ASSINE O SITE WWW.AULASPARAOMAGISTERIO.COM.BR
AGORA QUE VOCÊ JÁ BAIXOU AS PRIMEIRAS 50 DAS
NOSSAS 100 QUESTÕES DE PROVAS DO CESPE/UNB
TOME UMA ATITUDE DE CAMPEÃO.
NÃO FIQUE PARA TRAZ!
NÃO PERCA ESTA OPORTUNIDADE.
UM(A) A CADA DOIS PROFESSORES(AS) QUE BAIXAM
ESTA APOSTILA COMPRAM NOSSO E-BOOK E ASSINAM
O NOSSO SITE.
CLIQUE NO BOTÃO ABAIXO OU VÁ NO LINK
www.hmconcursos.com.br/loja E FAÇA A AQUISIÇÃO
NO NOSSO E-BOOK “DESCOMPLICANDO A LDB” 100%
ATUALIZADO, DIRECIONADO PARA CONCURSOS E COM
1.000 QUESTÕES DE PROVAS ANTERIORES E
GABARITE SUA PROVA. VOCÊ PODE COMPRAR
USANDO CARTÃO DE CRÉDITO OU BOLETO BANCÁRIO
E RECEBE A OBRA EM SEU EMAIL.
PENSE EM TUDO QUE VOCÊ PODERÁ FAZER AO
ADIQUIRIR SUA ESTABILIDADE NO SERVIÇO PUBLICO!
O QUE VOCÊ DESEJA?
COMPRAR SUA CASA PRÓPRIA?
COMPRAR SEU CARRO NOVO?
PROPORCIONAR CONFORTO E SEGURANÇA PARA SUA
FAMÍLIA?
VIAJAR?
TUDO ISSO É POSSÍVEL APÓS VOCÊ PASSAR NO SEU
CONCURSO, SÓ QUE PARA ISSO VOCÊ TEM QUE
GABARITAR A LDB E NÃO EXISTE OBRA MAIS
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COMPLETA E DIRECIONADA PARA CONCURSOS DO
QUE ESTÁ.
PUBLICADA ORIGINALMENTE PELA EDITORA CAMPOS,
AGORA ATUALIZADA E PUBLICADA NA FORMA DE
EBOOK POR HM EDITORA 100% ATUALIZADA E
REVISADA.
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QUESTÕES DE PROVAS ANTERIORES CESPE/UNB
PARA CONCURSOS NÁ ÁREA DE EDUCAÇÃO.
TEMA: LDB ( LEI 9.394/96) – Lei de Diretrizes e
bases da educação.
1- Ano: 2010, Banca: CESPE, Órgão: DPU,
Prova: Assistente Social.
A respeito da LDB, assinale a opção correta.
a) Essa lei determina que os sistemas de ensino devem
definir as normas da gestão democrática do ensino
público na educação básica e a participação da
comunidade local na elaboração do projeto pedagógico
da escola.
b) Essa lei tem, como princípio, o pluralismo de ideias
e concepções pedagógicas assim como o respeito à
liberdade e o apreço à tolerância.
c) A lei supramencionada garante padrão máximo de
qualidade de ensino, definido como a variedade e
quantidade máxima de insumos indispensáveis ao
processo de ensino-aprendizagem.
d) A referida lei garante vaga na escola pública de
educação infantil mais próxima da residência a toda
criança a partir do dia em que completar três anos de
idade.
e) Segundo essa lei, é dever da União assumir o
transporte escolar dos alunos.
2-Ano: 2011, Banca: CESPE, Órgão: SAEB-BA,
Prova: Todos os Cargos
Com relação ao que dispõe a LDB sobre o ensino
médio, assinale a opção correta.
a) A filosofia e a sociologia compõem o rol de disciplinas
facultativas no primeiro e no segundo ano do ensino
médio e o de disciplinas obrigatórias no terceiro ano.
b) Os conteúdos, as metodologias e as formas de
avaliação devem ser organizados de tal forma que, ao
final do ensino médio, o educando demonstre domínio
dos princípios científicos e tecnológicos que orientam a
produção moderna.
c) O ensino médio deve garantir ao estudante formação
geral bem como propiciar-lhe formação adequada para
o exercício de profissões técnicas.
d) Os cursos do ensino médio devem ter duração de até
três anos, habilitando o estudante para o
prosseguimento dos estudos.
3- Ano: 2012, Banca: CESPE, Órgão: TJ-RO,
Prova: Analista Judiciário - Pedagogia
De acordo com a LDB, considera-se despesa com a
manutenção e o desenvolvimento do ensino a
destinada
a) a programas suplementares de alimentação,
assistência médico- odontológica, farmacêutica e
psicológica, e outras formas de assistência social.
b) a obras de infraestrutura, realizadas para beneficiar
direta ou indiretamente a rede escolar.
c) à formação de quadros especiais — militares ou civis
— para a administração pública.
d) à concessão de bolsas de estudo a alunos de
escolas públicas e privadas.
e) à subvenção de instituições públicas ou privadas de
caráter assistencial, desportivo ou cultural.
4- Ano: 2013, Banca: CESPE, Órgão: UNIPAMPA,
Prova: Técnico em Assuntos Educacionais
Com relação ao debate atual sobre a universidade
pública brasileira e as funções universitárias de

