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1. De acordo com a LDBEN, os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio 

devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada 
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais, 
EXCETO: 

a) Da sociedade. 
b) Da realidade filosófica e política. 
c) Da cultura. 
d) Da economia. 
e) Dos educandos 
 

2. A LDB n° 9394/96 aborda a educação física nos ambientes escolares. Assinale a alternativa correta. 
a) Deve ser praticada prioritariamente por meninos em detrimento às meninas. É compreendido que os 

meninos devem se esforçar mais no desenvolvimento do corpo e as meninas devem focar no aspecto 
comportamental. 

b) É uma atividade importante a ser desenvolvida e a escola é seu espaço de excelência. Cabe aos sistemas 
municipais de ensino determinar se ela será obrigatória ou não e como será exercida no ensino médio. 

c) Faz parte da grade curricular e deve, preferencialmente, ser cursada no horário das aulas de Física e 
Química, para que os alunos tenham que escolher qual aula assistir. 

d) A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da 
Educação Básica, sendo facultativa para os maiores de 30 anos de idade. 

e) A educação física, componente obrigatório do currículo, é obrigatória em todas as etapas da educação, 
incluídas a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior 

 
3. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9394/1996 aborda, também, a Educação de 

Jovens e Adultos – EJA. Sobre a EJA, é correto afirmar que: 
a) é voltada para pessoas que não tiveram acesso ou continuidade dos estudos nos níveis fundamental e 

médio na idade própria. 
b) é voltada para pessoas que não querem estudar de manhã ou de tarde. 
c) é exclusiva para alunos que tenham entre 10 e 65 anos. 
d) é voltada para pessoas que tiveram acesso aos estudos nos níveis fundamental e médio, com idade até 25 

anos, porém não se adaptaram ao ensino diurno. 
e) é voltada para pessoas que não tiveram acesso à educação infantil na idade própria. 
 

4. Com base na LDB nº 9394/1996, a EJA é considerada: 
a) forma eficaz de erradicação do analfabetismo que acontece prioritariamente por meio de cursos 

profissionalizantes e técnicos. 
b) programa educacional assistencialista para aqueles que foram reprovados na idade certa. 
c) correção de fluxo da distorção série e idade com formação centrada no trabalho para atender às 

demandas do capital. 
d) programa educacional compensatório e supletivo. 
e) modalidade da educação básica. 


