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Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) 

 

01. Os artigos 37 e 38 da LDB dispõem sobre a educação de jovens e adultos, e determina que 

será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino 

fundamental e médio na idade própria. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames 

supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao 

prosseguimento de estudos em caráter regular. No nível de conclusão do ensino médio, esses 

exames serão realizados, para os maiores de: 

a) 15 anos. 

b) 16 anos. 

c) 18 anos. 

d) 21 anos. 

e) 24 anos. 

 

02. Segundo a Lei n° 9.394/96 em seu art. 87, parágrafo 3°, incisos I, II, III e IV, o Distrito Federal, 

cada Estado e Município, e supletivamente a União devem: 

a) Matricular todos os educandos a partir dos 08 (oito) anos de idade no ensino fundamental. 

b) Prover cursos presenciais aos jovens e adultos já escolarizados. 

c) Realizar programas de capacitação para todos os professores em exercício, utilizando 

também, para isto, os seus recursos particulares. 

d) Integrar todos os estabelecimentos de ensino fundamental do seu território ao sistema 

nacional de avaliação escolar. 

 

Comentário: Gabarito letra C 

Para a conclusão do Ensino Médio na modalidade EJA, os exames serão realizados para os 

maiores de 18 anos. 

Conforme o artigo 38, parágrafo 1°, inciso II: 

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a 

base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter 

regular. 

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: 

I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; 

II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. 
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03. Na Lei n° 9.394/96 em seu art. 68, título VII, parágrafos 1° ao 4°, fala dos recursos públicos 

destinados à educação, podendo afirmar que sua origem é proveniente da: 

a) Receita de impostos próprios somente da União. 

b) Receita de incentivos fiscais. 

c) Receita apenas do salário educação. 

d) Receita apenas de transferências constitucionais. 

 

Comentário: Gabarito letra D 

A alternativa está correta, pois corresponde ao inciso IV do §3º do artigo 87, vejamos: 

Art. 87. É instituída a Década da Educação, a iniciar-se um ano a partir da publicação desta 

Lei. 

§ 3º O Distrito Federal, cada Estado e Município, e, supletivamente, a União, devem: 

(...) 

IV - integrar todos os estabelecimentos de ensino fundamental do seu território ao sistema 

nacional de avaliação do rendimento escolar. 

É importante entender as competências dos entes federados: 

 

Comentário: Gabarito letra B 

Vejamos o artigo específico para resolvermos essa questão: 

Art. 68. Serão recursos públicos destinados à educação os originários de: 

I - receita de impostos próprios da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

II - receita de transferências constitucionais e outras transferências; 
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Estatuto da Criança e do Adolescente 

ECA 

 

55. Sobre o conselho tutelar, segundo o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), em seu art. 

131 podemos afirmar: 

a) É um órgão instável e privado. 

b) Jurisdicional. 

c) Tem 1 (um) conselho tutelar (como órgão integrante da administração publica local) em cada 

município e região administrativa do Distrito Federal. 

d) É composto por 10 membros, escolhidos por concurso público, para mandato de 08 (oito) 

anos. 

 

 

56. A criança e o adolescente têm direito à educação, segundo o E.C.A (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), Lei n° 8.069/90, art. 53, visando seu pleno desenvolvimento, preparo para o 

exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes direitos, tais como: 

a) Direito de não contestar seus educadores, permitindo que somente o mesmo exerça sua 

autoridade, sem respeito quando necessário. 

b) Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. 

c) Direito de organização e participação em entidades religiosas. 

d) Direito ao acesso na escola segundo os critérios exigidos da mesma. 

Comentário: Gabarito letra C 

A questão abordou conhecimento acerca do art.131 e 132 do ECA (sobre natureza do órgão, 

mandatos dos conselheiros, composição e quantidade de conselhos. 

Art. 132. Em cada Município e em cada Região Administrativa do Distrito Federal haverá, no 

mínimo, 1 (um) Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local, 

composto de 5 (cinco) membros, escolhidos pela população local para mandato de 4 (quatro) 

anos, permitida recondução por novos processos de escolha. (Redação dada pela Lei nº 

13.824, de 2019). 

O artigo estabelece a quantidade mínima, podendo ser criado mais de um Conselho 

dependendo do tamanho e da população do Município ou região administrativa. 

