
LEI DE DIRETRIZES E BASES

01. A educação  física,  integrada  à  proposta  pedagógica  da  escola,  é  componente  curricular 
obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno, exceto:
a) que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas.
b) maior de trinta e cinco anos de idade.
c)  que estiver  prestando serviço militar  inicial  ou que,  em situação similar,  estiver  obrigado à 
prática da educação física.
d) amparado pelo Decreto-Lei no 1.044, de 21 de outubro de 1969.
e) que tenha prole. 

02. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão, ainda, as seguintes diretrizes:
a) a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de 
respeito ao bem comum e à ordem democrática.
b) consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento;
c) orientação para o trabalho.
d) promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não-formais.
e) todas correta.

03. A educação infantil será oferecida em: creches, ou entidades equivalentes, para crianças de 
até ____ anos de idade.
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6

04. A educação infantil será oferecida em: pré-escolas, para as crianças de _____ a seis anos de 
idade.
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6

05. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, 
iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante:
a) o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da 
leitura, da escrita e do cálculo;
b) a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos 
valores em que se fundamenta a sociedade;
c)  o  desenvolvimento  da  capacidade  de  aprendizagem,  tendo  em  vista  a  aquisição  de 
conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;
d) o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância 
recíproca em que se assenta a vida social.
e) todas certas.



06. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos ______ horas de trabalho efetivo 
em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola.
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6

07. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, terá como 
finalidades:
a) a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, 
possibilitando o prosseguimento de estudos.
b) a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de 
modo  a  ser  capaz  de  se  adaptar  com  flexibilidade  a  novas  condições  de  ocupação  ou 
aperfeiçoamento posteriores.
c)  o  aprimoramento  do  educando  como  pessoa  humana,  incluindo  a  formação  ética  e  o 
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico.
d)  a  compreensão  dos  fundamentos  científico-tecnológicos  dos  processos  produtivos, 
relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.
e) todas corretas.

08. A educação superior tem por finalidade, exceto:
a)  estimular  a  criação  cultural  e  o  desenvolvimento  do  espírito  científico  e  do  pensamento 
reflexivo.
b) formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores 
profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua 
formação contínua.
c)  incentivar  o  trabalho  de  pesquisa  e  investigação  científica,  visando  o  desenvolvimento  da 
ciência  e  da  tecnologia  e  da  criação  e  difusão  da  cultura,  e,  desse  modo,  desenvolver  o 
entendimento do homem e do meio em que vive.
d)  promover  a  divulgação  de  conhecimentos  culturais,  científicos  e  técnicos  que  constituem 
patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras 
formas de comunicação.
e) suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento profissional e possibilitar a correspondente 
concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual 
sistematizadora do conhecimento de cada geração.

09. As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de 
nível  superior,  de  pesquisa,  de  extensão  e  de  domínio  e  cultivo  do  saber  humano,  que  se 
caracterizam por: 
a) produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos temas e problemas 
mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto regional e nacional.
b) um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado.
c) um terço do corpo docente em regime de tempo integral.
d) “a” e “b” estão corretas.
e) todas estão corretas.

10. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as 
seguintes atribuições, exceto:
a) criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos 
na LDB, obedecendo às normas gerais da União e dos Estados, quando for o caso, do respectivo 
sistema de ensino.



b) fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes;
c) estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades 
de extensão.
d) fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do seu meio.
e) elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais 
atinentes.

GABARITO

01. C
Cometários: Maior de trinta anos de idade.

02. E
Comentários: São os conteúdos curriculares da educação básica estabelcido no artigo 27 da 
LDB.

03. B
Comentários: O correto é até 3 anos de idade, segundo o artigo 30 da LDB.

04. C
Comentários: O correto é de 4 a 6 anos de idade.

05. E
Comentários: É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos.

06. C
Comentários: O correto é 4 horas de trabalho.

07. E
Comentários: São as finalidades estabelecidas no artigo 35 da LDB.

08. E
Comentários: O aperfeiçoamento deve ser cultural e profissional segundo o artigo 43 da LDB.

09. E
Comentários: É facultada a criação de universidades especializadas por campo do saber. 

10. A
Comentários:  O correto é:  “criar,  organizar e extinguir,  em sua sede, cursos e programas de 
educação superior previstos na LDB, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o 
caso, do respectivo sistema de ensino.