ensino, pesquisa e extensão, julgue o próximo item.
A LDB dispõe sobre a possibilidade de ampliação
das atribuições de autonomia universitária para as
instituições cujos resultados de processos
avaliativos desenvolvidos pelo poder público
comprovem alta qualificação para o ensino e para a
pesquisa.
( ) Certo
( ) errado
5- Ano: 2015, Banca: CESPE, Órgão: DPE-RN,
Prova: Defensor Público Substituto
De acordo com a jurisprudência do STJ, assinale a
opção correta quanto aos comandos previstos na
LDB.
a) O procedimento de revalidação dos diplomas
estrangeiros foi regulado pela LDB, que atribui ao
Ministério da Educação a competência para verificar a
equivalência entre os estudos realizados no exterior e
os correspondentes nacionais.
b) A forma de implementação de ações afirmativas no
âmbito das universidades e o estabelecimento de
normas objetivas de acesso a vagas destinadas à
política pública de cotas não integram a autonomia
universitária estabelecida pela LDB, pois são políticas
de escopo nacional.
c) Segundo a LDB, os denominados cursos sequenciais
por campo de saber não integram a educação superior.
d) É vedada a extinção antecipada de curso superior
objeto de contrato de prestação de serviços
educacionais firmado com instituição privada de ensino,
já que a possibilidade de extinção não se insere no
âmbito da autonomia universitária prevista na LDB.
e) Os estados dispõem de atribuição para realizar
programas de capacitação para professores em
exercício custeados com recursos da educação a
distância, porém não podem, para tanto, credenciar
instituições privadas para promoverem cursos nessa
modalidade.
6- Ano: 2013, Banca: CESPE, Órgão: SEE-AL,
Prova: Secretário Escolar
Julgue o item seguinte, relativo à LDB.
A gestão democrática do ensino público, na forma
da lei, é um princípio orientador do desenvolvimento
do ensino disposto na LDB.
( ) Certo ( ) Errado
7- Ano: 2011, Banca: CESPE, Órgão: SAEB-BA,
Prova: Professor - Educação Física
Com base nas disposições da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB) relacionadas à
área de educação física, assinale a opção correta.
a) Em relação à sequência e à distribuição semanal, a
educação física deve dividir-se em três sessões, no
ensino fundamental e médio, e em duas sessões, no
ensino superior, evitando-se a concentração de
atividades em um só dia ou em dias consecutivos.
b) A partir da publicação da LDB, o método de desporto
generalizado passou a ser indicado e empregado nas
práticas pedagógicas.
c) De acordo com a LDB, a educação física deve ser
uma atividade obrigatória em todos os níveis de ensino.
d) A educação física deve ajustar-se às faixas etárias e
às condições da população escolar.
8-Ano: 2013, Banca: CESPE, Órgão: DEPEN,
Prova: Pedagogia
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Com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB), julgue os itens que se seguem.
Dados os compromissos governamentais assumidos
na Declaração Mundial sobre Educação para Todos,
o PNE foi disposto na LDB, estritamente como uma
resposta a essa declaração.
( ) Certo ( ) errado

