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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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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. 

b) Carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por um mínimo de 180 

(cento e oitenta) dias de trabalho educacional. 

c) Carga horária mínima anual de 1000 (mil) horas, distribuída por um mínimo de 200 (duzentos) 

dias de trabalho educacional. 

d) Carga horária mínima anual de 850 (oitocentas e cinquenta) horas, distribuída por um mínimo 

de 300 (trezentos) dias de trabalho educacional. 

 

Comentário: Gabarito letra B 

Conforme o Artigo 11 da LDB, estabelece que os Municípios, incumbir-se-ão de oferecer a 

educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental, 

permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas 

plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos 

percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento 

do ensino. 

O docente que trabalha matemática por meio dos jogos, deve levar em conta a importância 

de definição dos conteúdos e das habilidades presentes nas brincadeiras e o planejamento 

de sua ação com o objetivo de o jogo não se tornar mero lazer. 

O papel da escola é oferecer recursos para que os alunos possam viver o conhecimento de 

forma plena, e a tecnologia educacional é uma grande aliada neste processo. A escola que 

utiliza tecnologia na educação é uma escola orientada para o futuro. O docente é motivado 

e desafiado, pois a tecnologia possibilita que eles atualizem a sua prática, com ganhos 

expressivos para a qualidade de suas aulas. 

Comentário: Gabarito letra A 

Art. 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: 

(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

I - avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o 

objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental;  

II - carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por um mínimo de 200 

(duzentos) dias de trabalho educacional;  
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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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76. A respeito da Lei N 8.069, de 13 de Julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. Do 

direito a Educação, a Cultura, ao Esporte e ao Lazer. Art. 54. E dever do Estado assegurar a 

criança e ao adolescente: 

a) Elevados níveis de repetência. 

b) Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. 

c) Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na 

idade própria. 

d) Nenhuma das alternativas. 

 

 

77. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Nº 8. 069 de 13 de julho de 1990), 

“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: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; direito de 

_____________________ por seus educadores; direito de ____________________ critérios 

avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores; direito de 

______________________e participação em entidades estudantis; acesso à escola pública e 

gratuita próxima de sua residência”. 

Indique a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de preenchimento das lacunas. 

II - idade superior a vinte e um anos; 

III - residir no município. 

Art. 132 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. 

1 ConselhoTutelar por Região 

5 conselheiros 

Mandato: 4 anos 

Permitida a recondução. 

Comentário: Gabarito letra C 

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: 

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram 

acesso na idade própria. 

O Estado não tem o dever de assegurar elevador níveis de repetência e evasão escolar. 
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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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51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
C D B C C B D D C A 

 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 
C C B D C B C B C A 

 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
C B D C B C E C B B 

 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
D A C E B D A E E B 

 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 
B A E E D A D A D D 

 

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 
B E B C B A E E E A 

 

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
D B B D B A D C A D 
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