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Disponível em: http://blogdescalada.com/saiba-quais-sao-as-montanhas-mais-altas-de-cada-pais-na-america-do-sul/ >. 

Acesso em: outubro de 2018. 

a) Pico da Neblina 

b) Nevado Sajama  

c) Pico Cristóbal Colón 

d) Monte Aconcágua 

e) Monte Roraima 

12 - “Na sexta-feira do dia 28 de setembro, pequenos tremores aconteceram ao longo da manhã. No 

início da tarde, contudo, a fenda Palu-Koru se movimentou subitamente, a uma pequena distância da 

praia e a apenas 10 km abaixo da superfície, gerando um terremoto de magnitude 7,5 na escala 

Richter”. 

  Os Terremotos e Tsnunamis são gerados pelos movimentos naturais das placas tectônicas da 

Terra, que causam ajustes na crosta terrestre, afetando a organização das sociedades, como ilustra a 

figura abaixo. Em relação aos sismos naturais, é correto afirmar que eles são causados por: Assinale a 

alternativa correta: 

 

Disponível em: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2018/10/02/terremoto-e-tsunami-na-indonesia-fotos.ghtml>. Acesso 

em: outubro de 2018. 
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a) Forças endógenas incontroláveis. 

b) Energias exógenas excepcionais. 

c) Forças antrópicas descontroladas. 

d) Energias antrópicas excepcionais. 

e) Forças endógenas e antrópicas. 

13 - Dos animais silvestres comercializados no Brasil, estima-se que 30% sejam exportados. Grande 

parte da fauna silvestre é contrabandeada diretamente para países vizinhos, através das fronteiras 

fluviais e secas. Destes países fronteiriços seguem, normalmente, para países do primeiro mundo. 

 

Disponível em: https://biologo.com.br/>. Acesso em: outubro de 2018. 

Qual o termo utilizado em referência ao problema citado no texto acima. Assinale a alternativa 

correta: 

a) Biopirataria. 

b) Sustentabilidade. 

c) Transnacionalização. 

d) Territorialidade. 

e) Privatização. 
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14 - Essa variedade climática apresenta duas estações do ano relativamente bem demarcadas: verão 

quente e inverno rigoroso, quando podem ocorrer geadas ou neve. As chuvas de maneira geral são 

bem distribuídas ao longo do ano, entre 1.500 mm e 2.000 mm/ano. As temperaturas médias anuais 

quase sempre ficam abaixo de 18 ºC, com amplitudes térmicas entre 9 ºC e 13 ºC. 

 

 

Disponível em: https://www.todamateria.com.br/climas-do-brasil/>. Acesso em: outubro de 2018. 

Sobre qual variedade climática o texto faz referência. Assinale a alternativa correta: 

a) Clima Equatorial. 

b) Clima Tropical. 

c) Clima Tropical Semiárido. 

d) Clima Subtropical. 

e) Clima Tropical Litorâneo. 

15 - A Teoria de Milankovitch está baseada nas variações cíclicas de três elementos: Ocasiona 

mudanças na orientação do eixo rotacional da Terra, altera as datas do Periélio e do Afélio, gera 

aumento do contraste sazonal em um hemisfério e diminuição em outro. O período médio é de 23 mil 

anos. Assinale a alternativa correta: 

Oliveira, Gilvan Sampaio de. Mudanças Climáticas: ensino Fundamental e médio, 2009. Adaptado. 
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a) Correntes de Jato. 

b) El Niño. 

c) Excentricidade. 

d) Obliquidade. 

e) Precessão. 

16 - Dentre todas, foi a vegetação mais afetada pelas ações do homem, já que se estende por toda 

faixa oriental do Brasil e sofreu os primeiros impactos do processo colonizador. Hoje restam cerca de 

apenas 8,5% de remanescentes florestais acima de 100 hectares, em comparação à cobertura original. 

Quase 72% da população brasileira vive na faixa de abrangência deste domínio. É considerada 

um hotspot mundial, ou seja, uma área rica em biodiversidade e ao mesmo tempo uma das mais 

ameaçadas do planeta. 

Disponível em: https:// https://www.estudopratico.com.br/tipos-de-vegetacao-do-brasil/>. Acesso em: outubro de 2018. 

Sobre as características vegetais descritas no texto acima existentes no Brasil. Assinale a alternativa 

correta: 

a) Floresta Equatorial Amazônica. 

b) Floresta Subtropical. 

c) Floresta Atlântica. 

d) Floresta de Araucárias. 

e) Floresta de Cocais. 

17 - Para a atual proposta de identificação das macrounidades do relevo brasileiro, elaborada por 

Ross (1989), foram fundamentais os trabalhos de Ab’Saber e os relatórios e mapas produzidos pelo 

Projeto Radambrasil. Ross (1989), passou a considerar para o relevo brasileiro, conforme as suas 

origens, as unidades de planaltos, depressões e planícies. Quais as unidades do relevo brasileiro que, 

de acordo com a gênese, segundo Ross, são resultantes de deposição de sedimentos recentes de 

origem marinha, lacustre ou fluvial. Assinale a alternativa correta. 
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a) Montanhas. 

b) Depressões. 

c) Planaltos cristalinos. 

d) Planaltos orogenéticos. 

e) Planícies. 

