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LEI DE DIRETRIZES E BASES - PARTE I
Para começar, concentre-se nesta dica para você alcançar seus objetivos durante esse
processo de formação.
Para entender melhor a Lei de Diretrizes e Bases da Educação é importante refletir sobre
seu percurso histórico. Logo, tentarei organizar algumas questões que foram relevantes nestes 21 anos de existência da lei.
A primeira LDB foi um grande avanço na educação brasileira; porém, muitas das questões
tratadas hoje são obsoletas, como a visão excludente que a educação especial recebeu. O
texto sancionado em dezembro de 1961 foi apresentado pelo Projeto de Lei n. 2.222/1957 e
tramitou vigorosamente pelo Congresso Nacional, nos anos de 1957 e 1958, mas se tornou
lei somente em 1960. Houve inúmeros decretos para regulamentar seu pequeno texto de 96
artigos concisos sobre a educação nacional.
Num contexto de educação tradicional, transmissora de conhecimento e baseada na autoridade desde o início da escolarização formal, surge, no Brasil, a Lei n. 4.024/1961, que traz
princípios de liberdade e baseia-se nos ideais de solidariedade humana, buscando como fins,
entre outros, a compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana, do cidadão, do Estado,
da família e dos demais grupos que compõem a comunidade, o respeito à dignidade e às liberdades fundamentais do homem, o desenvolvimento integral da personalidade humana, a sua
participação na obra do bem comum e o preparo do indivíduo e da sociedade para o domínio
dos recursos científicos e tecnológicos que lhes permitam utilizar as possibilidades e vencer
as dificuldades do meio.
Com o advento do Regimento Militar e o desejo de evolução que o Brasil possuía neste
momento histórico, foi necessário alterar o texto e garantir um processo mais autoritário e de
formação intelectual que necessitava de mudança do comportamento. Nesta visão, as Leis n.
5.540/1968 e n. 5.692/1971 foram consideradas de caráter positivista e com pouca abertura
para processos democráticos.
Com o advento da Constituição Federal de 1988, uma nova lei deveria também nascer.
A nova LDB é a Lei maior da educação brasileira que disciplina o ensino público e privado,
na educação formal, ou seja, da educação escolar. Tendo a sua gênese na Constituição Federal
de 1988, que traz as primeiras normas gerais da educação.
Então, sugiro a você que já tenha estudados os artigos 205 a 214 do texto da carta Magna.

Lei n. 9.394, de 20 de Dezembro de 1996
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. É a lei que regulamenta o sistema
de ensino brasileiro (público e privado), em toda a educação formal/escolar (desde a educação
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básica até a educação superior). Tem sua gênese no texto constitucional de 1988 e traz as
normas gerais para a educação brasileira.

TÍTULO I
DA EDUCAÇÃO

Art. 1º 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.
§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio do
ensino, em instituições próprias.
§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social.

A LDB regulamenta apenas a educação escolar, que se desenvolve em instituições próprias
como a escola, e deverá estar vinculada ao mundo do trabalho e à prática social.
Sendo a educação um dever da família e do Estado, tendo o pleno desenvolvimento do
educando, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho como
finalidades.

A ideia de educação foi tratada de forma ampla e abrangente. Porém, cabe ressaltar que a lei
disciplinou apenas a educação escolar, aquela que se desenvolve em instituições próprias, que
tem a escola como o principal espaço para formalização do processo educativo.

TÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS E FINS DA EDUCAÇÃO NACIONAL

Art. 2º 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.

O segundo artigo está diretamente vinculado ao artigo 205 da Constituição Federal, envolve as finalidades que perpassam a educação vista como dever da família, mas conta com o auxílio e a contribuição do Estado para que juntos estruturem, organizem e defendam princípios
os quais favoreçam o pleno desenvolvimento dos educandos e a sua qualificação para o trabaO conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
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lho. Portanto, a educação embasada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade
humana envolve o tripé (o pleno desenvolvimento humano do educando, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho), conforme detalhado na imagem a seguir:

Os princípios da educação são 14, vamos dar uma olhada. Princípios são os alicerces da
norma, são o seu fundamento em essência, são o refúgio em que a norma encontra sustentação para racionalizar a sua legitimação, são a base de onde se extrai o norte a ser seguido por
um ordenamento. Os princípios apontados na LDB coadunam com a Constituição Federal de
1988. A LDB em seu art. 3º apresentou os princípios da educação brasileira.
• Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o
saber, este princípio nada mais é do que a liberdade de expressão no ato de aprender,
ensinar e pesquisar.
• Igualdade de condições para acesso e permanência na escola, onde indica que todos
devem não só ter direito a entrar na escola, mas como também permanecer e concluir
seus estudos tendo as mesmas condições de transformação social.
• Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, onde cada escola pode escolher
quais concepções e abordagens pedagógicas, projetos tendo com fim do processo um
ensino de qualidade.
• Respeito à liberdade e apreço a tolerância é um princípio que se aproxima a solidariedade humana, traz a necessidade de se respeitar as diferenças e as escolhas de cada um,
refletindo diretamente nos direitos humanos.
• Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, segundo a LDB é possível
existir instituições públicas e privadas de ensino onde para o Estado a educação e um
dever já para as instituições privadas um direito.
• Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais de ensino, concepção que
materializa o dever do Estado para com a educação.
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• Valorização do profissional da educação escolar é um princípio voltado para a importância da formação, da qualificação e da preparação dos profissionais da educação.
• Gestão Democrática do ensino público.

A Gestão Democrática, segundo a LDB, é para as instituições do ensino público, em que envolve a socialização dos processos pedagógicos e a participação de toda a comunidade escolar
nas decisões da escola. Logo, se a escola for pública, a gestão deverá ser democrática.
• Garantia de padrão de qualidade é outro princípio descrito na LDB, que nos mostra que
a LDB busca essa qualidade na educação a todo o momento.
• Valorização da experiência extraescolar, esse princípio busca a valorização dos conhecimentos e experiências que o aluno já possui, e as traz do seu mundo fora dos muros
da escola para dentro da aprendizagem formal, oficializando assim sua aprendizagem.
• Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, este princípio demonstra a importância do engajamento da educação formal com o mundo do trabalho e
com a vida dentro de uma sociedade.
• Consideração com a diversidade étnico-racial, este princípio nos mostra a importância
da superação do racismo e das desigualdades sociais tão presentes nos dias de hoje
em nossa sociedade.
• O princípio da garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida, este
princípio é uma das atualizações do ano de 2018, veio com a intenção de dar uma maior
atenção aos jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de concluir os estudos na
idade certa.
• O princípio do respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva, foi adicionado por meio da Lei
n. 14.191/2021, que criou uma nova modalidade da educação: a educação bilíngue de
surdos.
Caro(a) aluno(a), lembre que nos princípios temos duas garantias à garantia do padrão de
qualidade e a garantia de aprendizagem ao longo da vida.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