9- Ano: 2013, Banca: CESPE, Órgão: UNIPAMPA,
Prova: Técnico em Assuntos Educacionais
Com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional
(LDB),
julgue
o
item
seguinte.
A LDB atribui às instituições de ensino superior,
públicas ou privadas, a competência para ministrar
educação superior, com graus de abrangência ou
especialização diversificados.
( ) Certo ( ) errado
10- Ano: 2013, Banca: CESPE, Órgão: UNIPAMPA,
Prova: Técnico em Assuntos Educacionais
Com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional
(LDB),
julgue
o
item
seguinte.
No que se refere à valorização dos profissionais da
educação escolar, a LDB limita-se à menção desse
compromisso como um dos princípios do ensino,
sem qualquer detalhamento.
( ) Certo ( ) Errado
11-Ano: 2013, Banca: CESPE, Órgão: SEE-AL,
Prova: Secretário Escolar
Considerando que a gestão democrática de políticas
públicas constitui preceito constitucional ratificado
pela Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional
(LDB), julgue o item a seguir.
As normas para a gestão democrática na educação
básica são definidas pela LDB.
( ) Certo
( ) Errado

a) Os professores, considerados os principais
responsáveis pela instituição escolar, são os mais
habilitados a elaborar o projeto pedagógico da escola,
sendo-lhes concedida tal prerrogativa pela legislação
em vigor.
b) Os professores, em razão de sua formação
acadêmica, têm a primazia na definição das atividades
pedagógicas que serão realizadas na escola.
c) Os professores devem ser os responsáveis pela
gestão dos recursos financeiros da escola, visto que
conhecem melhor tanto a realidade da escola quanto a
dos alunos, estando, assim, aptos a indicar a melhor
forma de utilizar os recursos públicos.
d) Os professores devem indicar os procedimentos
necessários para que se garanta a aprendizagem dos
alunos, propondo atividades didáticas para esse fim.
15- Ano: 2011, Banca: CESPE, Órgão: SEDUC-AM,
Prova: Professor - Inglês
A Constituição Federal de 1988 (CF) e a LDB compõem
a
base
legal da educação no Brasil. Em relação a esses
instrumentos legais e seus dispositivos, julgue os itens
de 66 a 74.
A LDB disciplina as orientações específicas para a
educação brasileira, facultando aos estados, ao DF
e aos municípios a livre regulação da educação em
seus âmbitos de abrangência.
( ) Certo
( ) errado
16- Ano: 2011, Banca: CESPE, Órgão: SEDUC-AM,
Prova: Professor - Inglês
Nos termos da LDB e da normatização específica, a
oferta de programas a distância no ensino
fundamental restringe-se ao atendimento a
situações
emergenciais
e
a
casos
de
complementação de aprendizagem.
( ) Certo
( ) Errado

13-Ano: 2010, Banca: CESPE, Órgão: SEDU-ES,
Prova: Professor P — Pedagogo
A cerca do disposto na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB) — Lei n.°9.394/1996 — e
suas alterações, julgue o item subsequente.
Entre as incumbências dos professores, a LDB
estabelece a participação docente na elaboração da
proposta pedagógica do estabelecimento de ensino.
( ) Certo
( ) Errado

17- Ano: 2008, Banca: CESPE, Órgão: TJ-DFT,
Prova: Analista Judiciário - Serviço Social
As desigualdades sociais e regionais, a pobreza
extrema, a grande concentração de renda e estoque de
riquezas, a insegurança nos trabalhos e nas ruas, as
discriminações de raça, gênero e idade, a baixa
qualidade dos serviços públicos, entre outros
problemas da sociedade brasileira, são fenômenos
inadmissíveis. No entanto, apesar dos avanços na sua
compreensão, ainda não foi possível romper
estruturalmente com esse quadro de mazelas
econômicas e sociais que assolam o cotidiano do país.
IPEA. Políticas sociais. Acompanhamento e análise.
Edição Especial. N.º 13, p. 7 (com adaptações).
Com relação ao conjunto das políticas sociais
brasileiras, julgue os itens a seguir.
De acordo com a LDB, cabe aos municípios,
obrigatoriamente, oferecer a educação infantil em
creches e pré-escolas, bem como o ensino
fundamental.
( ) Certo
( ) Errado