Comentário: Gabarito letra B 

Esta alternativa descreve exatamente o que dispõe o artigo 53, IIII, da Lei nº 8.069/1990 - 

Estatuto da Criança e do Adolescente, vejamos: 
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57. O ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) diz em seu capítulo V, art. 60, 61, 62 e 66, 

sobre o direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Assinale a alternativa que NÃO 

condiz sobre esse direito: 

a) É proibido qualquer trabalho a menores de 14 (quatorze) anos de idade, salvo na condição de 

aprendiz. 

b) A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial, sem prejuízo do 

disposto na Lei. 

c) Considera-se aprendizagem a formação técnico profissional ministrada segundo as diretrizes 

e bases da legislação de educação em vigor. 

d) Ao adolescente portador de deficiência é assegurado trabalho em qualquer esfera, mesmo 

que não haja proteção adequada. 

 

"Título II - Dos Direitos Fundamentais 

Capítulo IV - Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer 

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento 

de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, 

assegurando-se-lhes: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - direito de ser respeitado por seus educadores; 

III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares 

superiores; 

IV - direito de organização e participação em entidades estudantis; 

V - acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no 

mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da 

educação básica. Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo 

pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais." 

Comentário: Gabarito letra D 

Conforme o art. 66, do ECA, o adolescente portador de deficiência somente poderá trabalhar 

se estiver devidamente protegido. 

Essa prevenção pode se dar mediante a criação de programa de prevenção e atendimento 

especializado para os portadores de deficiência, bem como a integração social mediante o 

treinamento para o trabalho e a convivência, como bem dispõe o art. 227, § 1º, II, da 

Constituição Federal. 

Art. 227. [...] 
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Lei Brasileira de Inclusão 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência) 

13.146 /2015 
 

122. A possibilidade e condição de alcance e utilização, com segurança e autonomia, de espaços, 

mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, 

inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao 

público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por 

pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, conforme disciplinado na Lei nº 

13.146/2015, considera-se 

a) barreiras urbanísticas. 

b) tecnologia assistiva. 

c) ajuda técnica. 

d) acessibilidade. 

e) barreiras atitudinais. 

 

 

123. Para fins de aplicação da Lei nº 13.146 – Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência, considera-se barreira, qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que 

limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de 

seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao 

acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros. Conforme essa 

Lei, as barreiras são classificadas em: 

a) urbanísticas; nos transportes; nas comunicações; atitudinais e tecnológicas. 

Comentário: Gabarito letra D 

A alternativa D está correta e é o gabarito da questão. Nos termos do art. 3º, inciso I do 

Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015): "Acessibilidade: possibilidade e 

condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, 

equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus 

sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso 

público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com 

deficiência ou com mobilidade reduzida." 

As alternativas A, B, C e E estão incorretas pois não apresentam termos condizentes ao 

conceito apresentado no comando da questão. 
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d) É assegurado à pessoa com deficiência, independente de solicitação, o recebimento de 

contas, boletos, recibos, extratos e cobranças de tributos em formato acessível. 

e) Considera-se acompanhante aquele que acompanha a pessoa com deficiência 

desempenhando as funções de atendente pessoal. 

 

 

Plano Nacional de Educação  
 

158. O Plano Nacional de Educação (PNE) estabelece diretrizes, metas e estratégias de 

concretização no campo da educação. O PNE 2014-2024 trata do ensino superior nas metas 12, 

13 e 14 e uma de suas estratégias é 

a) ampliar a oferta de bolsas de estudo para pós-graduação dos professores e das professoras e 

demais profissionais da educação básica. 

Comentário: Gabarito letra A 

Preconiza a Lei 13.146/2015: 

Art. 32. Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos, a 

pessoa com deficiência ou o seu responsável goza de prioridade na aquisição de imóvel para 

moradia própria, observado o seguinte: 

§1º O direito à prioridade, previsto no caput deste artigo, será reconhecido à pessoa com 

deficiência beneficiária apenas uma vez. 

Logo, a alternativa correta e gabarito da questão é a letra A. 

A alternativa B está incorreta, pois o consentimento é indispensável para hospitalização, 

conforme se extrai do art. 12 da Lei 13.146/2015. 

Segundo o art. 23 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, é vedada a cobrança de valores 

diferenciados por planos e seguros privados de saúde em razão da condição de pessoa com 

deficiência. Deste modo, a alternativa C também está errada. 

De fato, o Estatuto da Pessoa com Deficiência assegura à pessoa com deficiência o 

recebimento de contas, boletos, recibos, extratos e cobranças de tributos em forma 

acessível, mas para isso é necessário que a pessoa o solicite. Logo, a assertiva D está errada. 

A alternativa E está incorreta, pois, para ser considerado acompanhante é desnecessário o 

desempenho da função de atendente pessoal: 

Lei 13.146/15 

Art. 3º. Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se: 

XIV - acompanhante: aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não 

desempenhar as funções de atendente pessoal. 
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c) assegurar, parcialmente, a autonomia didática, científica, administrativa e de gestão 

financeira das Instituições de educação superior. 

d) institucionalizar um sistema de avaliação interna e externa, que verifique a qualidade do 

ensino, da pesquisa e da gestão acadêmica, exclusivamente das IES (Instituições de Educação 

Superior) públicas. 

e) estimular a ampliação da oferta da pós-graduação e da pesquisa, dobrando anualmente o 

número de pesquisadores qualificados. 