6 de 49

TEMAS EDUCACIONAIS

Lei de Diretrizes e Bases - Parte I

Carlinhos Costa

De forma esquematizada, ficou assim:
PRINCÍPIO

DESCRIÇÃO

I – igualdade de condições TODOS devem ter garantia de acesso, mas também de permanência nas instipara o acesso e permanência tuições de ensino, parte-se da ideia que todos devem ter as mesmas condições
na escola
na escola como espaço de transformação social.
II – liberdade de aprender, Esse princípio versa sobre a liberdade de expressão sobre o que se ensina, o que
ensinar, pesquisar e divulgar a se aprende, as pesquisas desenvolvidas.
cultura, o pensamento, a arte e
o saber.
III – pluralismo de ideias e de A escola pode ter as próprias concepções educacionais, trabalhar com diverconcepções pedagógicas.
sas perspectivas e abordagens pedagógicas, projetos, programas no intuito de
garantir o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, desde que o fim seja
a oferta de um ensino de qualidade.
IV – respeito à liberdade e Esse é o princípio que mais se aproxima da concepção de solidariedade humana,
apreço à tolerância.
traz em seu escopo a necessidade de respeitar as diferenças e as escolhas,
reflete nos direitos humanos.
V – coexistência de institui- É possível existir instituições públicas e privadas. Lembre-se de que para o
ções públicas e privadas de Estado a educação é um DEVER, já para o privado é um DIREITO.
ensino
VI – gratuidade do ensino Como dever do Estado, a educação deve ser gratuita em seus estabelecimenpúblico em estabelecimentos tos oficiais, cuidado que este princípio não é absolutista, pois existem julgados
oficiais.
nos tribunais superiores sobre a cobrança em instituição pública de cursos de
pós-graduação.
VII – valorização do profissio- Volta-se aos aspectos vinculados a formação, a qualificação e a preparação dos
nal da educação escolar.
profissionais da educação.
VIII – gestão democrática do Esse princípio envolve a democratização dos processos pedagógicos com escoensino público, na forma desta lhas realizadas por toda comunidade pedagógica escolar, envolvendo todos os
Lei e da legislação dos siste- sujeitos integrantes da realidade do educando, inclusive, o próprio educando.
mas de ensino.
IX – garantia de padrão de O padrão de qualidade está vinculado a oferta de insumos indispensáveis ao
qualidade.
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. E a educação como um
todo.
X – valorização da experiência Aqui está estampado a perspectiva progressista da legislação, quando se trata
extraescolar
de basear a educação na prática social e valorizar os conhecimentos e experiências que o aluno já possui.
XI – vinculação entre a edu- Esse princípio volta-se à contextualização das práticas educativas com a reacação escolar, o trabalho e as lidade dos educandos frente às demandas e necessidades apresentadas pela
práticas sociais..
comunidade pedagógica na qual está inserido.
XII – consideração com a Articula o respeito e o reconhecimento à diversidade étnico-racial com a qualidiversidade étnico-racial.
dade social da educação, traz a ideia de superação do racismo e das desigualdades raciais.
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PRINCÍPIO

DESCRIÇÃO

XIII – garantia do direito à edu- Princípio acrescido em 2018. Complementa o princípio inerente ao princípio da
cação e à aprendizagem ao igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e dá atenção
longo da vida.
especial para Jovens e Adultos que não tiveram na idade própria oportunidade
de concluir sua escolarização.
XIV - O princípio do respeito à Novo princípio adicionado por meio da Lei n. 14.191/2021, que criou nova modadiversidade humana, linguís- lidade da educação: a educação bilíngue de surdos.
tica, cultural e identitária das
pessoas surdas, surdo-cegas
e com deficiência auditiva,

TÍTULO III
DO DIREITO À EDUCAÇÃO E DO DEVER DE EDUCAR

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:
I – educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma:
a) pré-escola;
b) ensino fundamental;
c) ensino médio;
II – educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade;
III – atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino;
IV – acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não os concluíram na idade própria;
V – acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;
VI – oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;
VII – oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades
adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as
condições de acesso e permanência na escola;
VIII – atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas
suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;
IX – padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidade mínimas,
por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem.
X – vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua
residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 (quatro) anos de idade.

Os deveres do Estado são garantia que o poder público precisa ofertar para que a população possa usufruir do direito a educação. Fique atento(a) e vamos conversar sobre eles.
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O Estado tem o dever com educação pública dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de
idade, sendo essa a educação básica obrigatória dividida em: pré-escola, ensino fundamental
(com duração de 9 anos) e ensino médio (com duração mínima de 3 anos).
A educação infantil foi dividida em creches que atende as crianças de 0 a 3 anos de idade
(somente gratuita) e em pré-escolas que atende as crianças de 4 e 5 anos (gratuita e obrigatória). O ensino fundamental atende dos 6 aos 14 anos; e o ensino médio, dos 15 aos 17 anos.
Caro(a) aluno(a), lembre que a matrícula obrigatória é partir dos 4 anos de idade na pré-escola, e o ensino obrigatório vai até aos 17 anos no ensino médio.
A educação infantil vai até os 5 anos. Essa alteração aconteceu com a ampliação do Ensino Fundamental para 9 anos e o ingresso aos 6 anos.
A Educação Especial tem o AEE (Atendimento Educacional Especializado), este é dever do
estado aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, sendo transversal a todos os níveis, etapas e modalidades de ensino
e garantindo o atendimento PREFERENCIALMENTE na rede regular de ensino.

Caro(a) aluno(a),
A Lei n. 12.796/2013 altera a expressão “educando com necessidades educacionais especiais”
por “educandos com deficiência”, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades
ou superdotação.
Quando falamos que o atendimento especializado é transversal a todos os níveis, etapas e
modalidades é que o educando tem direito a esse atendimento a todo e qualquer momento que
se faça necessário para seu aprendizado.

Os alunos que não tiveram acesso ou não concluíram aos ensinos fundamental e médio na
idade própria têm o direito de acesso e a gratuidade para frequentarem os cursos para jovens
e adultos, a partir dos 15 anos para a conclusão do ensino fundamental, lembre-se: 15 anos,
pois aos 14 o educando ainda se encontra na idade própria, e aos 18 anos para a conclusão do
ensino médio, lembre-se novamente que concluímos o ensino médio aos 17 anos, logo aos 18
estão classificados como em defasagem e fora da idade própria.
O Estado ainda tem o dever de garantir acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, levando em consideração a capacidade de cada um, esse dever é
uma possibilidade que se manifesta nos cursos de educação superior.
Outro dever do Estado é a de ofertar o ensino noturno regular, adequado às condições de
cada um. Para que especialmente jovens com menos de 17 anos possam conciliar os estudos
e o trabalho.
A oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem traO conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
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balhadores as condições de acesso e permanência na escola, também é princípio e se reflete
na oferta da Educação de Jovens e Adultos.
Para que a educação seja uma resposta social e uma formação integral, é dever do estado
o atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de: programas
suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.
Lembre-se de que esses programas não são pagos com recursos da educação, os recursos
serão oriundos da assistência social.
Para que tudo possa ocorrer com a qualidade esperada, o estado precisa garantir um padrão mínimo de qualidade como a definição da quantidade mínima de alunos, insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem.

Segundo o dicionário Aurélio, em relação à palavra “insumo”: cada um dos materiais fundamentais para o desenvolvimento ou para a produção de algo.

E, por último, o Estado tem o dever de oferecer vaga na escola pública de educação infantil
ou de ensino fundamental mais próximo de sua residência a toda criança a partir do dia em
que completar 4 (quatro) anos de idade, atenção a um detalhe: a LDB não fala o quão próximo
deve ser a escola da residência do aluno.
Art. 4º-A. É assegurado atendimento educacional, durante o período de internação, ao aluno da
educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo
prolongado, conforme dispuser o Poder Público em regulamento, na esfera de sua competência
federativa.

(Incluído pela Lei n. 13.716, de 2018).

Esse artigo foi adicionado em 24 de setembro de 2018. Na prática escolar, já existia uma razoável flexibilização para atender os alunos em tratamento de saúde por tempo prolongado. O
legislador, ao adicionar este dispositivo, deixou claro que os alunos em tratamento de saúde,
em estabelecimentos hospitalares ou em tratamento domiciliar, devem ter atendimento educacional. O Poder Público ainda irá regulamentar esse artigo.
Art. 5º O acesso à educação básica obrigatória 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.
§ 1º O poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá:

I – recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica;
II – fazer-lhes a chamada pública;
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
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III – zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola.
§ 2º Em todas as esferas administrativas, o Poder Público assegurará em primeiro lugar o acesso
ao ensino obrigatório, nos termos deste artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais e legais.
§ 3º Qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem legitimidade para peticionar no
Poder Judiciário, na hipótese do § 2º do art. 208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de rito
sumário a ação judicial correspondente.
§ 4º Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino
obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade.
§ 5º Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o Poder Público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior.
Art. 6º É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a
partir dos 4 (quatro) anos de idade.