14-Ano: 2011, Banca: CESPE, Órgão: SAEB-BA,
Prova: Todos os Cargos
Com base no que dispõe a LDB sobre a participação
dos profissionais da educação na elaboração do
projeto pedagógico da escola, assinale a opção
correta.

18- Ano: Julgue o próximo item com relação às
bases legais da educação nacional: Constituição
Federal (CF), Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB) e Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN) .
O dever do Estado com educação escolar pública

12- Ano: 2013, Banca: CESPE, Órgão: SEE-AL,
Prova: Secretário Escolar
Considerando que a gestão democrática de políticas
públicas constitui preceito constitucional ratificado
pela Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional
(LDB), julgue o item a seguir.
A participação da comunidade em conselhos
escolares e a escolha democrática dos dirigentes
escolares são diretrizes da LDB.
( ) Certo
( ) Errado
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será efetivado mediante a garantia de diversos
pontos; entre eles, a educação básica obrigatória e
gratuita dos quatro aos dezessete anos de idade.
( ) Certo
( ) Errado

19- Ano: 2010, Banca: CESPE, Órgão: SERPRO,
Prova: Analista - Serviço Social
Em relação às políticas de seguridade, à Política
Nacional do Idoso, ao Estatuto do Idoso e à Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), julgue
os próximos itens.
Reflexões a respeito da LDB apontam para a
autonomia das escolas e para uma maior
flexibilização de sua estrutura administrativa e
pedagógica.
( ) Certo
( ) errado
20- Ano: 2008, Banca: CESPE, Órgão: TJ-DFT.
Prova: Analista Judiciário - Pedagogia
Julgue os itens que se seguem, considerando as bases
legais da educação nacional, notadamente as
estabelecidas previstas na Constituição Federal e na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).
A LDB prevê a obrigatoriedade do ensino sobre
história
e
cultura
afro-brasileira
nos
estabelecimentos de ensino fundamental e médio
das redes públicas e privadas.
( ) Certo
( ) Errado
21- Ano: 2008, Banca: CESPE, Órgão: TJ-DFT,
Prova: Analista Judiciário - Pedagogia
Julgue os itens seguintes quanto à educação
continuada
dos
profissionais da escola.
A LDB prevê a destinação de 20% da carga horária
semanal dos trabalhadores em educação para
atividades individuais ou coletivas de educação
continuada.
( ) Certo
( ) Errado
22- Ano: 2013, Banca: CESPE, Órgão: SEDUC-CE,
Prova: Professor Pleno I
Em relação às incumbências atribuídas aos entes
federados, às instâncias e aos segmentos
institucionais, segundo a LDB, assinale a opção
correta.
a) Cabe aos estados centralizar o poder decisório
relacionado às formas de colaboração — referentes à
oferta do ensino fundamental em seus âmbitos —, a fim
de
garantir
equidade
na
distribuição
de
responsabilidades entre os municípios.
b) Cabe aos municípios organizar e manter seus
sistemas de ensino, sendo-lhes vedada a opção de
compor com os estados um sistema único de educação
básica.
c) Cabe aos estabelecimentos de ensino a articulação
com as famílias e a comunidade, com vistas a promover
a integração entre escola e sociedade.
d) É facultado aos docentes participar da elaboração da
proposta pedagógica da escola.
e) Cabe à União, de forma unilateral, tomar as decisões
referentes às competências e diretrizes norteadoras
dos currículos da educação básica nos estados, no
Distrito Federal e nos municípios

