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PROFESSORA FLÁVIA MARA 
 
QUESTÃO 01-A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, define, no Título V, os níveis e as 
modalidades de educação e ensino. 
Acerca dessa organização e estrutura, é CORRETO afirmar: 
 
A) A Educação Básica é formada pela Educação Infantil, pelo Ensino Fundamental, 
pelo Ensino 
Médio e, optativamente, pelo Ensino Superior. 
B) A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem como finalidade o 
desenvolvimento integral da criança de até 6 (seis) anos de idade, em seus 
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, suplementando a ação da família e 
da comunidade. 
C) O Ensino Fundamental, com duração mínima de 8 (oito) anos, obrigatório e 
gratuito na escola 
Pública, iniciado aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação geral do 
cidadão. 
D) O Ensino Médio, etapa final da Educação Básica, com duração mínima de três 
anos, terá, como uma de suas finalidades, a consolidação e o aprofundamento dos 
conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, possibilitando o prosseguimento 
de estudos. 
 
QUESTÃO 02- A Lei nº 9.394 / 96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

– LDB) estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 
De acordo com a LDB, é CORRETO afirmar: 
 
A) A educação escolar compõe-se de Educação Básica – formada pela Educação 
Infantil, Ensino 
Fundamental e Ensino Técnico – e Educação Superior. 
B) O Estado tem como dever garantir a Educação Básica gratuita dos 6 aos 18 
anos de idade do 
cidadão. 
C) O ensino religioso, de matrícula obrigatória, é parte da formação básica do 
cidadão e constitui disciplina dos horários extras das escolas de ensino 
fundamental. 
D) A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso 
ou continuidade de estudos aos ensinos Fundamental e Médio na idade própria. 
 

 



2 
 

QUESTÃO 03- Sobre a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), é INCORRETO afirmar: 
 
A) 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. 
B) A Educação Básica tem por finalidade desenvolver o educando e assegurar-lhe 
a formação complementar necessária para ingresso em cursos técnicos e inserção 
no 
mercado de trabalho. 
C) 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. 
D) A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão, em regime 
de 
colaboração, seus respectivos sistemas de ensino. 
 
QUESTÃO 04-Considerando que a Lei nº 9.394 / 96 estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional, analise as seguintes afirmativas e assinale com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 
 
(   ) A educação escolar deve ser vinculada ao mundo do trabalho e à prática social. 
(   ) É dever dos pais ou responsáveis a realização da matrícula das crianças na 
educação básica a partir dos seis anos de idade.  
(   ) Cabe ao Estado a obrigação de estabelecer ações destinadas a promover a 
cultura de paz nas escolas.  
(   ) Uma das incumbências dos estabelecimentos de ensino é velar pelo 
cumprimento do plano de trabalho de cada docente.  
Assinale a sequência correta. 
a) V F F V    b) F V F V      c) F V V F      d) V F V F 
 
QUESTÃO 05-A Educação Básica é formada pela Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Ensino Médio. Tendo como referência a Lei nº 9.394/96 (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional), analise as seguintes afirmativas sobre a 
Educação Básica e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas.  
 
(   ) Para o Ensino Fundamental e para o Ensino Médio, a carga horária mínima 
anual será de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de 
efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando 
houver.  
(   ) A Educação de Jovens e Adultos deverá articular-se, obrigatoriamente, com a 
educação profissional.  
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(   ) A educação especial é entendida como a modalidade de educação escolar 
oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, apenas para educandos 
com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento.  
(   ) Cabe aos sistemas de ensino assegurar aos educandos da educação especial 
currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para 
atender às suas necessidades.  
 
Assinale a sequência correta.  
A) V F F V    B) F V F V    C) F V V F    D) V F V F 
 
Questão 06-Baseando-se na Lei nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional, analise as seguintes afirmativas sobre os níveis e 
modalidades de educação e ensino e assinale com V as verdadeiras e com F as 
falsas. 
 
(  ) Parte integrante da formação básica do cidadão e também disciplina dos 
horários normais das escolas públicas de ensinos Fundamental e Médio, o Ensino 
Religioso possui matrícula obrigatória.  
(  ) No Ensino Fundamental, a jornada escolar terá pelo menos quatro horas de 
trabalho efetivo em sala de aula, sendo o período de permanência na escola 
progressivamente ampliado.  
(  ) A finalidade da primeira etapa da Educação Básica é o desenvolvimento integral 
da criança de até 4 (quatro) anos de idade, em seus aspectos intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade.  
(  ) Destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos 
ensinos Fundamental e Médio na idade própria, a Educação de Jovens e Adultos 
constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida.  
 
Assinale a sequência correta.       
a) V F F V   b) F V F V    c) F V V F    d) V F V F 
 
QUESTÃO 07-Acerca da Lei Nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, é INCORRETO afirmar: 

 
a) Uma das incumbências do município é coletar, analisar e disseminar informações 
sobre a educação.  
b) A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social.  
c) O ensino a ser ministrado tem entre seus princípios a valorização da experiência 
extraescolar.  
d) A educação escolar é composta pela educação básica e educação superior.  
 
