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1. Para responder a questão, considere a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN. 

A matrícula das crianças na educação básica poderá ser realizada a partir dos  
a) Zero anos. 
b) três anos. 
c) quatro anos. 
d) dois anos. 
e) seis anos. 
 

2. Os docentes incumbir-se-ão segundo a Lei nº 9.394/96: 
a) Estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. 
b) Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. 
c) Notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da Comarca e ao respectivo 

representante do Ministério Público a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 
cinquenta por cento do percentual permitido em lei. 

d) Promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, 
especialmente a intimidação sistemática (bullying), no âmbito das escolas. 

e) Autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. 
 

3. As denominadas entidades conveniadas constituem parte de uma política recorrente em determinados 
municípios, a fim de atender à demanda da Educação Infantil. Trata-se de instituições privadas que se 
conveniam com o poder público, passando a receber recursos estatais para seu funcionamento e sua 
manutenção. Apesar de ser alvo de críticas,  o qual afirma que os recursos públicos serão destinados às 
escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas 
em lei, que 

a) I – tenham experiência comprovada no nível de atuação, apresentando indicadores adequados nas 
avaliações externas; II – cumpram os requisitos estabelecidos pelas normas gerais da educação nacional. 

b) I – tenham atuação aprovada pela comunidade em consulta pública; II – garantam atendimento 
educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. 

c) I – comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação; II – 
assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao 
Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades. 

d) I – assegurem a oferta gratuita de ensino a pelo menos 80% dos alunos matriculados; II – gozem de 
autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. 

e) I – comprovadamente prestem serviços à sociedade, não tendo como finalidade a obtenção de lucro; II – 
assegurem atendimento ao educando por meio de programas suplementares de material didático-
escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 

 
4. Considerando as disposições do Art. 8º ao 11º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 

9.394/96) que tratam da organização da educação, marque a opção INCORRETA. 
a) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em regime de colaboração, os 

respectivos sistemas de ensino. 
b) A União possui função normativa, redistributiva e supletiva em relação aos demais entes federados. 
c) Os Estados deverão incumbir-se da oferta de Ensino Fundamental e  Ensino Médio.  
d) Os Municípios deverão incumbir-se, apenas, da oferta de Educação Infantil. 
e) Cada sistema de ensino possui liberdade de organização nos termos da LDB. 