23- Ano: 2013, Banca: CESPE, Órgão: SEDUC-CE,
Prova: Professor Pleno I
Com referência às incumbências da União, dos
estados, do Distrito Federal e dos municípios e à
organização de seus respectivos sistemas de
ensino, disciplinados pela LDB, assinale a opção
correta.
a) Cabe aos estados assumirem o transporte escolar
dos alunos das redes estadual e municipal.
b) É permitida a atuação dos municípios em outros
níveis de ensino que não sejam os seus prioritários,
sempre que houver, comprovadamente, demanda da
sociedade.
c) As instituições de educação superior, criadas e
mantidas pela iniciativa privada, fazem parte dos
sistemas municipais de ensino.
d) Compõem os sistemas municipais de ensino as
instituições de educação superior mantidas pelo poder
público municipal.
e) Cabe à União estabelecer, em colaboração com os
estados, o Distrito Federal e os municípios,
competências e diretrizes para a educação infantil, o
ensino fundamental e o ensino médio.
24- Ano: 2010, Banca: CESPE, Órgão: SEDU-ES,
Prova: Professor P — Pedagogo
Quanto aos instrumentos e aos objetivos da
avaliação, julgue o item subsequente.
A LDB prevê a avaliação do aluno pelo professor,
assim como a avaliação do sistema educacional.
( ) Certo
( ) errado
25-Ano: 2013, Banca: CESPE, Órgão: SEE-AL,
Prova: Todos os Cargos
Julgue o item subsequentes, com base nos
instrumentos legais que dispõem acerca da
educação brasileira, considerando que CF
corresponde à Constituição Federal de 1988 e LDB,
à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
De acordo com a LDB, as atribuições dos docentes
incluem a participação na elaboração da proposta
pedagógica da escola e a colaboração nas
atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade escolar.
( ) Certo
( ) Errado
26- Ano: 2013, Banca: CESPE, Órgão: FUB,
Prova: Pedagogo
De acordo com as bases legais da educação
nacional: a Constituição Federal de 1988 (CF), a Lei
n.º 9.394/1996, a vigente Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDB) e os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN), julgue o item a seguir.
A LDB, ao fixar a jornada de trabalho escolar,
apresenta um grande avanço ao garantir a jornada
de
tempo
integral
de
ensino.
( ) Certo
( ) Errado
27- Ano: 2010, Banca: CESPE, Órgão: IPAJM,
Prova: Assistente Social
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. A
Lei n.º 9.394/1996 é a que estabelece as Diretrizes
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e Bases da Educação (LDB). Acerca da LDB,
assinale a opção correta.
a) A educação é dever da família e do Estado e tem por
finalidade a qualificação para o trabalho.
b) Os municípios são responsáveis por coleta, análise
e propagação das informações sobre a educação.
c) A educação escolar é composta da educação básica
— formada pela educação infantil, ensino fundamental
e médio —, e educação superior.
d) A educação especial deve ser oferecida
preferencialmente na residência dos educandos com
dificuldades de locomoção.
e) É obrigação do Estado fornecer ensino fundamental
gratuito somente às camadas pobres da população.
28- Ano: 2010, Banca: CESPE, Órgão: Banco da
Amazônia, Prova: Técnico Científico - Serviço Social
A reestruturação produtiva, as mudanças na
organização do trabalho e a hegemonia neoliberal, na
década passada, promoveram reconfigurações nas
políticas sociais. Acerca das políticas sociais no
contexto do neoliberalismo, julgue os itens de 76 a 80.
A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB), adotada no Brasil na década
passada, contraria os padrões de intervenção
estatal adotados no país como resultado das
relações sociais no contexto neoliberal. Nesse
sentido, a LDB prioriza o ensino fundamental e
delega aos municípios a responsabilidade pela
educação
infantil.
( ) Certo
( ) Errado
29- Ano: 2015, Banca: CESPE, Órgão: MPOG,
Prova: Técnico em Assuntos Educacionais - Cargo 23
Considerando a educação profissional, julgue o item
subsequente, de acordo com a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB) — Lei n.º
9.394/1996.
A LDB define que as formas de desenvolvimento da
educação profissional e técnica de nível médio são
desarticuladas do Ensino Médio.
( ) Certo
( ) Errado
30- Ano: 2013, Banca: CESPE, Órgão: UNIPAMPA,
Prova: Técnico em Assuntos Educacionais
Com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional
(LDB),
julgue
o
item
seguinte.
Na LDB, apresenta-se uma concepção ampla de
educação, que abrange os processos formativos
desenvolvidos em distintos âmbitos sociais, ainda
que esta lei trate do disciplinamento da educação
escolar, que ocorre predominantemente em
instituições de ensino.
( ) Certo
( ) Errado
31- Ano: 2013, Banca: CESPE, Órgão: UNIPAMPA,
Prova: Técnico em Assuntos Educacionais
Com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional
(LDB),
julgue
o
item
seguinte.
A LDB estabelece como princípio a igualdade de
condições para o acesso e permanência na escola,
sem, contudo, estipular padrões mínimos de
qualidade de ensino que forneçam garantias da
qualidade da oferta educacional.
( ) Certo
( ) Errado