QUESTÃO 08-Com base na Lei nº 9.394/96, analise as afirmativas sobre a 

educação básica a seguir.  
I. Tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum 
indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no 
trabalho e em estudos posteriores.  
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II. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio 
devem ter base nacional comum a ser complementada, em cada sistema de ensino 
e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos 
educandos.  
III. A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular 
complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição 
obrigatória por, no mínimo, 2 (duas) horas mensais.  
 
A partir dessa análise, conclui-se que estão CORRETAS: 

A) I e II apenas. B) I e III apenas. C) II e III apenas. D) I, II e III. 
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AULA INAUGURAL-CORREÇÃO DE EXERCÍCIOS0-02-02-2021 
 
QUESTÃO 01. Ainda, segundo a LDB, Lei n.º 9.394/96, a educação básica tem por finalidades 

desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 
cidadania, fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores: 
A) devendo organizar-se exclusivamente em séries anuais com base na idade.  
B) podendo organizar-se por forma diversa, sempre que o interesse do processo de 

aprendizagem assim o recomendar.  
C) sendo organizada com uma carga horária mínima anual de seiscentas horas.  
D) devendo ter um calendário escolar com no mínimo cento e oitenta dias de efetivo trabalho 
escolar.  
E) podendo adequar seu calendário escolar às peculiaridades locais, inclusive reduzindo o 
número de horas letivas previstas nessa Lei.  
 
QUESTÃO 02-De acordo com os dispositivos constitucionais, qual afirmação está INCORRETA: 
A) A educação básica  obrigatória é dever do Estado. 
B) O Estado tem o dever de garantir o ensino fundamental obrigatório e gratuito. 
C) É dever do Estado garantir a Educação Infantil , ainda que ela não seja obrigatória 
D) É dever do Estado oferecer ensino noturno regular adequado ás condições do educando. 

 
QUESTÃO 03.  A LDB define a educação especial como: 
A) um nível da educação escolar brasileira.  
B) uma etapa da educação básica.  
C) um desdobramento do ensino fundamental.  
D) uma forma de tratar as crianças com necessidades especiais.  
E) uma modalidade da educação escolar.  
 
QUESTÃO 04. No Brasil, entende-se que, a partir da LDBEN, a Educação tem uma concepção: 
A) restrita, porque embora direito de todos os cidadãos, limita-se a educação escolar àquela que 

se desenvolve predominantemente por meio das instituições públicas de ensino.  
B) abrangente, porque inclui 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.  
C) restrita, porque não prevê que todas as instituições, públicas e particulares, tenham deveres, 
limitando as obrigações às ações das instituições organizadas pelo Estado para atender a todos 
os cidadãos.  
D) ampla, porque embora sua oferta seja exclusiva do Estado, ela é extensiva a todos os 

cidadãos, sem discriminação.  
E) restrita, porque sua finalidade não é destinada à formação para o trabalho.  

 
QUESTÃO 05-Ano: 2014 Banca: FUNDEP (Gestão de Concursos) Órgão: IF-SP  

Assinale a alternativa que apresenta a atribuição dos estados descritas na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional. 
A) Definir, com os Municípios, formas de colaboração na oferta do ensino fundamental. 
B) Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do sistema de ensino dos 

Territórios. 
C) Baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação. 

 

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/bancas/fundep-gestao-de-concursos
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/institutos/if-sp
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D) Elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios 
 
QUESTÃO 06-Ano: 2014 Banca: FUNDEP (Gestão de Concursos) Órgão: Prefeitura de 

Ribeirão das Neves - MG   
Segundo o que dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é INCORRETO afirmar 

que o ensino fundamental 
A) compõe o nível de educação básica. 
B) é oferecido em creches ou entidades equivalentes e pré-escolas. 
C) é presencial, podendo o ensino a distância ser utilizado como complemento de aprendizagem 

ou em situações emergenciais. 
D) tem como tema transversal de seus currículos o estudo sobre os símbolos nacionais. 

 
QUESTÃO 07-Ano: 2014 Banca: FUNDEP (Gestão de Concursos) Órgão: IF-SP  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional prevê as hipóteses que tornam facultativa para 
o aluno a prática de educação física na educação básica.  
Entre essas hipóteses, NÃO se inclui o fato de 
A) o aluno ser maior de 30 anos de idade. 
B) o aluno ter prole. 
C) o aluno cumprir jornada de trabalho igual ou superior a seis horas. 
D) o aluno frequentar regularmente academia de ginástica. 
 
QUESTÃO 08-Ano: 2014 Banca: FUNDEP (Gestão de Concursos)   
A Lei nº 9.394/ 96 estabelece a organização da educação básica em: pré-escola; ensino 
fundamental e ensino médio. 
Analise as seguintes afirmativas sobre a educação básica e assinale com V as verdadeiras e 
com F as falsas. 
(   ) É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a 
partir dos 6 (seis) anos de idade. 
(   ) É direito público subjetivo o acesso à educação básica obrigatória, podendo qualquer 
cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou 
outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo. 
(   ) Cabe aos Estados oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, 
o ensino fundamental. 
(   ) A educação básica é obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.  

 
A) V F V F.       B) F V F V.         C) V F F V.       D) F V V F. 
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