O acesso à educação básica é obrigatório e direito público subjetivo, ou seja, significa dizer
que é um direito irrenunciável de cada um, pois se trata de um direito universal e alicerce indispensável para o exercício da cidadania em plenitude. Um direito de todos e de cada um que
pode ser reclamado por qualquer cidadão ou organização legalmente constituída.
O dever do poder público para com a oferta da Educação Básica será de:
• recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, e também os jovens e adultos que não concluíram a educação básica, contagem anual (IBGE);
• fazer-lhes a chamada pública, como por exemplo, no Distrito Federal com as propagandas para a realização das matrículas pelo telefone 156 ou pelo site; e
• também tem o dever com os pais de zelar pela frequência do aluno.

A prioridade do Estado é pela oferta e garantia do acesso ao ensino obrigatório, as ações judiciais que versam sobre a oferta da educação básica são gratuitas e de rito sumário, sendo
comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino
obrigatório, poderá a ela ser imputado CRIME DE RESPONSABILIDADE.
Mas o que seria negligência? Seria a omissão do Estado no oferecimento da educação obrigatória em algum momento; assim, para garantir o cumprimento da obrigatoriedade, o poder
público poderá criar formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior.
Assim como é dever do Estado ofertar a educação básica a partir dos 4 anos de idade, também é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a
partir dos 4 (quatro) anos de idade.
Art. 7º O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições:
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
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I – cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino;
II – autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo Poder Público;
III – capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no art. 213 da Constituição Federal.
Art. 19. As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias administrativas:

(Regulamento)

(Regulamento)

I – públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo Poder
Público;
II – privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de
direito privado.
III – comunitárias, na forma da lei.

(Incluído pela Lei nº 13.868, de 2019)

§ 1º As instituições de ensino a que se referem os incisos II e III do caput deste artigo podem
qualificar-se como confessionais, atendidas a orientação confessional e a ideologia específicas.
(Incluído pela Lei nº 13.868, de 2019)
§ 2º As instituições de ensino a que se referem os incisos II e III do caput deste artigo podem ser
certificadas como filantrópicas, na forma da lei.

(Incluído pela Lei nº 13.868, de 2019)

A iniciativa privada terá a liberdade de oferecer o ensino desde que detenha a capacidade
de se autofinanciarem, exceto aqui as escolas privadas sem fins lucrativos. As Unidades Escolares devem cumprir e atender às normas que regem a educação e ainda obter autorização de
funcionamento, passando por um processo de avaliação da qualidade do ensino ofertado, sob
o risco de revogação da autorização e o fechamento da unidade escolar.
Daí a composição das instituições de ensino, agora que é dividida em instituições de ensino
públicas, privadas e comunitárias. E especifica as categorias inerentes as instituições privadas e
comunitárias de ensino podem se classificar como confessionais ou filantrópicas.
O ensino é livre a iniciativa privada desde que comprovem as seguintes condições:
• autorização de funcionamento;
• cumprir as normas;
• avaliação feita pelo poder público;
• capacidade de autofinanciamento.
Os respectivos sistemas de ensino serão organizados em regime de colaboração entre a
União, Estados, o Distrito Federal e os Municípios, sendo a União a responsável pela coordenação da política nacional de educação, realizando a articulação entre os diferentes níveis e
sistemas de ensino e exercendo sua função normativa, está diretamente ligada à edição de
normas; a função redistributiva envolve a organização, a distribuição e a redistribuição de recursos e programas; e a função supletiva, que está ligada ao ato de suplementar aquilo que já
foi ofertado.
Sobre as incumbências da União, temos que observar o tamanho das ações em que consiste a educação, pense em sentido amplo e com abrangência nacional, a União consiste
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
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no sistema nacional de educação. A seguir, o art. 9º e os incisos que indicam as incumbências da União.
Art. 9º
I – elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios;
II – organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do sistema federal de ensino e
o dos Territórios;
III – 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;
IV – 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;
IV – A – estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, diretrizes
e procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento, na educação básica e na educação superior, de alunos com altas habilidades ou superdotação; (esse foi acrescido posterior a
edição da lei em 1996)
V – coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação;
VI – assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio
e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a
melhoria da qualidade do ensino;
VII – baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação;
VIII – assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino;
IX – autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino.

A respeito das incumbências dos Estados, ressalta-se que é de sua responsabilidade a
oferta do Ensino Fundamental, com prioridade o Ensino Médio e a responsabilidade com o
transporte escolar das escolas estaduais, claro que se a escola pertence ao Estado, ao Estado
cabe o transporte escolar desses alunos, pois eles pertencem a sua rede de ensino.
Essas incumbências dos Estados são muito parecidas com as da União veja só:
Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de:
I – organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino;
II – 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;
III – 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;
IV – autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino;
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
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V – baixar normas complementares para o seu sistema de ensino;
VI – assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio a todos que o demandarem;
VII – assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual.

Ao Distrito Federal incumbe as competências referentes aos Estados e Municípios.

Os Municípios e os Estados podem editar normas complementares, em que o próprio nome
diz, visa a complementar uma lei maior.

Os Municípios devem ofertar a Educação Infantil e com prioridade o Ensino Fundamental,
também garantir o transporte escolar para as escolas municipais, assim como falei nos Estados: se as escolas pertencem ao Município, o seu transporte de alunos também. Aos Municípios também será permitida a atuação em outros níveis de ensino, mas quando as suas
obrigações, no caso: a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, estiverem plenamente sendo
atendidas. Atenção a um outro detalhe: esse atendimento em outras áreas deverá ser com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição de 25% à manutenção e
desenvolvimento do ensino.
Caro(a) aluno(a), pense comigo! Por que acima do percentual? Pensou? Então… Para que a
área de suas competências não fique prejudicada com sua atuação para oferta de outras áreas
para além das suas obrigações.
Outro detalhe que aparece nas incumbências dos Municípios é o fato de poderem optar
por se integrar ao sistema Estadual de ensino ou juntos compor um sistema único de educação básica.
Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de:
I – organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino,
integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados;
II – exercer ação redistributiva em relação às suas escolas;
III – baixar normas complementares para o seu sistema de ensino;
IV – autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino;
V – 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.
VI – assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal.
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Parágrafo único. Os Municípios poderão optar, ainda, por se integrar ao sistema estadual de ensino
ou compor com ele um sistema único de educação básica.

As atribuições das escolas e dos professores são muito cobradas em provas, e as bancas
gostam muito de trocar as informações para que você se confunda e erre a questão por falta
de atenção, ou pelo pouco tempo para a realização dessa, farei um comparativo nas atribuições que são parecidas vamos lá?
• A escola deve elaborar e executar sua proposta pedagógica. O docente participa da
elaboração da proposta pedagógica, ou seja, a escola elabora e executa, e o professor
participa da elaboração do PPP.
• A escola tem a incumbência de velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente, e o docente tem a incumbência de elaborar e cumprir plano de trabalho. Segundo
a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, então o professor elabora o seu
plano de trabalho coadunando com a proposta pedagógica da escola e a escola tem a
função de favorecer o cumprimento desse plano de trabalho.
• A escola tem a função de assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas, e o docente tem a incumbência de ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à
avaliação e ao desenvolvimento profissional. Olhe só, a escola assegura o cumprimento
dos dias letivos e o professor ministra esses dias letivos.
• Os estabelecimentos de ensino devem prover meios para a recuperação dos alunos de
menor rendimento e ao professor cabe estabelecer estratégias de recuperação, ou seja,
colocar a mão na massa para que haja a recuperação desse aluno de menor rendimento.
• A escola deve articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola, e os docentes colaborarão com essas atividades de
articulação da escola com as famílias e a comunidade.
• Acabei de descrever paralelamente as incumbências dos estabelecimentos de ensino
com os dos docentes que são bem parecidas, agora vamos falar das incumbências que
não fazem paralelos das escolas com os docentes e não teremos como confundir, ok?!

