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PPRROOFFEESSSSOORR  AABBNNEERR  MMAANNSSUURR  

1.  De acordo com o que dispõe a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional o nível 
fundamental e também o nível médio compõe a 
educação básica no Brasil. 
Certo (   )     Errado (    ) 

 

2. Segundo a educação nacional é dever do 
profissional docente zelar pela aprendizagem do 
aluno.  
Certo (   )     Errado (    ) 

 

3.  Com base na Lei de Darcy Ribeiro assinale a 
alternativa que não é dever do município na 
gestão da educação. 

a)  Assumir o transporte escolar dos alunos que 
compõem a sua rede 

b) Administrar seus recursos humanos, materiais e 
financeiros. 

c)  Exercer sua função redistributiva em relação às 
escolas de sua rede pública. 

d)  Organizar o seu respectivo sistema de ensino 
e) Autorizar, credenciar e supervisionar os 

estabelecimentos de ensino do seu respectivo 
sistema. 

 

 4.  Os municípios deverão ofertar educação infantil 
gratuita até os cinco anos de idade e ensino 
fundamental, com prioridade para este ficando 
vedada qualquer outra oferta em outra etapa 
nível ou modalidade de ensino. 
Certo (    )     Errado (    ) 

 

5.  Constitui obrigação da escola enfrentar todo e 
qualquer tipo de violência, enfrentando 
principalmente, à intimidação sistemática. 
Ainda, a escola deve combater o uso e a 
dependência de drogas estabelecendo uma 
cultura de paz. 
Certo (   )     Errado (    ) 

 

6.  Para efeito do cumprimento da gestão 
democrática no âmbito das escolas públicas 
julgue os itens a seguir 
I: Pais ou responsáveis pelos alunos 
II: Corpo docente da escola 
III: Moradores do entorno da escola 
IV: Alunado 
V: Merendeiras e auxiliares de serviços gerais 
Marque a opção que evidencia apenas quem 
pode participar da elaboração da proposta 
pedagógica 

a)  Apenas III 
b)  Apenas I e II 
c)  III e V 
d)  IV e V 
e)  Todas as assertivas  
 

7.  É obrigação de o professor estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos com 
baixo nível de aprendizagem. 
Certo (    )     Errado (    ) 

 

8.  A partir de 16 faltas o estabelecimento de ensino 
deve notificar o conselho tutelar sobre ausência 
do aluno. 
Certo (    )     Errado (    ) 

9.  Os professores devem promover a articulação 
entre a escola as famílias e a sociedade 
Certo (   )     Errado (    ) 

 

10. Sobre a composição da educação no Brasil 
assinale a alternativa incorreta 

a)  Básico e superior são níveis da educação no Brasil. 
b)  A pré-escola é uma sub etapa da educação infantil 

que por sua vez constitui etapa do nível básico da 
educação no Brasil. 

c)  A educação de jovens e adultos é uma modalidade 
de ensino que atinge apenas as etapas do ensino 
fundamental e médio do nível básico da educação no 
Brasil. 

d)  A educação especial é uma modalidade de ensino 
criada para atender apenas alunos com deficiência ou 
com transtornos globais de desenvolvimento. 

e)  As pós-graduações constituem etapas do nível 
superior de educação no Brasil. 

 