32- Ano: 2013, Banca: CESPE, Órgão: SEE-AL,
Prova: Secretário Escolar
Julgue o item seguinte, relativo à LDB.
A LDB atribui às escolas a incumbência de informar
acerca da frequência dos alunos a seus pais ou
responsáveis; estes, por sua vez, devem se
encarregar de notificar a infrequência de seus filhos
ou tutelados ao conselho tutelar do município, ao
juiz competente da comarca e ao Ministério Público.
( ) Certo
( ) Errado
33- Ano: 2014, Banca: CESPE, Órgão: MEC,
Prova: Analista Processual - Regulação da Educação
Superior
Tendo como referência a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDB), julgue o próximo item,
referente
à educação básica e aos níveis e
modalidades de educação e ensino.
Na LDB, trata-se de diretrizes gerais da educação
nacional, sendo apenas tangenciadas questões
étnicas e raciais, que são abordadas em legislação
posterior que altera o seu texto.
( ) Certo
( ) Errado
34- Ano: 2014, Banca: CESPE, Órgão: MEC,
Prova: Analista Processual - Regulação da Educação
Superior
Tendo como referência a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDB), julgue o próximo item,
referente
à educação básica e aos níveis e
modalidades de educação e ensino.
Conforme alterações propostas na LDB, é dever do
Estado garantir a gratuidade da educação para
crianças de zero a quatro anos de idade.
( ) Certo
( ) Errado
35- Ano: 2010, Banca: CESPE, Órgão: SEDU-ES,
Prova: Professor P — Pedagogo
A cerca do disposto na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB) — Lei n.° 9.394/1996 — e
suas alterações, julgue o item subsequente.
A Lei n.°11.274/2006 alterou dispositivos da LDB,
dispondo sobre a duração de nove anos para o
ensino fundamental, com matrícula obrigatória a
partir dos seis anos de idade.
( ) Certo
( ) Errado
36- Ano: 2010, Banca: CESPE, Órgão: SEDU-ES,
Prova: Professor P — Pedagogo
A cerca do disposto na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB) — Lei n.° 9.394/1996 — e
suas alterações, julgue o item subsequente.
A igualdade de condições para o acesso e a
permanência na escola e a garantia do padrão de
qualidade são princípios orientadores do ensino
brasileiro previstos na LDB.
( ) Certo
( ) Errado
37- Ano: 2010, Banca: CESPE, Órgão: SEDU-ES,
Prova: Professor P — Pedagogo
A cerca do disposto na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB) — Lei n.°9.394/1996 — e
suas alterações, julgue o item subsequente.
Quanto ao ensino médio, etapa final da educação
básica, a LDB enfatiza seu caráter de terminalidade,
deixando de disciplinar, entre suas finalidades e
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diretrizes, a possibilidade e a habilitação para o
prosseguimento de estudos.
( ) Certo
( ) Errado
38-Ano: 2010, Banca: CESPE, Órgão: ABIN,
Prova: Oficial Técnico de Inteligência – Área de
Pedagogia
Julgue os itens a seguir, de acordo com o que dispõe a
legislação acerca da educação a distância (EAD) — Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei
n.º 9.394/1996) Decreto n.º 2494/1998; Decreto n.º
5622/2005; Decreto n.º 5800/2006.
De acordo com o primeiro decreto que regulamentou
o artigo que, na LDB, dispõe sobre a EAD, a
avaliação do rendimento dos alunos de EAD deve
ser feita por meio de exames presenciais.
( ) Certo
( ) errado
39-Ano: 2011, Banca: CESPE, Órgão: SEDUC-AM,
Prova: Professor - Inglês
A CF, em cujo texto estão reunidas as normas
superiores do ordenamento jurídico do Estado
Nacional, constitui fundamento da LDB e das demais
leis do país e suas respectivas normatizações.
( ) Certo
( ) Errado
40- Ano: 2007, Banca: CESPE, Órgão: AGU,
Prova: Procurador Federal
A CF estabelece que a educação é direito de todos e
dever do Estado e da família, a ser promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, tendo por
finalidade o pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho. Ela enfatiza a
obrigatoriedade do ensino fundamental e sua
gratuidade nos estabelecimentos da rede escolar
pública, inclusive para os que a ele não tiveram acesso
na
idade
própria.
Quanto
à
educação
superior, a CF define as universidades como
instituições dotadas de autonomia didático-científica,
administrativa e de gestão financeira e patrimonial,
subordinadas ao princípio da indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão.
Depois de prolongada e complexa tramitação no
Congresso Nacional, a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação
Nacional (LDB) foi finalmente aprovada e sancionada
em dezembro de 1996. Uma das características
marcantes dessa lei é a margem de autonomia que
confere aos sistemas de ensino e às próprias escolas,
chegando a oferecer alternativas para a organização
das atividades escolares.
Tendo as informações acima como referência inicial e
considerando aspectos legais concernentes à
educação brasileira, julgue os itens que se seguem.
Tanto a CF quanto a LDB determinam a destinação
de recursos públicos para as escolas públicas,
permitindo, contudo, que esses recursos também
sejam endereçados a escolas comunitárias,
confessionais
ou
filantrópicas.
( ) Certo
( ) Errado
41- Ano: 2008, Banca: CESPE, Órgão: STF,
Prova: Analista Judiciário - Biblioteconomia

