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APRESENTAÇÃO

O mundo dos concursos públicos tem ganhado uma importância cada vez
maior. É surpreendente o número de pessoas que concorrem todos os anos às
oportunidades de emprego estável, boas condições de trabalho e salários.
A apostila de 500 QUESTÕES FUNDAMENTADAS DA LDB - LEI 9.394/96 é destinada
especialmente a professores que se preparam para concorrer às oportunidades
de emprego através de concursos púbicos.
A nossa equipe preocupa-se em oferecer ao concursando um material de
estudo especialmente criado para prepara-lo e conduzi-lo ao sucesso.
Também garantimos a atualização desta apostila até a data do envio, pois
sabemos que as bancas exploram preferencialmente as alterações nas leis
durante a elaboração das provas.
Nunca é demais frisar que é a prática de exercícios que fixa o conhecimento e
prepara o candidato para reconhecer as armadilhas preparadas pelas bancas
organizadoras dos certames, pois muitas vezes conhecer determinado assunto
não é suficiente para assimilar a forma como este conhecimento é cobrado nas
provas.
A quantidade de questões aliada à qualidade, rapidez no envio e ao
compromisso de conduzir o candidato ao sucesso representam todo nosso
diferencial.
Wilma G. Freitas

500 questões fundamentadas da LDB

500
Questões fundamentadas
Lei 9.394/96 - LDB

QUESTÕES

1.

2.

O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, exceto:
a)

Respeito à liberdade e apreço à tolerância.

b)

Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino.

c)

Garantia de padrão de qualidade.

d)

Valorização da experiência extraescolar.

e)

Vinculação entre a educação escolar, o trabalho voluntário e a renda
familiar, visando direcionar e condicionar a população ativa às
necessidades sociais.

Marque V, se a assertiva for verdadeira, ou F, se a assertiva for falsa.
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.
(
(

3.

) FALSA.
) VERDADEIRA.

A respeito dos recursos financeiros, o repasse dos valores do caixa
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ocorrerá
imediatamente ao órgão responsável pela educação, observados os
seguintes prazos:
I.

Recursos arrecadados do primeiro ao décimo dia de cada mês, até o
vigésimo dia;
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4.

II.

Recursos arrecadados do décimo primeiro ao vigésimo dia de cada
mês, até o trigésimo dia;

III.

Recursos arrecadados do vigésimo primeiro dia ao final de cada
mês, até o décimo dia do mês subsequente;

IV.

O atraso da liberação não sujeitará os recursos à correção
monetária e à responsabilização civil e criminal das autoridades
competentes.

a)

I e II estão corretos.

b)

II e III estão corretos.

c)

I, II e III estão corretos.

d)

II, III e IV estão corretos.

e)

I, II, III e IV estão corretos.

O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado
mediante determinadas garantias, com exceção de:
a)

Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com
necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de
ensino.

b)

Atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças a partir
de 02 a seis anos de idade

c)

Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da
criação artística, segundo a capacidade de cada um.

d)

Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do
educando.

e)

Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com
características e modalidades adequadas às suas necessidades e
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disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as
condições de acesso e permanência na escola.

5.

Complete a lacuna:
Qualquer cidadão habilitado com a titulação própria poderá exigir a
abertura de concurso público de provas e títulos para cargo de docente de
instituição pública de ensino que estiver sendo ocupado por professor não
concursado, por mais de .................. anos, ressalvados os direitos
assegurados por lei.
( ) três
( ) quatro
( ) seis

6.

Analise a veracidade das afirmativas seguintes.
I.

É competência dos municípios elaborar o Plano Nacional de
Educação, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os
Estabelecimentos de ensino.

II.

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão,
em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino.

III.

Caberá à União a coordenação da política nacional de educação,
articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função
normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias
educacionais.

Está (ao) correta (s):
a)

I, II e III

b)

II e III

c)

I, apenas
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7.

d)

III, apenas

e)

II, apenas

Marque V, se a assertiva for verdadeira, ou F, se a assertiva for falsa.
O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de
quatro anos, terá como finalidades a consolidação e o aprofundamento
dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o
prosseguimento de estudos.
(
(

8.

) FALSA.
) VERDADEIRA.