Incumbência dos estabelecimentos de ensino
• Administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros;
• Informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais sobre a frequência e rendimento dos alunos, esse trecho pode ser muito
confundido por você, pois quando falamos em comunicar rendimento e frequência já
pensamos na reunião de pais, e sabemos que na prática quem passa essas informações
são os professores, mas pela LDB é uma incumbência da escola, CUIDADO! Mas ainda
é incumbência da escola informar sobre a execução da proposta pedagógica da escola.
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• Notificar ao Conselho Tutelar do Município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% (trinta por cento) do percentual permitido em lei; (Redação
dada pela Lei n. 13.803, de 2019).
• Promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de
violência, especialmente a intimidação sistemática (bullying), no âmbito das escolas.
• Estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas, estes dois últimos incisos foram incluídos no ano de 2018, então tenha mais atenção com relação à
violência, bullying e a construção de uma cultura de paz.
• Promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas. (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019).
A única incumbência dos docentes que não fez paralelo algum aos estabelecimentos de
ensino foi o de zelar pela aprendizagem dos alunos.
Para ajudar a estudar, segue uma organização para estudar.
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UNIÃO

ESTADOS

MUNICÍPIOS

I – elaborar o Plano Nacional de Educação,
em colaboração com os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios;
II – organizar, manter e desenvolver os
órgãos e instituições oficiais do sistema
federal de ensino e o dos Territórios;
III – 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;
IV – 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;
IV – A – estabelecer, em colaboração com
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento, na
educação básica e na educação superior, de
alunos com altas habilidades ou superdotação;
V – coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação;
VI – assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando
a definição de prioridades e a melhoria da
qualidade do ensino;
VII – baixar normas gerais sobre cursos de
graduação e pós-graduação;
VIII – assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior,
com a cooperação dos sistemas que tiverem
responsabilidade sobre este nível de ensino;

I – organizar, manter e desenvolver os
órgãos e instituições oficiais dos seus
sistemas de ensino;
II – 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;
III – 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;
IV – autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de
educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino;
V – baixar normas complementares
para o seu sistema de ensino;
VI – assegurar o ensino fundamental
e oferecer, com prioridade, o ensino
médio a todos que o demandarem, respeitado o disposto no art. 38 desta Lei;
VII – assumir o transporte escolar dos
alunos da rede estadual.

I – organizar, manter e desenvolver
os órgãos e instituições oficiais dos
seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados;
II – exercer ação redistributiva em
relação às suas escolas;
III – baixar normas complementares para o seu sistema de ensino;
IV – autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu
sistema de ensino;
V – 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;
VI – assumir o transporte escolar
dos alunos da rede municipal.

IX – autorizar, reconhecer, credenciar,
supervisionar e avaliar, respectivamente, os
cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema
de ensino.
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UNIÃO

ESTADOS

MUNICÍPIOS

Conselho Nacional de Educação, com funções normativas e de supervisão e atividade permanente.
A União terá acesso a todos os dados e informações necessários de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais – Censo Educacional.
Delegação aos Estados e ao Distrito Federal, desde que mantenham instituições de educação superior.
Ao Distrito Federal, aplicar-se-ão as competências referentes aos Estados e aos Municípios.
Os Municípios poderão optar por compor um sistema único de educação básica com os estados.
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO

DOCENTES

I – elaborar e executar sua proposta pedagógica;
II – administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros;
III – assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas;
IV – velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente;
V – prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento;
VI – articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola;
VII – informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e,
se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta
pedagógica da escola;
VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município a relação dos
alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% (trinta
por cento) do percentual permitido em lei;
IX - promover medidas de conscientização, de prevenção e de
combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática (bullying), no âmbito das escolas;
X - estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas
escolas.
XI - promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de
prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas.

I – participar da elaboração da proposta
pedagógica do estabelecimento de ensino;
II – elaborar e cumprir plano de trabalho,
segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;
III – zelar pela aprendizagem dos alunos;
IV – estabelecer estratégias de recuperação
para os alunos de menor rendimento;
V – ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente
dos períodos dedicados ao planejamento, à
avaliação e ao desenvolvimento profissional;
VI – colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.

(Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)
Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na
educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios:
I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola;
II – participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.
Art. 15. 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 financeiro público.
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Agora falaremos sobre a gestão democrática dentro da LDB, em que se admite a participação de todos os segmentos da comunidade escolar, que são os pais, alunos, professores e
demais funcionários ligados diretamente a educação. As instituições de ensino possuem autonomia para organizar seu trabalho pedagógico, e possui também autonomia administrativa
e financeira, respeitando é claro as normas que regem o trabalho educacional.
A LDB deixa a cargo de cada sistema de ensino definir suas normas para a gestão democrática do ensino público, mas dentro dos seguintes princípios: participação dos profissionais
da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; participação das comunidades
escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.
Art. 16. O sistema federal de ensino compreende:
I – as instituições de ensino mantidas pela União;
II – as instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada; (Redação dada pela Lei nº
13.868, de 2019)
III – os órgãos federais de educação.
Art. 17. 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 estaduais e do Distrito Federal, respectivamente.
Parágrafo único. No Distrito Federal, as instituições de educação infantil, criadas e mantidas pela
iniciativa privada, integram seu sistema de ensino.
Art. 18. 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 infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada;
III – os órgãos municipais de educação.

Os sistemas de ensino podem ser Federal, Estadual/Distrito Federal e Municipal.
Pensando de forma geral, e se atentando à nomenclatura, órgãos federais de educação
pertencem ao sistema Federal, órgãos de educação estaduais e do DF pertencem ao sistema Estadual e os órgãos municipais de educação só podem pertencer ao sistema Municipal
de educação.
As instituições de ensino mantidas pela União são sistema Federais; instituições de ensino
mantido pelo Estado e pelo DF, sistema Estadual.

As instituições de educação infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada, integram o sistema de ensino do Distrito Federal, as instituições do Ensino Fundamental, médio e de educação infantil mantido pelo poder público municipal pertence ao sistema municipal.
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Tome cuidado!
• Instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada;
• Instituições de ensino fundamental e médio criados pela iniciativa privada integra o sistema Estadual de ensino; e
• Instituições de educação infantil criada e mantida pela iniciativa privada faz parte do
sistema Municipal de ensino.
FEDERAL

ESTADUAL / DF

MUNICIPAL

Instituições de Ensino mantida com
$$ da União

Instituições de Ensino mantidas
com $$ dos Estados e do DF

Instituições de Ensino mantida
com $$ do Município, quando
forem de Educação Básica

____

Instituições de Ensino mantidas
com $$ do Município, quando forem
de Educação Superior

____

Instituições de Ensino Privadas de

Instituições de Ensino Privadas de

Instituições de Ensino Privadas de

Educação Superior

Ensino Fundamental e Médio

Educação Infantil

Órgãos Federais
MEC/FNDE

Órgãos Estaduais/Distritais
SEE/CEE

Órgãos Municipais
SME/CME

Vamos findando essa aula por aqui…
Nestes artigos tratamos da organização da educação de forma ampla, na próxima aula
vamos tratar da organização da educação básica e de suas modalidades. E chegou a hora
de treinar.
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QUESTÕES DE CONCURSO
001. É de competência dos municípios, entre outras coisas, de acordo com o que ordena a

LDB, entre outras:
a) Autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino e os
estabelecimentos de educação básica da rede privada, existentes na cidade;
b) Oferecer, complementarmente, formação de professores em nível superior, em instituições
municipais, especialmente criadas, para este fim, ou por meio de convênios, com universidades oficiais;
c) Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados;
d) Assumir o transporte escolar dos alunos, desde que comprovado estado de pobreza das
famílias e a distribuição de merenda a todos os alunos do ensino fundamental.

a) Errado. Segundo a LDB, cabe ao Estado autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos da rede privada. De acordo com:
Art. 10.
IV – autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino.

b) Errado. Oferecer formação aos professores não é incumbência dos municípios, pois nada
se relata a respeito na LDB em seu art. 11, em que descreve as incumbências dos municípios.
c) Certo. Está descrito de forma literal na LDB no seu:

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de;
I – organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados, com isso encontra-se certo.

d) Errado. Para que os municípios assumam o transporte escolar, não há a necessidade de
comprovação do estado de pobreza das famílias.
Letra c.
002. (MARANGUAPE-CE/2016/GR CONSULTORIA) Desde sua promulgação, em 20 de de-

zembro de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional vem redesenhando o sistema educacional brasileiro em todos os níveis: da creche, desde então incorporada aos sistemas de ensino, às universidades, além de todas as outras modalidades de ensino, incluindo a
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educação especial, profissional, indígena, no campo e ensino a distância. Um dos avanços da
Lei n. 9394, de Diretrizes da Educação Nacional, é:
a) A criação dos cursos profissionalizantes;
b) A incorporação da Educação Infantil à Educação Básica;
c) A extinção da obrigatoriedade da Educação Física;
d) A criação das áreas de concentração.

a) Errado. O curso profissionalizante não é um avanço da Lei n. 9.394/1996, pois essa já está
descrita na LEI N. 5.692, DE 11 DE AGOSTO DE 1971, de acordo com o:
Art. 4º.
§ 3º Para o ensino de 2º grau, o Conselho Federal de Educação fixará, além do núcleo comum, o
mínimo a ser exigido em cada habilitação profissional ou conjunto de habilitações afins.

b) Certo. Este item foi modificado na LDB n. 9.394/1996 pela Lei n. 12.796/2013 descrita da
seguinte forma:
Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:
I – Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma: Pré-escola; Ensino Fundamental; Ensino médio;
II – Educação Infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade.

c) Errado. Segundo a LDB – 9.394/1996 em seu:
Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a ser
complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada,
exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela.
(…)

d) Errado. As áreas de concentração são citadas na reforma do ensino médio segundo Medida
Provisória n. 746/2016, e não consta na LDB desde sua promulgação.
Letra b.
003. (PRINCESA-SC/AMEOSC/2016) Complete a lacuna corretamente com base na Lei n.

9.394/1996:
“Na estrutura educacional brasileira, haverá um ________________________, com funções normativas e de supervisão e atividade permanente, criado por lei.”
a) Conselho de Movimentação da Educação.
b) Conselho Intergovernamental de Educação.
c) Conselho Nacional de Educação.
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d) Conselho Internacional de Educação.

No art. 9, § 1º, da LDB, descreve-se que:
Na estrutura educacional, haverá um Conselho Nacional de Educação, com funções normativas e de
supervisão e atividade permanente, criado por lei.

Letra c.
004. (CAMPO ERÊ-SC/ALTERNATIVE/2017) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional, Lei n. 9.394/1996, art. 2º, a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade:
I – O pleno desenvolvimento do educando.
II – Igualdade de condições.
III – Preparo para o exercício da cidadania.
IV – Qualificação para o trabalho.
V – Formação de hábitos e desenvolvimento da cultura.
a) Somente I, II e V estão corretos.
b) Somente I, III e IV estão corretos.
c) Somente I, II, III e IV estão corretos.
d) Somente II, IV e V estão corretos.
e) Todos estão corretos.

Conforme:
Art. 2º 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.

Igualdade de condições é citada no art. 3º como princípio, e não como finalidade.
Letra b.
005. (BOCAIÚVA DO SUL-PR/CEI/2015) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educa-

ção Nacional (Lei n. 9.394/1996) analise as proposições a seguir que discorrem acerca da dos
docentes e, em seguida, assinale a alternativa correta.
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I – Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino.
II – Estabelecer estratégias e plano de trabalho de acordo com sua concepção de ensino-aprendizagem.
III – Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.
a) I, II e III estão corretas.
b) Apenas I e III estão corretas.
c) Apenas a III está correta.
d) Apenas II e III estão corretas.
e) Apenas a I está correta.

De acordo com:
Art. 13. Os docentes se incumbir-se-ão de;
I – participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;
II – elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de
ensino e não de acordo com sua concepção de ensino-aprendizagem;
VI – colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.

Letra b.
006. (SANTA FÉ DO SUL-SP/2015/MIL CONSULTORIA) De acordo com a Lei n. 9.394/1996, o

ensino é livre à iniciativa privada, desde que sejam atendidas as seguintes condições:
1 – cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino.
2 – chamada pública.
3 – autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo Poder Público.
4 – capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no artigo 213 da Constituição Federal.
O correto está apenas em:
a) 1, 3 e 4.
b) 1, 2 e 3.
c) 2, 3 e 4.
d) 1, 2 e 4.
Item retirado literalmente do art. 7º:
Art. 7º O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições;
I – cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino;
II – autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo Poder Público;
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III – capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no art. 213 da Constituição Federal,
não é mencionado em nenhum momento a realização da chamada pública para rede privada de
ensino, na LDB fala-se em chamada pública no art. 5º sendo uma das competências federativas.

Letra a.
007. (ENTRE-IJUÍS-RS/2015/ASSCONPP) Sobre a LDB julgue as afirmações a seguir sobre

as incumbências prescritas:
I – Aos Municípios cabe oferecer a Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas, e, com
prioridade, o Ensino Fundamental.
II – Aos Estados cabe assegurar a Educação Infantil e oferecer, com prioridade, o Ensino
Fundamental a todos que demandarem.
Pode-se afirmar que:
a) Apenas a afirmação I está correta;
b) Apenas a afirmação II está correta;
c) As afirmações I e II são corretas;
d) As afirmações I e II são incorretas;

De acordo com:
Art. 11.
V – 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.

De acordo com:
Art. 10.
VI – assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio a todos que o demandarem, respeitado o disposto no art. 38 desta Lei e não a educação infantil.

Letra a.
008. (CELSO RAMOS-SC/2015/IESES) Com base na Lei n. 9.394, o dever do Estado com edu-

cação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:
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I – Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 18 (dezoito) anos de idade.
II – Educação infantil gratuita às crianças de até 6 (seis) anos de idade.
III – Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não os
concluíram na idade própria.
IV – Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a
todos os níveis, etapas e modalidades, somente na rede regular de ensino.
A sequência correta é:
a) Apenas a alternativa III está correta.
b) Apenas as alternativas I e IV estão corretas.
c) Apenas as alternativas I e III estão corretas.
d) Apenas as alternativas II e IV estão incorretas.
A educação básica obrigatória é gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade. A
educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento
integral da criança de até 5 (cinco) anos.
A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, sendo assegurada gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular,
oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus
interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames.

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação
escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.
§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às
peculiaridades da clientela de educação especial.

Letra a.
009. (CELSO RAMOS-SC/2015/IESES) Os sistemas municipais de ensino compreendem:

I – As instituições do ensino fundamental e de educação infantil mantidas pelo Poder Público municipal.
II – As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada.
III – Os órgãos municipais de educação.
IV – As instituições do ensino médio mantidas pelo Poder Público municipal.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

26 de 49

TEMAS EDUCACIONAIS

Lei de Diretrizes e Bases - Parte I

Carlinhos Costa

A sequência correta é:
a) Apenas os itens I, III e IV estão corretos.
b) Os itens I, II, III e IV estão corretos.
c) Apenas os itens I e III estão corretos.
d) Apenas os itens I e IV estão corretos.

De acordo com:
Art. 11.
V – 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.
Art. 18. 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 infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada;
III – os órgãos municipais de educação.

Letra b.
010. (CELSO RAMOS-SC/2015/IESES) O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as se-

guintes condições, EXCETO:
a) Cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino.
b) Autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo Poder Público.
c) Capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto em lei.
d) Concorrência pública para abertura de escolas privadas com melhor preço.

De acordo com:
Art. 7º
I – cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino;
II – autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo Poder Público;
III – capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no art. 213 da Constituição Federal.

