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1. Sobre os sistemas de ensino no que se refere a instituições públicas é incorreto afirmar: 

a) A união poderá ter em seu sistema instituições de ensino de todos os níveis e etapas da educação 
b) Os estados poderão ter em seus sistemas instituições de ensino que não foram fundadas e nem são 

administradas e mantidas por eles mesmos sendo públicas 
c) Os estados poderão ter em seu sistema instituições de ensino de todos os níveis e etapas da educação 
d) As instituições públicas de ensino devem ser credenciadas, autorizadas e fiscalizadas tal como as 

instituições privadas  
e) Os  municípios poderão ter em seu sistema instituições de ensino de todos os níveis e etapas da 

educação 
 
2. Sobre os sistemas de ensino no que se refere as instituições privadas  é correto afirmar: 

a) O funcionamento das creches não deverá ser autorizado pelo município 
b) As universidades situadas nos municípios sempre participarão apenas do sistema federal de ensino 
c) As instituições de ensino fundamental anos iniciais serão fiscalizadas pelos municípios 
d) )As instituições de ensino fundamental anos finais serão fiscalizadas pelos municípios 
e) As instituições de ensino médio situadas nos municípios serão credenciadas pelo sistema municipal de 

ensino 
 
3. Sobre a organização da educação básica é incorreto afirmar: 

a) A idade correta para frequência do ensino médio é dos 15 a 17 anos  
b) A educação rural indígena e quilombola constitue modalidades da educação 
c) A oferta da creche deverá ser obrigatoriamente gratuita 
d) A idade correta para frequência a pré escola é dos 0 aos 5 anos 
e) A promoção na educação infantil será automática inclusive no acesso ao primeiro ano do ensino 

fundamental 
 
4. No que se refere as competências no âmbito educacional assinale a alternativa que não é papel da 

escola: 
a) Zelar pela aprendizagem dos alunos 
b) Prover meios para recuperação dos alunos de menor rendimento 
c) Elaborar e executar sua proposta pedagógica 
d) Articular-se com as famílias e a sociedade 
e) Administrar seus recursos humanos, financeiros e materiais 