 

 

Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) 

 

183. Os documentos oficiais que orientam a organização do currículo escolar, como a LDB 

9394/96 e as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, dentre outros, 

apontam para a organização e condução do trabalho docente na perspectiva do ensino 

interdisciplinar. Considerando-se tal especificidade, assinale a alternativa CORRETA. 

a) Interdisciplinaridade é permeada por uma atitude de pesquisa, de investigação. 

b) O trabalho interdisciplinar já está ultrapassado. 

c) Nos anos iniciais do Ensino Fundamental é impossível trabalhar na perspectiva da 

interdisciplinaridade. 

d) A BNCC não deixa margem para se trabalhar de forma Interdisciplinar. 

Comentários: Gabarito letra B 

A alternativa A está incorreta. Não há citação deste assunto nas metas 12, 13 e 14 que tratam 

do ensino superior. 

A alternativa B está correta. De acordo com a Meta 12: elevar a taxa bruta de matrícula na 

educação superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por 

cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da 

oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no 

segmento público. 

A alternativa C está incorreta. O termo "parcialmente" inviabilizou a alternativa. A autonomia 

ela já é dada pela Constituição Federal de 1988. 

A alternativa D está incorreta. Não é tratado com este detalhe as questões de avaliação 

interna e externa no PNE. 

A alternativa E está incorreta. O termo "dobrando anualmente" inviabilizou a alternativa 
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Diretrizes Curriculares Nacionais 
 

197.  O artigo 5º da CNE/CEB nº 5/2009, que Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil, estabelece que a Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é 

oferecida em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais não 

domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e 

cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, 

regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a 

controle social. O referido artigo estabelece que na educação infantil 

 

a) é dever do Estado garantir a oferta de Educação Infantil pública, gratuita e de qualidade, sem 

requisito de seleção. 

b) a frequência na Educação Infantil é pré-requisito para a matrícula no Ensino Fundamental. 

c) é obrigatória a matrícula na Educação Infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos até o 

dia 31 de dezembro do ano em que ocorrer a matrícula. 

d) as vagas em creches e pré-escolas devem ser oferecidas no município de domicílio da criança. 

e) é considerada Educação Infantil em tempo integral, a jornada de, no mínimo, oito horas 

diárias. 

 

Comentários: Gabarito letra E 

A questão pede a alternativa incorreta. 

A alternativa A está correta. Valorização das manifestações artísticas e culturais faz parte da 

BNCC. 

A alternativa B está correta. Uso da tecnologia em sala de aula. faz parte da BNCC. 

A alternativa C está correta. A BNCC foca na cooperação e na empatia. Ela não é 

meritocrática. 

A alternativa D está incorreta. A BNCC não foca na competição dos alunos. 

A alternativa E está correta. A BNCC tem como eixo a autonomia e a flexibilidade a serem 

desenvolvidas nos alunos. 

Comentários: Gabarito letra A 

Alternativa A está correta, pois é dever do Estado garantir oferta de EI pública, gratuita e de 

qualidade, sem requisito de seleção. 
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198. Segundo a Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009 que fixa as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil, as propostas pedagógicas de Educação Infantil devem 

respeitar alguns princípios, tais como: 

I. Éticos. 

II. Morais. 

III. Estéticos. 

IV. Políticos. 

A sequência correta é: 

a) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 

b) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 

c) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 

d) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 

 

 

199. Conforme o estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, as 

propostas pedagógicas de Educação Infantil devem respeitar os seguintes princípios: 

I. Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao 

meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades. 

Alternativa B está incorreta, pois a frequência na EI não é pré-requisito para a matrícula no 

Ensino Fundamental. 

Alternativa C está incorreta, pois a data que orienta a obrigatoriedade da matrícula na EI é 

31 de março do ano em que ocorrer a matrícula. 

Alternativa D está incorreta, pois as vagas em creches e pré-escolas devem ser oferecidas 

próximas às residências das crianças. 

Alternativa E está incorreta, pois a jornada de tempo integral é de no mínimo sete horas 

diárias e não oito horas diárias. 

Comentário: Gabarito letra C 

Alternativa correta: Letra C, pois os itens corretos são I, III e IV, pois nas DCNEI está 

estabelecido o tripé de princípios: éticos, políticos e estéticos. 