Ivani, em seus estudos sobre concepção e práticas pedagógicas,
afirma: "O pensar e o agir interdisciplinar se apoiam no princípio de
que nenhuma fonte do conhecimento é, em si mesma, completa e de
que, pelo diálogo com outras formas de conhecimentos, de maneira
a se interpenetrarem, surgem novos desdobramentos na
compreensão da realidade e sua representação". Portanto, podemos
basicamente entender o sentido de interdisciplinaridade como:
a)

Trabalho cooperativo e em equipe com justaposição de conteúdos;

b)

Trabalho isolado de cada professor em sua área de conhecimento;

c)

Adoção de um único método de trabalho por várias disciplinas;

d)

Princípio que estabelece o sentido de unidade na diversidade,
mediante uma visão de conjunto, que permita ao homem fazer
sentido dos conhecimentos e informações dissociados e até mesmo
antagônicos que vem recebendo, de tal modo que possa reencontrar
a identidade do saber na multiplicidade de conhecimento;

e)

As alternativas a e b estão corretas.
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9.

Complete a lacuna:
.................................. despesas de manutenção e desenvolvimento do
ensino despesas destinadas à pessoal docente e demais trabalhadores
da educação, quando em desvio de função ou em atividade alheia à
manutenção e desenvolvimento do ensino.
(
(

) constituirão
) não constituirão

10. Marque V, se a assertiva for verdadeira, ou F, se a assertiva for falsa.
Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil,
tem, no mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, incluído o
tempo reservado aos exames finais, quando houver.
(
(

) FALSA.
) VERDADEIRA.
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RESPOSTAS

1.
Resposta: E
Fundamento:
Art. 3º, IV da Lei 9.394/96 - LDB
Art. 3º, V da Lei 9.394/96 - LDB
Art. 3º, IX da Lei 9.394/96 - LDB
Art. 3º, X da Lei 9.394/96 - LDB
Art. 3º, XI da Lei 9.394/96 - LDB

2.
Resposta: V
Fundamento:
Art. 1º, caput da Lei 9.394/96 - LDB

3.
Resposta: C
Fundamento
Art. 69, § 5º, I, II, III e § 6º da LDB

4.
Resposta: B
Fundamento:
Art. 4º, III da Lei 9.394/96 - LDB
Art. 4º, IV da Lei 9.394/96 - LDB
Art. 4º, V da Lei 9.394/96 - LDB
Art. 4º, VI da Lei 9.394/96 - LDB
Art. 4º, VII da Lei 9.394/96 - LDB

5.
Resposta: seis
Fundamento:
Art. 85 da Lei 9.394/96 - LDB

6.
Resposta: B
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Fundamento:
Art. 9º, I da Lei 9.394/96 - LDB
Art. 8º, caput da Lei 9.394/96 - LDB
Art. 8º, § 1º da Lei 9.394/96 - LDB

7.
Resposta: F
Fundamento:
Art. 35, caput , I da Lei 9.394/96 - LDB

8.
Resposta: D
Fundamento
A interdisciplinaridade relaciona-se ao princípio de que todo
conhecimento mantém diálogo permanente com outros
conhecimentos.
LIBÂNEO, José Carlos, OLIVEIRA, João Ferreira & TOSCHI, Mirza Seabra.
Educação Escolar: Políticas, estrutura e organização. 7ª Ed.São Paulo: Cortez,
p. 258. 2009..

9.
Resposta: não constituirão
Fundamento:
Art. 71, VI da Lei 9.394/96 - LDB

10.
Resposta: F
Fundamento
Art. 47, caput da LDB
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e do Adolescente e dá outras providências.



LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996: Estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional.



LEI No 10.861, DE 14 DE ABRIL DE 2004: Institui o Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior – SINAES e dá outras providências



LEI Nº 11.494, DE 20 DE JUNHO DE 2007: Regulamenta o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB, de que trata o art. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias; altera a Lei no 10.195, de 14 de fevereiro de 2001; revoga
dispositivos das Leis nos 9.424, de 24 de dezembro de 1996, 10.880, de 9 de junho de
2004, e 10.845, de 5 de março de 2004; e dá outras providências.



LEI Nº 13.005, DE 25 DE JUNHO DE 2014: Aprova o Plano Nacional de
Educação - PNE e dá outras providências.



