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PPRROOFFEESSSSOORR  AABBNNEERR  MMAANNSSUURR  

LEGISLAÇÃO PEDAGÓGICA 

  

1. De acordo com as finalidades da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional assinale o que não 
é finalidade da educação. 

a) Qualificação para o mundo do trabalho. 
b) Preparação para o exercício da cidadania. 
c) Educação dever do Estado e da família. 
d) Pleno desenvolvimento do educando. 

 
2. Os programas suplementares de educação no que 

se refere assistência à saúde são custeados pela 
assistência social no âmbito da educação? 
Certo (    )   Errado (   ) 

 
3. Constitui princípio das Bases e Diretrizes da 

Educação Nacional a consideração étnica 
religiosa e a tolerância às diferenças. 
Certo (    )   Errado (   ) 
 

4. Sobre a educação básica é correto afirmar que:  
a) A idade correta para frequência a creche é de 0 a 5 

anos. 
b) A etapa do ensino médio e de oferta opcional. 
c) A oferta da creche deve ser obrigatoriamente gratuita. 
d) A frequência na educação infantil se inicia aos 4 anos 

de idade e vai até os 5 anos de idade. 
e) O nível fundamental de ensino tem duração máxima 

de 8 anos. 
 
5. A valorização do profissional da educação pública 

é princípio das Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional? 
Certo (    )   Errado (   ) 

 
6. Alunos superdotados têm direito ao acesso 

igualitário aos programas suplementares de 
educação. 
Certo (    )   Errado (   ) 

 
7. De acordo com que dispõe a Lei 9394 de 1996 

assinale a alternativa que evidencia o que não é 
obrigação da educação pública no Brasil. 

a) Oferecer ensino regular noturno adaptado às 
necessidades do aluno trabalhador. 

b) Valorização da experiência extraescolar. 
c) Oferta de vagas na escola de educação infantil ou de 

ensino fundamental mais próxima da residência da 
criança a partir do dia em que completar 4 anos de 
idade. 

d) Oferta de educação infantil gratuita para crianças de 
até 5 anos de idade. 

e) Em caso de encerramento de suas atividades dedica o 
seu patrimônio a outras escolas públicas. 
 

8. O pluralismo de ideias e concepções pedagógicas 
configura princípios da educação nacional? 
Certo (    )   Errado (   ) 
 

9. A gestão democrática é uma prática obrigatória 
no âmbito das escolas brasileiras? 
Certo (    )   Errado (   ) 
 

 
 

10. Com base na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional assinale a alternativa 
incorreta sobre deveres do Estado? 

a) Atendimento educacional especializado para alunos 
com transtorno global de desenvolvimento. 

b) Acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a 
capacidade de cada um. 

c) Garantia de padrões máximos de qualidade. 
d) Oferta de ensino regular para jovens e adultos 

considerando as particularidades do aluno trabalhador. 
e) Oferta gratuita em todas as etapas da educação básica. 
 