O item II está incorreto, porque não há previsão de princípios morais. Somente são citados 

os ÉTICOS, POLÍTICOS E ESTÉTICOS. 
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Plano Municipal de Educação 
 

221. Em 2015 foi aprovado o Plano Municipal de Educação (PME) que será aplicado no Município 

de Cachoeiras de Macacu, com duração de: 

a) 5 (cinco) anos. 

b) 10 (dez) anos. 

c) 15 (quinze) anos. 

d) 20 (vinte) anos 

 

 

222. O Plano Municipal de Educação de Cachoeiras de Macacu é desdobrado em: 

a) 10 metas  

b) 15 metas  

c) 20 metas  

d) 25 metas  

 

 

223. As avaliações do Plano Municipal de Educação de Cachoeiras de Macacu se darão, no 

mínimo: 

a) de dois em dois anos 

b) de três em três anos 

c) de quatro em quatro anos 

d) de cinco em cinco anos 

 

 

Comentário: Gabarito letra B  

Art. 1º - Fica aprovado, na forma estabelecida no Anexo único desta Lei, o Plano Municipal 

de Educação de Cachoeiras de Macacu/RJ, com vigência por 10 (dez) anos, elaborado em 

consonância com o Plano Nacional de educação. 

Comentário: Gabarito letra C  

São 20 metas, desdobradas em estratégias de ação  
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Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) 

 

01. Os artigos 37 e 38 da LDB dispõem sobre a educação de jovens e adultos, e determina que 

será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino 

fundamental e médio na idade própria. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames 

supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao 

prosseguimento de estudos em caráter regular. No nível de conclusão do ensino médio, esses 

exames serão realizados, para os maiores de: 

a) 15 anos. 

b) 16 anos. 

c) 18 anos. 

d) 21 anos. 

e) 24 anos. 

 

02. Segundo a Lei n° 9.394/96 em seu art. 87, parágrafo 3°, incisos I, II, III e IV, o Distrito Federal, 

cada Estado e Município, e supletivamente a União devem: 

a) Matricular todos os educandos a partir dos 08 (oito) anos de idade no ensino fundamental. 

b) Prover cursos presenciais aos jovens e adultos já escolarizados. 

c) Realizar programas de capacitação para todos os professores em exercício, utilizando 

também, para isto, os seus recursos particulares. 

d) Integrar todos os estabelecimentos de ensino fundamental do seu território ao sistema 

nacional de avaliação escolar. 

 

03. Na Lei n° 9.394/96 em seu art. 68, título VII, parágrafos 1° ao 4°, fala dos recursos públicos 

destinados à educação, podendo afirmar que sua origem é proveniente da: 

a) Receita de impostos próprios somente da União. 

b) Receita de incentivos fiscais. 

c) Receita apenas do salário educação. 

d) Receita apenas de transferências constitucionais. 

 

04. Segundo a Lei 9.394/96, art. 13, os docentes incumbir-se-ão de, EXCETO: 

a) Elaborar a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. 
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b) Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de 

ensino. 

c) Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

d) Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 

 

05. A Lei n. 9.394/1996 trouxe inovações em relação à educação básica, dentre as quais 

encontra-se: 

a) a obrigatoriedade da educação infantil a partir dos seis meses de idade. 

b) a inclusão da pré-escola no ordenamento jurídico com alcance de 80% das crianças de 4 a 5 

anos até 2011. 

c) a ampliação da oferta da educação infantil, alcançando 50% das crianças de 0 a 3 anos até 

2011. 

d) a integração das creches nos sistemas de ensino. 

 

06. Leia as afirmativas a seguir:  

I. De acordo com a Lei nº 9.394/96, os municípios incumbir-se-ão de oferecer a Educação Infantil 

em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o Ensino Fundamental.  

II. Na Educação Infantil, as atividades educacionais que visam ao desenvolvimento do raciocínio 

lógico matemático não devem ser realizadas com o auxílio de jogos ou brincadeiras.  

III. A relação entre a tecnologia e a educação, no ambiente escolar, tem sido amplamente 

explorada nos últimos anos. No entanto, essa nova dinâmica tem favorecido o surgimento de 

novos atores no processo educativo, como os tutores online, e a desconstrução do papel dos 

docentes, aos quais é vedado estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 

rendimento.  

Marque a alternativa CORRETA:  

a) Nenhuma afirmativa está correta.  

b) Está correta a afirmativa I, apenas.  

c) Está correta a afirmativa II, apenas.  

d) Está correta a afirmativa III, apenas.  

e) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

07. A LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) art. 31, inciso II, indica que a Educação 

Infantil será organizada de acordo com regras comuns, entre elas podemos afirmar ser 

CORRETA: 

a) Carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por um mínimo de 200 

(duzentos) dias de trabalho educacional. 
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