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PPRROOFFEESSSSOORR  AABBNNEERR  MMAANNSSUURR  ||  LLEEGGIISSLLAAÇÇÃÃOO  PPEEDDAAGGÓÓGGIICCAA  

BNCC E  

PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 
  

1. De acordo com o currículo comum 

obrigatório nacional a partir do ano de  2020. 

Marque a opção que não corresponde a um 

direito de aprendizagem na educação 

infantil. 

a) Participar  

b) Explorar 

c) Expressar-se 

d) Conhercer-se 

e) Envolver-se 

 

2. Segundo a BNCC a oferta de ensino religioso 

tem caráter obrigatório, mas não dispõe 

sobre a obrigação de frequência por parte do 

aluno. 

Certo (   )           Errado (   )  
 

3. Configura campo de experiência da educação 

infantil o espaço, o tempo, a quantidade, as 

relações e as transformações. 

Certo (   )           Errado (   )  
 

4. De acordo com a base nacional comum 

curricular a área de conhecimento da 

matemática, do ensino fundamental   deve 

abordar temas como álgebra e raciocínio 

lógico 

Certo (   )            Errado (   )  
 

5. Em concordância com a BNCC assinale a 

alternativa que evidencia corretamente os 

objetivos dos dois primeiros anos do ensino 

fundamental de 9 anos. 

a) Preparação para a cidadania 

b) Qualificação para o trabalho 

c) Alfabetização e aprendizado das quatro 

operações matemáticas. 

d) Formação da autonomia de pensamento 

e) Retomada dos campos de experiência da 

educação infantil. 

 

6. Segundo o programa Brasil alfabetizado os 

alfabetizandos deverão receber o ensino de: 

a) Língua portuguesa 

b) Direitos humanos 

c) Alfabetização e matemática básica 

d) As quatro operações matemáticas 

e) Alfabetização 

 

 

7. Os compromissos extra curriculares do 

programa Brasil alfabetizado se resumem a 

orientação para obtenção de documentos de 

registro civil. 

Certo (   )            Errado (   )  
 

8. A menor quantidade permitida em turma 

ativa de área rural do programa Brasil 

alfabetizado é de 14 alunos. 

Certo (   )             Errado (   )  
 

9. O adicional financeiro feito a bolsa dos 

alfabetizadores quando ministrarem aulas a 

população privada de liberdade será de 35,00 

reais. 

Certo (   )             Errado (   )  
 

10. De acordo com o que dispõe o programa 

Brasil alfabetizado assinale a alternativa 

correta sobre o máximo de turmas que um 

coordenador do programa pode acumular. 

a) 2 

b) 5 

c) 10 

d) 15 

e) 20 

 
 

 