18 - São solos minerais, não-hidromórficos (não são saturados de água), geralmente profundos, com 

mais de dois metros de profundidade. Os horizontes são pouco diferenciados, e possuem colorações 

geralmente escuras, variando de vermelhos até amarelados. São solos que possuem boa 

permeabilidade à água, ou seja, promovem uma infiltração quando há precipitação ou outra forma de 

água presente. Como há a formação de argilas neste solo, ele pode formar crostas superficiais. 

Algumas práticas inadequadas promovem problemas neste tipo de solo, como as queimadas, mas 

também a criação de bovinos, os quais pisoteiam o solo. 

Disponível em: https:// https://www.estudopratico.com.br/tipos-de-solos-do-brasil/ >. Acesso em: 05 outubro de 2018. 

Sobre qual tipo de solo existente em território brasileiro o texto faz a caracterização. Assinale a 

alternativa correta: 

a) Argissolos 

b) Neossolos 

c) Organossolos 

d) Latossolos 

e) Plintossolos 

19 - São ventos que dirigem-se das áreas tropicais para as equatoriais em sentido horário no 

hemisfério norte e anti-horário no hemisfério sul, graças à ação da Força de Coriolis, associada à 

movimentação da Terra. Assinale a alternativa correta. 

a) Monções. 
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b) Ciclone 

c) Correntes de jato. 

d) Ventos contra-alísios. 

e) Ventos alísios. 

20 - É um conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que defendem a não participação do 

estado na economia, algumas características importantes são: 

- Mínima participação estatal nos rumos da economia de um país. 

- Pouca intervenção do governo no mercado de trabalho. 

- Política de privatização de empresas estatais. 

- Abertura da economia para a entrada de multinacionais. 

No contexto internacional da época, a política econômica acima, foi associada a estratégias 

vinculadas à prática do: Assinale a alternativa correta. 

a) Fordismo    

b) Trabalhismo    

c) Corporativismo    

d) Neoliberalismo   

e) Socialismo  

21 - Padrão de drenagem, no qual o arranjo da drenagem assemelha-se a distribuição dos galhos de 

uma árvore e ocorre quando a rocha dos subtratos é homogênea, como o granito, por exemplo, ou 

ainda no caso de rochas sedimentares com estratos horizontais. Assinale a alternativa correta. 

TEIXEIRA et al. Decifrando a Terra. São Paulo: Oficina de Textos, 2000. Adaptado. 

a) Paralelo. 

b) Radial. 
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c) Dentrítico. 

d) Treliça. 

e) Retilíneo. 

22 - Sobre a política de transportes no Brasil. Assinale a alternativa correta: 

  

Disponível em: https://bicicletanarua.wordpress.com/2013/03/16/charge-alternativas-ecologicas-de-transporte/>. Acesso 

em: outubro de 2018. 

a) Concentrar grandes investimentos nos transportes ferroviários gerando um encarecimento 

dos produtos transportados. 

b) Consumir excessivamente os derivados do petróleo arcando assim com o ônus da importação 

e uma consequente queima de divisas. 

c) Manter uma eficiente rede de transportes, provocando o baixo preço dos produtos 

transportados. 

d) Predomínio do transporte fluvial e aéreo. 

e) Excelente integração com outros meios de transporte e das ótimas condições para o tráfego 

de veículos. 

23 - A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, constitui direito da criança de: 

a) Zero a quatro anos e onze meses. 

b) Zero a três anos e onze meses.  
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c) Zero a seis anos de idade.  

d) Zero a seis anos e onze meses.  

e) Zero a sete anos e onze meses. 

24 - A Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o novo Plano 

Nacional de Educação (PNE), que agora é lei, estipulam que as metas nacionais, especialmente 

aquelas que dizem respeito às etapas obrigatórias da educação nacional, são responsabilidades 

conjuntas da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. As visões de políticas públicas 

e as soluções para os desafios educacionais são as mais diversas e que os Planos Municipais de 

Educação são fundamentais para a melhoria dos indicadores educacionais. O Plano Municipal de 

Educação do município de Concórdia (SC) compreende qual período: Assinale a alternativa correta. 

Disponível em: https://concordia.atende.net>. Acesso em: outubro de 2018. 

a) 2015/2020. 

b) 2015/2025.  

c) 2015/2030.  

d) 2015/2035.  

e) 2015/2040. 

25 - Sobre a Base Nacional Comum dos Currículos (BNCC) do Ensino Fundamental e Médio, é 

reconhecido como direito de todas as crianças e dever do Estado, a Educação Infantil que passa a ser 

obrigatória e determina a obrigatoriedade da Educação Básica dos 4 aos 17 anos. Essa extensão da 

obrigatoriedade é incluída na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) em 2013, consagrando 

plenamente a obrigatoriedade de matrícula de todas as crianças em instituições de Educação Infantil. 

Em qual faixa etária. Assinale a alternativa correta: 

Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/bncc-20dez-site.pdf>. Acesso em: 

outubro de 2018. 

a) de 2 e 5 anos. 

b) de 3 e 5 anos.  
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c) de 4 e 5 anos.  

d) de 5 e 6 anos.  

e) de 4 e 7 anos. 

 