LEI Nº 13.415, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2017: Altera as Leis nos 9.394, de
20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
e 11.494, de 20 de junho 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação, a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei
no 5.452, de 1o de maio de 1943, e o Decreto-Lei no236, de 28 de fevereiro de 1967;
revoga a Lei no 11.161, de 5 de agosto de 2005; e institui a Política de Fomento à
Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral.



DECRETO Nº 9.057, DE 25 DE MAIO DE 2017: Regulamenta o art. 80 da
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional.



LEI Nº 13.478, DE 30 DE AGOSTO DE 2017: Altera a Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para estabelecer
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direito de acesso aos profissionais do magistério a cursos de formação de professores,
por meio de processo seletivo diferenciado.


LEI Nº 13.490, DE 10 DE OUTUBRO DE 2017: Altera o art. 53 da Lei
o

n 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional), para dispor sobre doações às universidades.

 LEI Nº 13.530 DE 7 DE DEZEMBRO DE 2017:

Altera a Lei no 10.260, de 12
de julho de 2001, a Lei Complementar n 129, de 8 de janeiro de 2009, a Medida
Provisória no 2.156-5, de 24 de agosto de 2001, a Medida Provisória no 2.157-5, de 24
o
o
de agosto de 2001, a Lei n 7.827, de 27 de setembro de 1989, a Lei n 9.394, de 20
de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a Lei
no 8.958, de 20 de dezembro de 1994, a Lei no 9.766, de 18 de dezembro de 1998, a
o
o
Lei n 8.745, de 9 de dezembro de 1993, a Lei n 12.101, de 27 de novembro de 2009,
o
a Lei n 12.688, de 18 de julho de 2012, e a Lei no 12.871, de 22 de outubro de 2013; e
dá outras providências.
o



LEI Nº 13.632, DE 6 DE MARÇO DE 2018: Altera a Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para dispor
sobre educação e aprendizagem ao longo da vida.



LEI Nº 13.663, DE 14 DE MAIO DE 2018: Altera o art. 12 da Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996, para incluir a promoção de medidas de conscientização, de
prevenção e de combate a todos os tipos de violência e a promoção da cultura de paz
entre as incumbências dos estabelecimentos de ensino.



LEI Nº 13.666, DE 16 DE MAIO DE 2018: Altera a Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para incluir o
tema transversal da educação alimentar e nutricional no currículo escolar. Vigência

COMO ADQUIRIR

35,00
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Você pode adquirir essa apostila efetuando o pagamento
através de:

A) Depósito em conta
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Favorecida: Vivian Alves Gomes de Freitas
Banco: BRADESCO
Agência: 3065(Teófilo Otoni-MG)
Conta: 10039-0 (Corrente e poupança)
CPF: 049.774.563-19

OU
Favorecido: Vivian Alves Gomes de Freitas
Banco: CAIXA
Agência: 3662 (Teófilo Otoni-MG)
Operação: 013
Conta: 10964-9 ( poupança)
CPF: 049.774.563-19
E
Favorecido: Vivian Alves Gomes de Freitas
Banco: Banco do Brasil
Agência: 0099-X (Cajazeiras)
Conta: 29563-9 (Conta corrente)
CPF: 049.774.563-19

Envie para o nosso e-mail odiferencialconcursos@bol.com.br ou pelo
WhatsApp: (33) 991155186
apostila adquirida.

os dados do depósito

e o nome da

B) PAGSEGURO
Acesse o site www.odiferencialconcursos.com.br . Logo abaixo da apostila
tem o botão do PAGSEGURO. É só clicar e seguir as instruções.
OBSERVAÇÃO: Depois de concluída a negociação através de
depósito ou do Pagseguro, caso não localize a apostila na sua CAIXA
DE ENTRADA, favor verificar nas pastas LIXO, QUARENTENA ou
SPAM.
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Maiores esclarecimentos:
TIM

041 (33) 99161.3584

OI

031 (33) 98897-7616

FIXO:

031 (33) 3522-9494

WhatsApp: (33) 991155186

E-mail: odiferencialconcursos@bol.com.br

APROVEITE E BAIXE OUTRAS APOSTILAS AMOSTRAS (ANEXOS)

www.odiferencialconcursos.com.br
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