Um dos benefícios da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB) para a formação do
bibliotecário é a prescrição de uma estrutura
curricular centrada nos conteúdos a serem
ministrados nos cursos de graduação em
biblioteconomia.
( ) Certo
( ) Errado
42-Ano: 2008, Banca: CESPE, Órgão: TJ-DFT,
Prova: Analista Judiciário - Pedagogia
Julgue os itens que se seguem, considerando as bases
legais da educação nacional, notadamente as
estabelecidas previstas na Constituição Federal e na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).
Os sistemas de ensino podem organizar seus
respectivos calendários escolares para atendimento
às peculiaridades climáticas locais, reduzindo,
inclusive, o número de horas previsto na LDB, caso
necessário.
( ) Certo
( ) Errado
43- Ano: 2013, Banca: CESPE, Órgão: DEPEN,
Prova: Pedagogia
Em relação ao projeto político-pedagógico, julgue os
itens
a
seguir.
Consoante o disposto na LDB, é facultativa a
participação do professor na elaboração da proposta
pedagógica da escola.
( ) Certo
( ) Errado
44- Ano: 2014, Banca: CESPE, Órgão: MEC,
Prova: Analista Processual - Supervisão da Educação
Superior
A respeito da organização da educação nacional, de
acordo com a LDB e alterações posteriores, julgue o
item subsequente.
Os sistemas municipais de ensino incluem as
instituições de educação infantil privadas.
( ) Certo
( ) Errado
45-Ano: 2011, Banca: CESPE, Órgão: SAEB-BA,
Prova: Todos os Cargos
Considerando-se o que dispõe a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB) sobre a oferta
de educação profissional técnica de nível médio, é
correto afirmar que a educação técnica articulada
com o ensino médio deve ser desenvolvida
a) de forma integrada e oferecida somente a estudantes
que já estejam cursando o ensino médio, de modo que
adquiram, ao término do curso, habilitação técnicoprofissional.
b) de forma integrada e oferecida ao estudante em uma
mesma instituição de ensino, desde que ele esteja
ingressando no ensino médio.
c) de forma concomitante, em instituições de ensino
distintas,
mediante
convênios
de
intercomplementaridade, visando ao planejamento e ao
desenvolvimento de projeto pedagógico unificado.
d) de forma concomitante e oferecida somente a
estudantes que já estejam cursando o ensino médio.
46-Ano: 2010, Banca: CESPE, Órgão: ABIN,
Prova: Oficial Técnico de Inteligência – Área de
Pedagogia
Julgue os itens a seguir, de acordo com o que dispõe a
legislação acerca da educação a distância (EAD) — Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei
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n.º 9.394/1996) Decreto n.º 2494/1998; Decreto n.º
5622/2005; Decreto n.º 5800/2006.
O decreto, em vigor, que regulamenta as
disposições da LDB acerca de EAD elenca,
expressamente, os diversos níveis e modalidades
de educação que podem ser oferecidos a distância,
deles excluindo os cursos de pós-graduação, sejam
eles stricto ou lato sensu.
( ) Certo
( ) Errado

