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1. Sobre a organização da educação básica é 

incorreto afirmar: 

a) A idade correta de frequência a creche é de 0 a 3 anos 

b) Só poderão frequentar o EJA fundamental pessoas a 

partir de 15 anos de idade 

c) O EJa Médio deverá articular se preferencialmente 

com a educação especial.  

d) O ensino fundamental anos finais tem duração de 4 

anos.  

 

2. O programa Brasil Alfabetizado é de adoção 

facultativa, porém é obrigatória no caso de 

adoção sua execução ser realizada por instituições 

formadoras.  

Certo (  )              Errado (  )  
 

3. O atendimento educacional especializado terá 

caráter suplementar para aqueles educandos que 

tem direito a aceleração do calendário escolar 

Certo (  )              Errado (  )  
 

4. As pessoas com deficiência conjuntamente com 

as crianças e adolescentes têm direito a 

participação na vida política na forma da lei.  

Certo (  )              Errado (  )  
 

5. De acordo com o estatuto da pessoa com 

deficiência os percentuais reservados em 

programas sociais de habitação:  

a) Será de 3% quando envolver exclusivamente recursos 

públicos.  

b) Será de 5% quando envolver pessoas com deficiência 

que passaram em concurso público.  

c) Será de 2% para pessoas com deficiência que 

necessitem de vagas reservadas de estacionamento. 

d) Será de 3% quando envolverem exclusivamente ou 

parcialmente recursos públicos.  

 

6. Assinale a alternativa correta sobre o que não é 

direito do educando.  

a) Contestar critérios avaliativos  

b) Organização e participação em entidades estudantis  

c) Conhecer e participar da proposta pedagógica da 

escola 

d) Ser respeito por seus educadores.  

 

7. Segundo o que dispõe a Base Nacional  comum 

curricular a educação física estressa uma forma de 

linguagem.  

Certo (  )         Errado (  )  
 

8. A história e cultura africana e afro - brasileira 

deverão ser ministrada preferencialmente nas 

disciplinas de História do Brasil, Literatura e 

artes.  

Certo (  )          Errado (  )  
 

9. Segundo as diretrizes curriculares nacionais para 

a educação básica constitui princípio a igualdade 

de condições para o acesso e permanência na 

escola.  

Certo (  )        Errado (  )  
 

10. De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão é 

incorreto afirmar: 

a) Barreiras arquitetônicas são todo e qualquer empecilho 

que dificulte ou impeça a livre circulação de pessoas 

com deficiência no âmbito de prédio público ou 

privado.  

b)  O eleitor com deficiência tem direito a pedir auxiliar a 

qualquer pessoa de sua escolha no momento do voto.  

c) Atendente pessoal são pessoas remuneradas ou não, 

membro da família ou não, que auxilie a pessoa com 

deficiência nas atividades de higiene, alimentação e 

locomoção.  

d) Todo o beneficiário do benefício de prestação 

continuada no caso de inscrição no regime geral de 

previdência social receberá auxiliar inclusão no valor 

de um salário mínimo.  

 
 
 


