
LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL

01.  Assinale a alternativa incorreta:
a)  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.
b) A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social.
c) A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 
solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
d) O acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo 
de  cidadãos,  associação  comunitária,  organização  sindical,  entidade  de  classe  ou  outra 
legalmente constituída, e, ainda, o Ministério Público, acionar o Poder Público para exigi-lo.
e) É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores, a partir dos cinco anos de 
idade, no ensino fundamental. 

02. O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de, 
exceto:
a) ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na 
idade própria.
b) universalização do ensino superior gratuito.
c) atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais, 
preferencialmente na rede regular de ensino;
d) atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de idade;
e) acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 
capacidade de cada um.

03. Compete aos Estados e aos Municípios, em regime de colaboração, e com a assistência da 
União:
a) recensear a população em idade escolar para o ensino fundamental, e os jovens e adultos que 
a ele não tiveram acesso.
b) fazer-lhes a chamada pública.
c) zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola.
d) “a” e “b” estão corretas.
e) todas estão corretas.

04. A União incumbir-se-á de, exceto:
a) elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, e o Distrito Federal.
b) organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do sistema federal de ensino e 
o dos Territórios.
c) prestar assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o 
desenvolvimento  de  seus  sistemas  de  ensino  e  o  atendimento  prioritário  à  escolaridade 
obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva.
d) 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, que nortearão os 
currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum.
e) coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação.

05. Os Estados incumbir-se-ão de, exceto:
a) organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino.
b) definir, com os Municípios, formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais 
devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, de acordo com a população a 



ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do Poder Público.
c) elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância com as diretrizes e planos 
nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus Municípios.
d)  autorizar,  reconhecer,  credenciar,  supervisionar  e  avaliar,  respectivamente,  os  cursos  das 
instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino.
e) baixar normas suplementares para o seu sistema de ensino.

06. Os estabelecimentos de ensino,  respeitadas as  normas comuns e as do seu sistema de 
ensino, terão a incumbência de, exceto:
a) elaborar e executar sua proposta pedagógica.
b) administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros.
c) assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas.
d) velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente e discente.
e) prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento.

07. Os docentes incumbir-se-ão de, exceto:
a) participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino.
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 e médio rendimento.
e)  ministrar  os  dias  letivos  e  horas-aula  estabelecidos,  além  de  participar  integralmente  dos 
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional.

08. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que 
os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, 
observadas as normas gerais de direito ________ público.
a) financeiro.
b) tributário.
c) administrativo.
d) penal.
e) trabalhista.

09. Os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal compreendem:
a) as instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo Poder Público estadual e pelo Distrito 
Federal.
b) as instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público municipal.
c) as instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada.
d) os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal, respectivamente.
e) todas corretas.

10. A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios, exceto:
a)  avaliação cumulativa  do desempenho do aluno,  com prevalência  dos aspectos  qualitativos 
sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais.
b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar.
c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado.
d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito.
e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os 
casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus 
regimentos.



GABARITO

01. E
Comentário: O correto é os pais ou responsáveis efetuarem a matrícula dos menores, a partir dos 
seis anos e não dos cinco anos.

02. B
Comentário: A universalização é do nível médio e não do superior.

03. E
Comentário: Neste caso, a União assiste, ou seja, dá ao Estado e aos Municípios.

04. A
Comentário: A União elaborará o PNE, em colaboração com os Estados, o DF e os Municípios.

05. E
Comentário: O Estado baixará normas complementares para o seu sistema de ensino.

06. D
Comentário: O correto é: “ velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente”.

07. D
Comentário: A recuperação é somente para os alunos e menor rendimento.

08. A
Comentário: O correto é o Direito Financeiro.

09. E
Comentário: No Distrito Federal,  as instituições de educação infantil,  criadas e mantidas pela 
iniciativa privada, integram seu sistema de ensino.

10. A
Comentário: A avaliação deve ser contínua e cumulativa.


