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PPRROOFFEESSSSOORR  AABBNNEERR  MMAANNSSUURR  ||  LLEEGGIISSLLAAÇÇÃÃOO  PPEEDDAAGGÓÓGGIICCAA  

DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAL 
  

1. Segundo as diretrizes curriculares nacionais para 
educação especial no âmbito da educação básica 
que profissional é responsável pela frequência 
escolar no que se refere a sua verificação 

a) coordenador pedagógico 
b) professor do ensino regular 
c) diretor da escola 
d) professor do atendimento educacional especializado 
e) atendente pessoal remunerado 
 
2. Cronograma de atendimento educacional 

especializado é o planejamento de reunião de 
recursos necessários para prestação da educação 
especial. 
Certo (  )       Errado (  ) 

 
3. Os educandos com deficiência ou com 

transtornos globais de desenvolvimento tem 
direito a calendário do ano letivo flexível para que 
consigam promoção de série com mínimo de 
qualidade.  
Certo (  )       Errado (  ) 

 
4. Visando a maior qualidade de vida do educando 

com deficiência na escola sempre que possível os 
alunos que possuem alguma deficiência ou 
transtorno global de desenvolvimento devem se 
concentrar na mesma sala de aula contanto que 
estejam frequentando o mesmo ano essere. 
Certo (  )         Errado (  ) 

 
5. Segundo o que dispõe as diretrizes curriculares 

nacionais para educação étnico racial assinale a 
alternativa correta sobre as obrigações dos 
sistemas de ensino 

a)  consultar movimentos sociais de negritude e 
entidades de estudos da cultura e história afro-
brasileira para que possa cumprir melhor os seus 
deveres 

b)  promover a distribuição de livros didáticos que 
contenham a história cultura indígena europeia e 
asiática 

c)  prevenir evitar e coibir as atitudes de discriminação 
por motivos étnicos raciais na escola 

d) convocar reuniões para examinar e dar os 
encaminhamentos corretos sobre atos de 
discriminação étnico-racial no âmbito da escola 

 
6.  De acordo com as diretrizes curriculares 

nacionais para educação de jovens e adultos a 
prestação da educação básica por meio de 
educação a distância no caso do EJA apenas será 
autorizado para. 

a) etapa do ensino médio 
b)  etapa do ensino fundamental 
c)  apenas para o ensino fundamental anos finais 
d) apenas para o ensino fundamental anos finais e ensino 

médio 
e) exclusivamente para educação profissional 

 
 
 
 

7. Educação de jovens e adultos no caso do ensino 
médio deve articular-se obrigatoriamente com a 
educação profissional com tanto que se respeite 
no mínimo 1200 horas exclusivamente para o 
ensino regular 
Certo (  )        Errado (  ) 

 
8. Educação de jovens e adultos no caso do ensino 

fundamental especificamente sobre os anos 
iniciais não existe para esta modalidade carga 
horária mínima obrigatória ficando a critério do 
respectivo sistema de ensino definir que carga 
horária ofertar 
Certo (  )         Errado (  ) 

 
9. A história e a cultura asiática devem ser 

consideradas no currículo escolar segundo as 
diretrizes curriculares nacionais para a educação 
étnico racial no Brasil 
Certo (  )         Errado (  ) 

 
10. Sobre a educação de jovens e adultos na etapa do 

ensino médio é correto afirmar: 
a) adolescentes emancipados mesmo com idade inferior 

a 18 anos poderão ingressar no EJA médio 
b) a idade mínima para acessar o EJA da etapa do ensino 

médio é de 15 anos completos 
c) idosos têm direito a frequentar o EJA médio 

independente de idade avançada ou turno 
d) para ingressar na educação de jovens e adultos na 

etapa do ensino médio o jovem deve ter 18 anos no 
mínimo incompletos 

e)  a oferta da educação de jovens e adultos para etapa do 
ensino médio deverá ser exclusivamente noturna 

 
 

 


