
Questões Concurso Pedagogia
https://questoesconcursopedagogia.com.br/ 

Em todas as coisas o sucesso depende de uma preparação 
prévia, e sem tal preparação o falhanço é certo.  Confúcio

MAIS DE 5 MIL QUESTÕES POR ASSUNTO: https://questoesconcursopedagogia.com.br/mais1200questoes/ 

SUPER PREPARADO CURSOS E CONCURSOS
https://questoesconcursopedagogia.com.br/

LDB 

1. (Banca: CESPE / CEBRASPE) Conforme o disposto na LDB, a educação superior tem por 
finalidade
A) estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito nacionalista.
B) formar diplomados das áreas de exatas e humanidades, aptos para a inserção em setores 
profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, além de colaborar 
na sua formação contínua.
C) incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao desenvolvimento da 
ciência e da tecnologia e à criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o 
entendimento do homem e do meio em que vive.
D) promover a competição científica para o desenvolvimento do país.
E) suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional para o 
desenvolvimento da ciência e o sucesso profissional dos estudantes.

2. (Banca: CESPE / CEBRASPE) Conforme o disposto na LDB, a avaliação de aprendizagem 
consiste em um
A) processo de seleção e de classificação, contemplando uma avaliação pontual a fim de 
quantificar o desempenho esperado.
B) processo de avaliação contínuo e cumulativo do desempenho do aluno, com prevalência dos 
aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período.
C) conjunto de provas que visem verificar erros e acertos a fim de avaliar e encorajar os alunos no 
processo de aprendizagem.
D) controle do processo de aprendizagem por instrumentos que quantificam o desempenho para o 
cumprimento da função pedagógico-didática.
E) sistema de aplicação de provas em um momento específico da ação pedagógica com o fim de 
aprovar ou reprovar o estudante.

3. (Banca: FUNDEP) De acordo com a LDB, a Educação Infantil será organizada de acordo com 
as seguintes regras comuns:
A) Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, com o 
objetivo de promoção para o acesso ao Ensino Fundamental.
B) Carga horária mínima anual de 900 horas, distribuída por um máximo de 200 dias de trabalho 
educacional.
C) Atendimento à criança durante, no mínimo, quatro horas diárias para o turno parcial, e sete 
horas para a jornada integral.
D) Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigindo-se a frequência 
mínima de 75% do total de horas.
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4. (Banca: FSA) Em conformidade com o preconizado pela LDB - Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB), assinale a alternativa correta:
A) Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras devem ser objeto de 
revalidação por quaisquer universidades brasileiras, desde que credenciadas especificamente 
para tal finalidade.
B) Os currículos dos cursos de formação de docentes devem ter por referência a Base Nacional 
Comum Curricular.
C) É vedado legalmente o emprego de tecnologias de educação à distância na capacitação de 
profissionais de magistério.
D) Atribuições de autonomia universitária não podem ser estendidas a instituições que comprovem 
elevado grau de qualificação para a pesquisa.

5. (Banca: SHDIAS) A LDB __ a educação escolar, que se desenvolve, ___, por meio do ensino, 
em instituições ___. Preenchem adequadamente as lacunas as respectivas palavras:
A) Reverbera – referencialmente – Alheias;
B) Disciplina – Predominantemente – Próprias;
C) Submete – Subordinadamente – Instadas;
D) Rechaça – Relativamente – Acólitas.

6. (Banca: FSA) No que diz respeito às diretrizes insculpidas na LDB - Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação (LDB), assinale a alternativa correta:
A) A formação inicial de profissionais de magistério deve ser efetivada por meio do ensino 
presencial, vedado o uso de recursos e tecnologias de educação à distância.
B) Entende-se por educação especial, a modalidade de educação escolar oferecida 
preferencialmente na rede especial de ensino, para educandos oriundos de condições sociais 
precárias.
C) Os entes federativos, em regime de colaboração, devem promover a formação inicial, a 
continuada e a capacitação dos profissionais de magistério.
D) Nas Universidades, o professor deve ficar obrigado ao mínimo de doze horas semanais de 
aulas.

7. (Banca: OMNI) De acordo com a Lei 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
LDB, a educação básica gratuita e obrigatória, será organizada da seguinte forma:
A) Pré-escola, ensino fundamental e ensino médio.
B) Creche, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio.
C) Creche, pré-escola e ensino fundamental.
D) Creche, ensino fundamental e ensino e ensino médio.
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8. (Banca: ACAFE) A LDB, o Art. 35, diz: O ensino médio, etapa final da educação básica, com 
duração mínima de três anos, terá como finalidades (...):
São finalidades do Ensino Médio, exceto:
A) Consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, 
possibilitando o prosseguimento de estudos.
B) Preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo de 
modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou 
aperfeiçoamento posteriores.
C) Aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico.
D) Compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando 
a teoria com a prática no ensino de cada disciplina.
E) Impedimento de preparar o aluno para o exercício de profissões técnicas, atendida a formação 
geral.

9. (Banca: CESPE / CEBRASPE) Os princípios da educação brasileira são definidos pela 
Constituição Federal de 1988 e reafirmados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB). Os princípios dispostos na LDB incluem
A) gestão democrática do ensino público, garantia do padrão de qualidade total e valorização da 
experiência escolar.
B) garantia da eficiência e eficácia no ensino, gratuidade do ensino em estabelecimentos públicos 
e preparo do educando para o acesso à universidade e para o exercício da cidadania.
C) respeito à liberdade e à tolerância, igualdade de condições para o acesso à educação e 
uniformidade no modo de conceber as teorias educacionais.
D) liberdade para aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber 
e coexistência de instituições públicas e privadas.
E) atendimento aos educandos com necessidades especiais em instituições especializadas e 
garantia do padrão de qualidade na educação de jovens e adultos.

GABARITO
1. C
2. B
3. C
4. B
5. B
6. C
7. A
8. E
9. D
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RESPONDA PARA VOCÊ MESMO

VOCÊ DESEJA PASSAR NO CONCURSO OU SELEÇÃO?

SE SIM, ESSE MATERIAL LHE DEIXARÁ À FRENTE DE MUITOS 
CONCORRENTES A PARTIR DE HOJE!

RESUMO DO MATERIAL
● Videoaulas de Resolução de Questões
● Mais de 6 MIL QUESTÕES EM PDF
● Preparação Para Concursos e Seleções.
● Questões em PDF por Assunto

ACESSE  AQUI!
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CANAL SUPER PREPARADO 
https://www.youtube.com/channel/
UC7tIsrj35rhTHaxCYYgRhbQ 

NOSSO INSTAGRAM
https://www.instagram.com/professor_s
uper_preparado/ 

GRUPO FACEBOOK 
https://www.facebook.com/groups/
2020218781542603 

GRUPO TELEGRAM
https://t.me/joinchat/TWNmYrXYSx
f2tkTj 

CURSOS GRATUITOS
https://superpreparadocursos.com.
br/ 

OUTROS MATERIAIS 
https://professorpreparado.com.br/
mais-materiais/ 
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