vaga a toda criança a partir de quatro anos de idade
na escola pública mais próxima de sua residência.
( ) Certo
( ) Errado

47- Ano: 2010, Banca: CESPE, Órgão: SEDU-ES,
Prova: Professor P — Pedagogo
Com relação à atuação do pedagogo na escola,
julgue
o
seguinte:
item.
A partir da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) n.°
9.394/1996, o desenvolvimento profissional dos
professores tem-se constituído em objetivo de
políticas que valorizam a formação docente com
base na racionalidade técnica.
( ) Certo
( ) Errado
48- Ano: 2010, Banca: CESPE, Órgão: SEDU-ES,
Prova: Professor P — Pedagogo
Com base na LDBEN, julgue o item a seguir, com
relação à formação profissional técnica de nível
médio.
O propósito norteador da educação profissional e
tecnológica está vinculado ao ensino médio, com
vistas a propiciar apenas o domínio das técnicas
produtivas.
( ) Certo
( ) Errado
49- Ano: 2011, Banca: CESPE, Órgão: TJ-ES,
Prova: Analista Judiciário - Pedagogia
Diante do ideal de construir uma sociedade que garanta
o direito à igualdade para todos, a escola, o currículo e
a docência são obrigados a se indagar e tentar superar
toda prática e toda cultura seletiva, excludente,
segregadora e classificatória na organização do
conhecimento, dos tempos e espaços, dos
agrupamentos e dos educandos, e também na
organização do convívio e do trabalho dos educadores
e dos educandos.
A. F. B. Moreira (Org.). Indagações sobre currículo:
currículo, conhecimento e cultura. MEC: Secretaria
de Educação Básica. Brasília, 2007, p. 12 (com
adaptações).
Tendo o texto acima como referência inicial, julgue os
itens seguintes, acerca dos currículos.
A LDB determina que os currículos da educação
básica tenham uma base nacional comum, a ser
complementada, em cada sistema de ensino e
estabelecimento
escolar,
de
acordo
as
características regionais e locais da sociedade, da
cultura, da economia e da clientela.
( ) Certa
( ) Errado
50- Ano: 2011, Banca: CESPE, Órgão: SEDUC-AM,
Prova: Professor - Inglês
A Constituição Federal de 1988 (CF) e a LDB compõem
a base legal da educação no Brasil. Em relação a esses
instrumentos legais e seus dispositivos, julgue os itens
de 66 a 74.
A oferta de educação infantil em creche e pré-escola
às crianças com até cinco anos de idade é uma
garantia constitucional, sendo assegurada, na LDB,

ACESSE NOSSO SITE WWW.AULASPARAOMAGISTERIO.COM.BR

8