A LDB não fala sobre concorrência pública para escolas privadas, fala apenas que essas devem seguir as normas gerais.
Letra d.
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011. (CELSO RAMOS-SC/2015/IESES) Considerando a n. Lei n. 9.394, o ensino será ministra-

do com base nos seguintes princípios:
I – Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.
II – Obrigatoriedade da gestão democrática do ensino nas instituições públicas e privadas.
III – Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais.
IV – Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas.
A sequência correta é:
a) Apenas os itens II e IV estão corretos.
b) Apenas os itens I e III estão corretos.
c) Os itens I, II, III e IV estão corretos.
d) Apenas os itens I, III e IV estão corretos.

Segundo a LDB, a Gestão Democrática é apenas no ensino público conforme:
Art. 3º
VIII – gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de
ensino;

Letra d.
012. (BUÍQUE-PE/2016/ADM&TEC) Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Segundo a LDB, é dever do Estado garantir educação básica obrigatória e gratuita dos 5
(cinco) aos 21 (vinte e um) anos de idade.
b) O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas
e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana
e europeia.
c) A educação infantil será oferecida em creches, ou entidades equivalentes, e pré-escolas.
d) O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de
oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando.
e) A educação infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação
da família e da comunidade.
De acordo com:
Art. 4º
I – O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade.

Letra a.
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013. (BUÍQUE-PE/2016/ADM&TEC) Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) O sistema federal de ensino compreende as instituições de ensino fundamental e médio
criadas e mantidas pela iniciativa privada.
b) Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena.
c) A União incumbir-se-á de elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
d) Os sistemas municipais de ensino compreendem, entre outros, os órgãos municipais
de educação.
e) A educação profissional técnica de nível médio será desenvolvida nas formas articulada
com o ensino médio ou subsequente.

De acordo com o art. 16, o sistema federal de ensino compreende:
• as instituições de ensino mantidas pela União;
• as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada;
• os órgãos federais de educação, não incluindo as instituições de Ensino Fundamental
e Médio da iniciativa privada, sendo essas pertencentes aos Estados e Distrito Federal.
Letra a.
014. (LOGRADOURO-PB/2016/ADVISE) Analise os itens a seguir com base na Lei n.

9.394/1996: artigo 12º: os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as
do seu sistema de ensino, terão a incumbência de:
I – prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento;
II – informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução
da proposta pedagógica da escola;
III – notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da Comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de cinquenta por cento do percentual permitido em lei.
Está(ao) correto(s) o(s) item(ns):
a) I e II, apenas;
b) II e III, apenas;
c) I e III, apenas;
d) III, apenas;
e) I, II e III.
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I. Certo. De acordo com o inciso V: prover meios para a recuperação dos alunos de menor
rendimento.
II. Certo. De acordo com o inciso VII: informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e,
se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como
sobre a execução da proposta pedagógica da escola.
III. Certo. De acordo com o inciso VIII: notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da Comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de cinquenta por cento do percentual permitido em lei.
Letra e.
015. (LOGRADOURO-PB/2016/ADVISE) Segundo o disposto na Lei n. 9.394/1996 artigo 17º:

os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal compreendem: assinale (V) para as
afirmações verdadeiras e (F) para as falsas:
(
(
(
(

) as instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo Poder Público estadual e
pelo Distrito Federal;
) as instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público municipal;
) as instituições de ensino fundamental e médio, criadas e mantidas pela iniciativa privada;
) as instituições de educação infantil, mantidas pela iniciativa privada.

A sequência correta é:
a) F-V-V-F.
b) V-V-V-F.
c) V-F-V-F.
d) F-V-F-F.
e) V-V-F-F.

(V) as instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo Poder Público estadual e pelo
Distrito Federal;
De acordo com o inciso:
I – as instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo Poder Público estadual e pelo Distrito
Federal.
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(V) as instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público municipal;
De acordo com o inciso:
II – as instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público municipal.

(V) as instituições de ensino fundamental e médio, criadas e mantidas pela iniciativa privada;
De acordo com o inciso:
III – as instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada.

(F) as instituições de educação infantil, mantidas pela iniciativa privada.
As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada compõe o sistema de ensino municipal de acordo com:
Art. 18.
II – as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada.

Letra b.
016. (SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO-MG/2016/IDECAN) A Lei de Diretrizes e Bases da Edu-

cação Nacional (Lei n. 9.394/1996) afirma que a educação é dever da família e do Estado. De
acordo com o exposto, analise as afirmativas a seguir.
I – A educação não é apenas responsabilidade da escola, engloba também o Estado, a
família e a sociedade, pois, juntos, devem trabalhar em prol da formação do indivíduo.
II – O Estado é responsável pelo fornecimento e financiamento dos serviços públicos, em
que a educação é uma das vertentes.
III – A família deve garantir os princípios fundadores da escola, entre eles, a continuidade
dos percursos escolares.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
a) I, II e III.
b) III, apenas.
c) I e II, apenas.
d) II e III, apenas.

I. Certo. De acordo com o:
Art. 2º 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.
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II. Certo. De acordo com o:
Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado…,

III. Errado.
Art. 68. Serão recursos públicos destinados à educação os originários de: receita de impostos próprios da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; receita de transferências constitucionais e outras transferências; receita do salário-educação e de outras contribuições sociais;
receita de incentivos fiscais; outros recursos previstos em lei.

Letra c.
017. (ARAPONGAS-PR/2016/FAUEL) São incumbências dos docentes, EXCETO:

a) Coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação.
b) Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento
de ensino.
c) Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino.
d) Zelar pela aprendizagem dos alunos.

É incumbência da União, de acordo com o:
Art. 9.
V – coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação.

Letra a.
018. (ARAPONGAS-PR/2016/FAUEL) Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas

comuns e as do seu sistema de ensino, terão, segundo o Artigo 12, da LDBEN, a incumbência
de, EXCETO:
a) Articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade
com a escola.
b) Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino.
c) Elaborar e executar sua proposta pedagógica.
d) Prover meios para a recuperação dos estudantes de menor rendimento.

De acordo com:
Art. 12. são incumbências dos estabelecimentos de ensino: elaborar e executar sua proposta pedagógica, prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento, articular-se com as
famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola, sendo com-
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petência dos Estados e não dos estabelecimentos de ensino baixar normas complementares para
seu sistema de ensino.

Letra b.
019. (ARAPONGAS-PR/2016/FAUEL) É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescen-

te, EXCETO:
a) Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente
na rede regular de ensino.
b) Ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na
idade própria.
c) Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador.
d) Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino superior.
De acordo com:
Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de
educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada
pré-escola; ensino fundamental; ensino médio.

Letra d.
020. (IPORÃ DO OESTE-SC/AMEO-SC/2016) Os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito

Federal compreendem:
I – as instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público municipal;
II – as instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada.
Com base no disposto na Lei n. 9.394/1996, dos itens acima:
a) Apenas o item I está correto.
b) Apenas o item II está correto.
c) Ambos os itens estão corretos.
d) Ambos os itens estão incorretos.

De acordo com o:
Art. 17. 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 estaduais e do Distrito Federal, respectivamente.

Letra c.
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021. (BOCAIÚVA-MG/UNIMONTES/2015) Observados os termos da Lei de Diretrizes e Bases

da Educação Nacional, Lei n. 9.394/1996, incluída a redação dada pela Lei n. 12.796/2013, entre os princípios em cujas bases o ensino será ministrado, NÃO se encontra:
a) Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.
b) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento,
a arte e o saber.
c) Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas.
d) Desvinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.

A palavra desvinculação torna o item errado, de acordo com:
Art. 3º
XI – vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.

