Simulado Educação e Escola
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1.O acesso e a qualidade da educação da escola
a) vêm permitindo a inclusão de todos os alunos na escola, mesmo os com deficiência, do
mesmo modo que estimula a participação em olímpiadas e competições visando à
preparação para o mercado competitivo.
b) estão sendo garantidos, desde 2007, pelos dados de desempenho das escolas indicados
pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), permitindo, assim, a
participação e a interferência dos pais no trabalho pedagógico dos professores e na gestão
da escola.
c) dependem da competência técnica dos professores e do compromisso destes
profissionais em relação a um ensino de qualidade, assim como, da eficiência da equipe
gestora da escola.
d) resultam da participação e da possibilidade de democracia nos mecanismos de gestão
educacional e que estes mecanismos sejam igualmente pautados por relações
democráticas cotidianas, no interior da escola, e entre a escola e a comunidade.
e) dependem do estímulo e responsabilidade dos pais no acompanhamento dos estudos de
seus filhos, bem como a realização conjunta das lições de casa de seus filhos, dando
retorno aos professores sobre o rendimento escolar.
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2.Sobre a educação escolar, é correto afirmar:
a) A Educação Básica e Superior são os níveis que compõem a educação escolar
b)A Educação Básica é composta pela Educação Infantil e pelo Ensino Fundamental.
c)O Ensino Superior é uma modalidade da educação escolar
d) O Ensino Fundamental é a primeira etapa da educação escolar.
e)A educação escolar é composta pela educação obrigatória, de 4 a 17 anos.
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3.O Decreto nº 6.425, de 4 de abril de 2008, que dispõe sobre o censo anual da educação
define que o censo escolar da educação básica será realizado em regime de colaboração
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, em caráter declaratório e
mediante coleta de dados descentralizada, englobando todos os estabelecimentos públicos
e privados de educação básica e adotando como unidades de informação:
a) alunos, turmas, escolas e secretarias de educação.
b) alunos, professores, escolas e técnicos da educação.
c) alunos, turmas, escolas e profissionais da educação.
d) secretarias de educação, técnicos da educação, turmas e escolas.
e) professores, turmas, escolas e profissionais da educação.
4.Segundo o art. 21 da LDB nº 9.394/1996, a educação escolar é composta de:
a) Educação Infantil e Ensino Fundamental.
b) EnsinoMédio e Educação Superior
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c) Educação Básica e Educação Superior
d) Educação Básica
e) Ensino Fundamental e EnsinoMédio
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5.Segundo a LDB, a educação escolar compõese de:
a) Educação Básica e Educação Infantil.
b) Educação Infantil e Ensino Fundamental.
c) Educação Básica e Educação Superior.
d) Educação Básica, Educação Infantil e Educação Superior.
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6.Ghirardelli, em “O que é a Pedagogia”, indica que a pedagogia possui suas características
básicas estabelecidas com o advento do mundo moderno, que trouxe um novo conceito ao
qual a pedagogia está atrelada e do qual é caudatária. Trata-se do conceito de:
a) aprendizagem
b) escola
c) infância
d) educação
e) instrução
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7.Segundo a LDB vigente, a Educação Escolar brasileira é composta por:
a) Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Superior
b) Ensino Fundamental e Ensino Médio
c) Educação Básica e Educação Superior
d) Pré-Escolar, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino Superior
e) Educação Básica, Educação Especial e Educação para Diversidade
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8.A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN – Lei nº 9.394/1996) define
que a estrutura da educação escolar brasileira compõe-se de níveis e modalidades de
ensino. A composição correta dos níveis escolares é:
a)Educação fundamental, educação tecnológica, educação de jovens e adultos e educação
básica.
b) Educação básica e educação superior.
c)Educação infantil, ensino médio, educação profissional e educação básica.
d)Ensino fundamental, educação profissional, educação superior e educação do campo.
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9.Na perspectiva do combate às desigualdades sociais e regionais, da eliminação de
preconceitos de origem, raça, gênero, idade e outras formas de discriminação e, ao mesmo
tempo, fomentando a igualdade de acesso e permanência, respeitando as especificidades
regionais e a diversidade sociocultural e ambiental, articulam-se às políticas educacionais
de ação afirmativa e inclusão:
a) educação musical; educação de tempo integral; educação semiprofissional; programa
ciência sem fronteira; educação infantil
b) educação de meninos e meninas; educação integral; programa amigos da escola;
programa de voluntariado.
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c) educação escolar indígena; educação escolar quilombola; educação para jovens e
adultos em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais; educação do
campo e dos povos das águas e das florestas.
d) educação escolar em contraturno; educação socioambiental; educação pública
intercultural; educação rural e cooperatismo; educação escolar militar; educação escolar
bilíngue
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10.Conforme o que dispõe o Artigo 21, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei
nº 9394/96, “ A educação escolar compõe-se de”:
a) educação básica; ensino médio; educação de jovens e adultos; educação superior.
b) educação básica, formada pela educação infantil,ensino fundamental, ensino médio; e
educação superior .
c) educação infantil; educação básica; educação profissional; educação superior
d) educação infantil; ensino fundamental; ensino médio; educação especial; ensino superior.

nc
u

Material Completo Para Concurso Professor:
http://www.simuladoprofessor.com.br/
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Educação
Física:
http://simuladosquestoes.com.br/concursoprofessor/educacaofisica/
Ciências: http://simuladosquestoes.com.br/concursoprofessor/ciencias/
Artes: http://simuladosquestoes.com.br/concursoprofessor/artes/
Geografia: http://simuladosquestoes.com.br/concursoprofessor/geografia/
História: http://simuladosquestoes.com.br/concursoprofessor/historia/
Inglês: http://simuladosquestoes.com.br/concursoprofessor/ingles/
Matemática: http://simuladosquestoes.com.br/concursoprofessor/matematica/
Português: http://simuladosquestoes.com.br/concursoprofessor/portugues/
Química: http://simuladosquestoes.com.br/concursoprofessor/quimica/
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