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1. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDBEN no 9.394/96, em seu artigo 1o , conceitua, amplamente, 

que “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”. No § 1o desse artigo, esclarece-se que essa LDBEN 
disciplina a educação escolar, a qual “se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em 
instituições próprias”, e, no § 2o , estabelece- -se que 

a) têm direito ao ensino, público e gratuito, aqueles que o cursarem na idade própria. 
b) a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. 
c) a escolarização de crianças dos 6 aos 14 anos é responsabilidade exclusiva dos pais. 
d) o direito à educação escolar, pública e gratuita, vigora a partir dos quatro anos de idade. 
e) a educação escolar pública deverá cultivar o amor à pátria acima de qualquer outro valor. 
 

2. Segundo o disposto na Lei nº 9.394/96, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  
I - igualdade de condições para o acesso na escola pública e privada; II - liberdade de aprender, ensinar, 

pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; III - pluralismo de ideias e unicidade de 
concepções pedagógicas.  
Dos itens acima: 

a) Apenas os itens I e II estão corretos. 
b) Apenas os itens II e III estão corretos. 
c) Apenas os itens I e III estão corretos. 
d) Apenas o item II está correto. 
e) Todos os itens estão corretos. 
 

3. De acordo com a LDBEN, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas, no que 
se refere ao dever do Estado com a educação escolar pública.  

( ) Garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade.  
( ) Garantia de educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade.  
( ) Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e 
modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino.  
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

a) F – V – F.  
b) V – F – V. 
c) F – F – F.  
d) V – V – V.  
e) F – F – V. 
 

4. É assegurado atendimento educacional, durante o período de internação, ao aluno da educação básica 
internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo  

a) indefinido. 
b) pré-determinado. 
c) prolongado. 
d) limitado. 
e) de curta duração. 
 

5. Segundo a Lei n° 9.394/96, é assegurado ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino 
pública ou privada, de qualquer nível, o direito de ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia 
em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades. Nesse caso 
deve ser oferecida uma das seguintes alternativas: 

a) Aula de reposição ou prova; relativizar a média do aluno com contagem menor do número de notas a ele 
atribuídas. 

b) Trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa; abonar a falta do aluno. 
c) Abonar a falta do aluno; aula de reposição ou prova. 
d) Prova ou aula de reposição; trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa. 