Letra d.
022. (ESPÍRITO SANTO DO PINHAL-SP/INSTITUTO EXCELÊNCIA/2016) Sobre a Lei de Di-

retrizes e Bases da Educação Nacional e a Constituição Federal. O ensino será ministrado com
base nos seguintes princípios, EXCETO:
a) Gestão demográfica do ensino público, na forma da lei;
b) Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
c) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento a arte e o saber;
d) Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas
e privadas de ensino;

Essa descrição não aparece nem na LDB nem na Constituição Federal, que falam na Gestão
Democrática do ensino público na forma da lei, e não em gestão demográfica.
Letra a.
023. (CONDE-PB/ADVISE/2016) Conforme o art. 13 da Lei n. 9.394/1996 (LDB), todas as al-

ternativas a seguir são incumbências dos docentes, EXCETO:
a) participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;
b) elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica estabelecida pelos
pais dos alunos;
c) zelar pela aprendizagem dos alunos;
d) estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 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;
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A proposta pedagógica a ser elaborada e cumprida pelo docente é determinada pelo estabelecimento de ensino, e não pelos pais dos alunos.
Letra b.
024. (CONSULPLAN) Pode-se afirmar que segundo a LDBEN – 9.394/1996 o ensino será mi-

nistrado segundo os princípios, EXCETO:
a) Valorização do profissional da educação.
b) Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais.
c) Garantia da aprendizagem.
d) Garantia de padrão de qualidade.
e) Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas.

Para esta questão, recomenda-se a literalidade do artigo 3º, da LDB.
Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios;
I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber;
III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;
IV – respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V – coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
VI – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
VII – valorização do profissional da educação escolar;
VIII – gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de
ensino;
IX – garantia de padrão de qualidade;
X – valorização da experiência extraescolar;
XI – vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais; XII – consideração com
a diversidade étnico-racial;
XIII – garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.
XIV - respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. (Incluído pela Lei nº 14.191, de 2021)

Letra c.
025. (CONSULPLAN) De acordo com a Lei n. 9.394/1996, que estabelece as Diretrizes e Bases

da Educação Nacional sobre as ações dos docentes, analise.
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I – Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino.
II – Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento.
III – Zelar pela aprendizagem dos alunos.
IV – Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da escola.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativas
a) I
b) I, III
c) I, III, IV
d) I, IV
e) III, IV

A Consulplan costuma cobrar a literalidade da LDB, por meio do artigo 13.
Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de;
I – participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;
II – elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de
ensino;
III – zelar pela aprendizagem dos alunos;
IV – estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;
V – ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
VI – colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.

Letra c.
026. (CONSULPLAN) Segundo a LDBEN n. 9.394/1996, em seu art. 1º, “a educação abrange

os processos formativos que se desenvolvem”, EXCETO:
a) Na convivência humana.
b) Na vida familiar.
c) Nas instituições de ensino e pesquisa.
d) Nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil.
e) Na gestão democrática da escola pública.

Observe o artigo 1º, da LDB 9.394/1996:
Art. 1º 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.
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Esse normativo trata expressamente da gestão democrática, mas não artigo inicial e sim nos
princípios (artigo 3º).
Letra e.
027. (CONSULPLAN) Conforme a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), no seu art. 1º, a educação

abrange processos formativos que se desenvolvem
1. na família.
2. no trabalho.
3. nas instituições de ensino.
4. nos movimentos sociais.
5. nas organizações da sociedade civil.
Estão corretas apenas as alternativas
a) 2, 3
b) 3, 4, 5
c) 2, 3, 5
d) 1, 2, 3, 4, 5
e) 1, 2, 5

Mais uma vez a Consulplan cobra a literalidade do artigo 1º, da LDB:
Art. 1º 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.

Letra d.
028. (CONSULPLAN) A Lei n. 9.394/1996 – LDB recoloca a educação na perspectiva da for-

mação e do desenvolvimento humano, ou seja, o direito à educação entendido como direito à
formação e ao desenvolvimento pleno. Desse modo, assinale a afirmativa que NÃO coaduna
com a nova LDB.
a) A visão dos educandos como mão de obra a ser preparada para o mercado altamente competitivo é reafirmada.
b) Ocorre uma retomada dos sujeitos na sociedade, nas ciências, nas artes e nos movimentos sociais.
c) Reconhece os educandos como sujeitos do direito à formação plena, recuperando dimensões da docência e dos currículos soterradas sob o tecnicismo, o positivismo e o pragmatismo.
d) Acredita na totalidade humana dos educandos, como sujeitos cognitivos, éticos, estéticos,
corpóreos, sociais, políticos, culturais, de memória, sentimento, emoção e identidade.
e) Reconhece que os processos de formação nas escolas são inseparáveis do conjunto de
processos de socialização e sociabilidade em que se formam os alunos.
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A visão de preparo do indivíduo para o mercado altamente competitivo não é reforçada pela LDB
9.394/1996, conforme práticas orientadas pela educação tradicional. Ao assumir um aspecto
pós-crítico e transformador, as funções da educação deixam de ser restritas a esse campo.
Art. 2º 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.

Letra a.
029. (CONSULPLAN) No artigo 15º da LDBEN/1996 estabelece que “Os sistemas de ensino

asseguraram 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 financeiro público.”. Como se pode ver, a autonomia é determinada por
lei. Entretanto, da mesma forma que a gestão democrática da escola não é construída apenas
pela exigência legal, também a autonomia precisa ser construída no cotidiano da escola. Analise as afirmativas a seguir.
I – A autonomia construída é aquela que a escola define com seu cotidiano com base na
participação dos seus vários grupos.
II – A autonomia é garantida pela LDB − Lei n. 9.394/1996, devendo ser assegurada pelos
sistemas de ensino.
III – A construção da autonomia pela escola deve dispensar a ajuda financeira do poder público, em todos os seus níveis.
IV – A escola constrói sua autonomia a partir de práticas cotidianas que realiza e não de
ações isoladas e esporádicas.
V – A escola torna-se soberana em suas decisões e dispensa as orientações do sistema de
ensino à medida que se constrói sua autonomia.
Estão corretas apenas as afirmativas
a) I, III, V
b) I, II, IV
c) II, III, V
d) I, II, III
e) II, IV, V

A autonomia conferida pela LDB está associada à liberdade de adequar as propostas pedagógicas às necessidades e singularidades de cada escola. É importante lembrar que a palavra
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autonomia confere certo grau de liberdade e descentralização, mas que, no entanto, difere de
independência.
Letra b.
030. (CONSULPLAN) A LDB, Lei n. 9.394/1996, definiu para implantação da gestão democrá-

tica da escola pública, a estratégia de remeter aos sistemas de ensino, a definição de normas
de gestão democrática do ensino público na educação básica por meio da participação da comunidade escolar e local em Conselhos Escolares. Acerca disso, está INCORRETO afirmar que
a) A LDB com esta decisão, procurou respeitar a autonomia pedagógica e administrativa e de
gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro.
b) O Conselho Escolar constitui assim, a expressão da escola, como instrumento de tomada de
decisão, desde os diferentes pontos de vista, deliberando sobre a construção e gestão de seu
projeto político pedagógico.
c) O Conselho Escolar é um instrumento de tradução dos anseios da comunidade, portanto
ocorre a legitimação da voz da direção.
d) Sua atribuição é deliberar, nos casos de sua competência e aconselhar os dirigentes, no
que julgar prudente, sobre as ações a empreender e os meios a utilizar para o alcance dos fins
da escola.
De acordo com o artigo 14, da LDB, o Conselho Escolar é um dos mecanismos de participação
representando a voz da comunidade escolar na tomada de decisão, e não da direção.
Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na
educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios:
I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola;
II – participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.

Letra c.
031. (INSTITUTO ACESSO/2015) A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/1996

regulamenta a gestão democrática das escolas públicas e determina que todas as escolas elaborem seu projeto político pedagógico em conjunto com a comunidade escolar. A LDB determina que os sistemas de ensino devem definir as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, considerando, além de suas peculiaridades, os seguintes princípios:
a) Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola;
participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.
b) Participação apenas dos professores e dos representantes das secretárias municipais de
educação na elaboração do projeto político pedagógico da escola.
c) Participação dos profissionais de educação na elaboração do projeto pedagógico da escola
com o acompanhamento das secretarias municipais de educação e representantes do MEC.
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d) Participação de uma comissão de professores, designada pelas secretarias de educação
dos municípios, na elaboração do projeto pedagógico da escola.
e) Participação de uma comissão de representantes da comunidade local, designada pela prefeitura, na elaboração do projeto político pedagógico da escola com posterior aprovação das
secretarias de educação do município.

