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1. É comum haver algumas dúvidas quanto às denominações e aos tipos que caracterizam as instituições 

de Educação Infantil. A esse respeito, assinale a alternativa correta. 
a) A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) determina a distinção entre creche e 

pré-escola, sendo a primeira direcionada a crianças de até 3 anos de idade, e a segunda direcionada a 
crianças de 4 e 5 anos. 

b) A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) determina a distinção entre creche e 
pré-escola, sendo a primeira referente às instituições públicas, e a segunda referente às instituições 
particulares. 

c) As diferenças entre creche e pré-escola são definidas no credenciamento da instituição junto à entidade 
governamental competente, a depender do contexto regional em que se situa e do tipo de contrato a ser 
estabelecido com as famílias. 

d) A Constituição Federal (1988), antecipando direitos garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 
(1990), determinou o dever do Estado perante as funções de cuidar e educar, atribuindo-as, 
respectivamente, à creche e à pré-escola. 

e) Creche e pré-escola são sinônimos tanto no âmbito teórico quanto no âmbito jurídico; porém, no jargão 
popular, há a prática usual de denominar creches as instituições situadas em bairros mais pobres, onde 
estão as famílias com menor renda. 

 
2. Com base na Lei nº 9.394/96, educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) 

anos de idade, organizada da seguinte forma: 
a) Pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. 
b) Ensino fundamental, ensino médio e educação superior. 
c) Educação infantil, ensino fundamental I e ensino fundamental II. 
d) Ensino fundamental I e ensino fundamental II e ensino médio. 
e) Pré-escola, ensino fundamental I e ensino fundamental II. 
 

3. Assinale a alternativa incorreta sobre o ensino fundamental, segundo a Lei nº 9.394/96: 
a) Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino fundamental o 

regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, 
observadas as normas do respectivo sistema de ensino. 

b) O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades 
indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. 

c) O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da 
aprendizagem ou em situações emergenciais. 

d) O currículo do ensino fundamental incluirá, obrigatoriamente, conteúdo que trate dos direitos das 
crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático 
adequado. 

e) É obrigatório aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. 
 

4. De acordo com a Lei 9.394/96 (LDB), a educação básica, nos níveis fundamental e médio, será 
organizada de acordo com a seguinte carga horária: 

a) mínima anual de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho 
escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. 

b) máxima anual de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho 
escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. 

c) mínima anual de oitocentas horas, distribuídas por um máximo de duzentos dias de efetivo trabalho 
escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver 

d) mínima anual de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho 
escolar, incluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. 

e) máxima anual de oitocentas horas, distribuídas por um máximo de duzentos dias de efetivo trabalho 
escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. 


