
 
LEI DE DIRETRIZES E BASES

01. As instituições privadas de ensino se enquadrarão nas seguintes categorias:

I - particulares em sentido estrito, assim entendidas as que são instituídas e mantidas por uma ou 
mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado mesmo que  apresentem as características 
dos incisos abaixo;
II - comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por 
uma ou  mais  pessoas  jurídicas,  inclusive  cooperativas  educacionais,  com fins  lucrativos,  que 
incluam na sua entidade mantenedora representantes da comunidade;
III - confessionais, assim entendidas as que são instituídas apenas por grupos de pessoas físicas 
que atendem a orientação confessional e ideologia específicas e ao disposto no inciso anterior;
IV - filantrópicas, na forma da lei.
a) todas estão certas
b) todas estão erradas
c)somente uma está errada
d)somente uma está certa
e) nenhuma das anteriores.

02.  O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a 
distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada. A educação a 
distância gozará de tratamento diferenciado, que incluirá:

I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora e de sons e 
imagens;
II - concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas;
a)todas estão certas
b) a 1ª está errada
c)a 2ª está certa
d)a 1ª está certa

03. As instituições privadas de ensino se enquadrarão nas seguintes categorias:

I - particulares em sentido estrito, assim entendidas as que são instituídas e mantidas por uma ou 
mais  pessoas  físicas  ou  jurídicas  de  direito  privado  ou  público  que  não  apresentem  as 
características dos incisos abaixo;
II - comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por 
uma ou  mais  pessoas  jurídicas,  inclusive  cooperativas  educacionais,  sem fins  lucrativos,  que 
incluam na sua entidade mantenedora representantes da comunidade;
III - confessionais, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por 
uma ou mais pessoas jurídicas que atendem a orientação confessional e ideologia específicas e 
ao disposto no inciso anterior;
IV - filantrópicas, na forma da lei.
a) todas estão certas
b) todas estão erradas
c)somente uma está errada
d)somente uma está certa
e) nenhuma das anteriores.

04. Os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal compreendem:



 

I - as instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo Poder Público estadual e pelo Distrito 
Federal;
II - as instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público municipal;
III - as instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada;
IV - os órgãos de educação municipais e do Distrito Federal, respectivamente.
V - No Distrito Federal,  as instituições de educação infantil,  criadas e mantidas pela iniciativa 
privada, integram seu sistema de ensino.
a)todos estão certos
b) todos estão errados
c)somente duas estão certas
d)há quatro certas
e) nenhuma das anteriores.

05. Os docentes incumbir-se-ão de:

I  -  ministrar  os  dias  letivos  e  horas-aula  estabelecidos,  além de  participar  integralmente  dos 
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
II - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.
a)somente a 1ª está certa
b) somente a 1ª está errada
c)ambas estão erradas
d)ambas estão certas
e) nenhuma das anteriores.

06. As instituições privadas de ensino se enquadrarão nas seguintes categorias:
 
I - particulares em sentido estrito, assim entendidas as que são instituídas e mantidas por uma ou 
mais  pessoas  físicas  ou  jurídicas  de  direito  privado  ou  público  que  não  apresentem  as 
características dos incisos abaixo;
II - comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por 
uma ou  mais  pessoas  jurídicas,  inclusive  cooperativas  educacionais,  com fins  lucrativos,  que 
incluam na sua entidade mantenedora representantes da comunidade;
III  -  confessionais,  assim entendidas  as  que  são instituídas  por  grupos,  apenas,  de  pessoas 
jurídicas,  que atendem a orientação confessional e ideologia específicas e ao disposto no inciso 
anterior;
IV - filantrópicas, na forma da lei municipal do distrito federal.
a) todas estão certas
b) todas estão erradas
c)somente uma está errada
d)somente uma está certa
e) nenhuma das anteriores.

07. As instituições privadas de ensino se enquadrarão nas seguintes categorias: 

I - particulares em sentido estrito, assim entendidas as que são instituídas e mantidas por uma ou 
mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que não apresentem as características dos 
incisos abaixo;
II - comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por 
uma ou  mais  pessoas  jurídicas,  inclusive  cooperativas  educacionais,  sem fins  lucrativos,  que 
incluam na sua entidade mantenedora representantes da comunidade; 
III - confessionais, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por 
uma ou mais pessoas jurídicas que atendem a orientação confessional e ideologia específicas e 



 

ao disposto no inciso anterior;
IV - filantrópicas, na forma da lei.
a) todas estão certas
b) todas estão erradas
c)somente uma está errada
d)somente uma está certa
e) nenhuma das anteriores.

08. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas 
comunitárias, confessionais ou filantrópicas que:

I  -  comprovem finalidade  não-lucrativa  e  não  distribuam resultados,  dividendos,  bonificações, 
participações ou parcela de seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto;
II - apliquem seus excedentes financeiros em educação;
III  -  assegurem  a  destinação  de  seu  patrimônio  a  outra  escola  comunitária,  filantrópica  ou 
confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades;
a) todas estão erradas
b) somente uma está certa
c)todas estão certas
d)somente uma está errada
e) nenhuma das anteriores.

09. Os sistemas municipais de ensino compreendem:

I  -  as  instituições do ensino fundamental,  médio  e  de educação infantil  mantidas  pelo  Poder 
Público municipal;
II - as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada;
III – os órgãos municipais de educação.
a) todos estão certos
b) todos estão errados
c)há uma errada
d)há duas erradas
e) nenhuma das anteriores.

10.  Os estabelecimentos de ensino,  respeitadas as  normas comuns e as do seu sistema de 
ensino, terão a incumbência de:

I - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros;
II - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas;
a)somente a 1ª está certa
b) somente a 1ª está errada
c)ambas estão erradas
d)ambas estão certas
e) nenhuma das anteriores.



 
GABARITO

01. D
Conforme a literalidade do art. 20,  LETRA D.

02. A
Conforme a literalidade do art. 80,  LETRA A.

03. C
Conforme a literalidade do art. 20,  LETRA C.

04. D
Conforme a literalidade do art. 17,  LETRA D.

05. D
Conforme a literalidade do art. 13,  LETRA D.

06. B
Conforme a literalidade do art. 20,  LETRA B.

07. A
Conforme a literalidade do art. 20,  LETRA A.

08.C
Conforme a literalidade do art. 77,  LETRA C.

09.C
Conforme a literalidade do art. 18,  LETRA C.

10. D
Conforme a literalidade do art. 12,  LETRA D.