A questão fundamenta-se na literalidade do:
Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na
educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios:
I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola;
II – participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.

Letra a.
032. (ESPÍRITO SANTO/FCC/2016) A Educação Especial, na Lei de Diretrizes e Bases da Edu-

cação Nacional (Lei n. 9.394/1996),
a) é determinada como ensino obrigatório a toda pessoa com deficiência dos 4 (quatro) aos
17 (dezessete) anos de idade, dever do Estado e obrigação de acompanhamento médico realizado pela família.
b) estabelece a garantia de acesso e benefícios igualitários a todos alunos com deficiência ou
transtornos globais do desenvolvimento, matriculados nas redes públicas e privadas do ensino
de responsabilidade municipal.
c) é definida como modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação.
d) organiza seu ensino em classes do ensino regular e supletivo, escolas de atendimento
especializados por deficiência, após avaliação médica e testes psicológicos de inteligência
emocional.
e) assegura a todos alunos portadores de necessidades especiais acompanhamento médico
e/ou psicológico em Unidade Básica de Saúde mais próxima da escola em que o aluno estiver
matriculado.

É a literalidade do artigo 58, compreendendo o conceito dessa modalidade.
Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação
escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

Letra c.
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033. (TCE-PI/FCC/2014) Segundo a Lei de Diretrizes e Bases (LDB n. 9.394/1996), a educa-

ção, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade:
I – o pleno desenvolvimento do educando; seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.
II – o desenvolvimento integral das habilidades do educando: aprender a conhecer, aprender a
fazer, aprender a viver e aprender a ser.
III – o desenvolvimento intelectual do educando e a maturação gradativa de suas etapas
emocionais.
Está correto o que se afirma APENAS em
a) III.
b) I e II.
c) I.
d) II e III.
e) I, II e III.

Trata-se da literalidade fiel do artigo 2º, da LDB 9.394/1996, em que trata da FINALIDADE.
Art. 2º 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.

Letra c.
034. (DPE-ES/FCC/2016) Sobre a educação infantil, conforme disciplinada na normativa vi-

gente, é correto afirmar que
a) sua oferta é de responsabilidade primária dos Estados e Municípios e apenas supletivamente da União.
b) engloba três etapas: creche (0 a 2 anos), jardim (3 e 4 anos) e pré-escola (5 e 6 anos).
c) tem como finalidade principal a oferta de cuidado e proteção da criança em ambiente rico
de estímulos para seu desenvolvimento cognitivo.
d) não tem exigência de frequência mínima obrigatória na educação pré-escolar, mas ausências reiteradas sem justificativa podem ensejar notificação ao Conselho Tutelar para adoção
das providências cabíveis em face dos pais ou responsável.
e) tem como regra a avaliação por meio de acompanhamento e registro do desenvolvimento
de crianças, sem objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental.
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Segundo art. 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns:
Art. 31.
I – avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental.

Letra e.
035. (CETAM/FCC/2014) Atenção: para responder à questão, considere a Lei de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional − LDB (Lei n. 9.394/1996). Os Estados incumbir-se-ão de 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) a população a ser atendida na faixa etária dos 6 aos 17 anos de idade.
b) a população a ser atendida a partir dos 6 anos de idade, incluída a que não o concluiu na
idade certa.
c) a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do Poder Público.
d) os recursos recebidos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
Valorização do Magistério − FUNDEB.
e) as notas obtidas no Indicador de Desenvolvimento da Educação Básica − IDEB.

Para responder essa questão, considere o artigo 10, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional − LDB (Lei n. 9.394/1996).
Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de:
II – 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.

Letra c.
036. (TCE-PI/FCC/2014) Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.

9.394/1996),
a) ao Estado incumbe assumir o transporte escolar dos alunos, incluindo-se os da rede municipal e estadual.
b) o rito para processamento de ação judicial que verse sobre sonegação ou oferta irregular de
ensino obrigatório é o sumário.
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c) há garantia de que a criança, a partir do dia em que completar 2 anos de idade, obtenha
vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima à sua
residência.
d) ao Município cabe oferecer educação infantil em pré-escolas, às crianças de zero a seis
anos incompletos.
e) é compulsória a inclusão de conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes no currículo do ensino médio.
A única alternativa que apresenta coerência com a LDB 9.394/1996, considerando o artigo 5º:
Art. 5º O acesso à educação básica obrigatória 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. § 3º
Qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem legitimidade para peticionar no Poder
Judiciário, na hipótese do § 2º do art. 208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário
a ação judicial correspondente.

Letra b.
037. (DPE-SP/FCC/2015) A partir do estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional (Lei n. 9.394/1996 – LDB), a democratização, no âmbito da escola,
a) está subordinada à aprovação do projeto pedagógico pela direção da escola.
b) não será alcançada sem que cada escola organize o seu próprio projeto educativo com a
participação de todos sujeitos da escola.
c) depende da participação dos professores e da equipe gestora da escola.
d) ocorre quando o projeto pedagógico da escola está de acordo com as normas e definições
estabelecidas pela Secretaria da Educação.
e) só será desenvolvida quando os alunos puderem criar sua própria representação por meio
dos grêmios estudantis.
Literalidade do artigo 14, da LDB.
Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na
educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios:
I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola;
II – participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.

Letra b.
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038. (SEE-MG/FCC/2012) A LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) estabelece

que é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula, no ensino fundamental, dos menores, a partir dos
a) cinco anos e onze meses.
b) seis anos de idade.
c) sete anos de idade.
d) oito anos de idade.
Observe o artigo 6º da LDB.
Art. 6º É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a
partir dos 4 (quatro) anos de idade” e o artigo “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.

Letra b.
039. (AL-MS/FCC/2016) Nos termos da Lei de Diretrizes e Bases − LDB, Lei n. 9.394/1996,

são atribuições docentes:
I – Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino.
II – Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta do Conselho Tutelar do Município.
III – Zelar pela aprendizagem dos alunos.
IV – Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento.
Está correto o que se afirma APENAS em
a) I e II.
b) I, II e III.
c) II e IV.
d) I, III e IV.
e) III e IV.
Trata-se da literalidade do artigo 13, da LDB 9.394/1996.
Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de:
I – participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;
II – elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de
ensino;
III – zelar pela aprendizagem dos alunos;
IV – estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;
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V – ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
VI – colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.

Letra d.
040. (TJ-PE/FCC/2012) De acordo com a legislação brasileira, o ensino deve ser ministrado

com base no princípio da:
a) uniformidade de concepções pedagógicas pautadas pelas diretrizes curriculares.
b) igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.
c) livre concorrência das iniciativas privadas responsáveis pelas escolas.
d) seleção por mérito, concretizada pelos sistemas de avaliação do ensino.
e) garantia da escola pública para as classes populares.
Fundamenta-se no artigo 3, da LDB.
Art. 3º Segundo o artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), o ensino será ministrado
com base nos seguintes princípios:
I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber;
III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;
IV – respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V – coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
VI – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
VII – valorização do profissional da educação escolar;
VIII – gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de
ensino;
IX – garantia de padrão de qualidade;
X – valorização da experiência extraescolar;
XI – vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.
XII - consideração com a diversidade étnico-racial. (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)
XIII - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. (Incluído pela Lei nº 13.632,
de 2018)
XIV - respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. (Incluído pela Lei nº 14.191, de 2021)

Letra b.
041. (SÃO JOSÉ DO CEDRO-SC/AMEOSC/2016) De acordo com a lei n. 9.394/1996, no artigo

18º: os sistemas municipais de ensino compreendem:
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I – as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada;
II – as instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada;
III – os órgãos municipais de educação.
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Dos itens acima:
a) Apenas o item I está correto.
b) Apenas o item II está correto.
c) Apenas o item III está correto.
d) Apenas o item II está incorreto.

As instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada pertencem ao sistema Estadual e do Distrito Federal de educação, e não ao sistema municipal
como descritos nos art. 18 e 17.
Letra d.
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