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Simulado Concurso Professor 
Ensino Fundamental 

 
1.O sistema educacional brasileiro possui     
uma organização através de vários     
cursos, como: ensino superior, ensino     
fundamental I, ensino fundamental II e      
ensino médio. A educação básica se      
conclui com qual ensino? 
a) Médio. 
b) Superior. 
c) Fundamental I. 
d) Fundamental II. 
 
2.A Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de         
1996, que estabelece as diretrizes e      
bases da educação nacional, em seu      
artigo 10, define como competência     
específica dos Estados assegurar e     
oferecer com prioridade, respectivamente,    
os seguintes níveis: 
a) Educação infantil e ensino médio 
b) Ensino fundamental e ensino     
profissional 
c) Educação infantil e ensino fundamental 
d) Ensino fundamental e ensino médio 
 
3.Conforme o inciso I do artigo 21 da        
LDBEN n° 9.394/1996, a educação básica      
é formada por: 
a) educação infantil e ensino fundamental,      
apenas. 
b) ensino fundamental e ensino médio,      
apenas. 
c) ensino médio e ensino superior,      
apenas. 
d) educação infantil, ensino fundamental e      
ensino médio. 
e) ensino fundamental, ensino médio e      
ensino superior. 
 
4.Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da        
Educação Nacional, assinale a alternativa     

que contém os níveis escolares que      
compõem a Educação Básica. 
a) Creche, pré-escola e ensino     
fundamental. 
b) Pré-escola e ensino fundamental. 
c) Educação infantil e ensino fundamental. 
d) Educação infantil, ensino fundamental     
e ensino médio. 
e) Ensino fundamental e ensino médio. 
 
5.A Lei de Diretrizes e Bases da       
Educação Nacional (LDB N.º 9.394/1996),     
ao tratar da composição dos níveis      
escolares, estabelece que a educação     
básica compõe-se de  
a) ensino fundamental e ensino médio. 
b) educação infantil e ensino     
fundamental.  
c) educação infantil, ensino fundamental e      
ensino médio. 
d) ensino médio, educação especial e      
educação tecnológica.  
 
6.A educação básica brasileira é     
composta por 
a) Educação infantil e ensino     
fundamental. 
b) educação infantil, ensino fundamental e      
ensino médio. 
c) ensino fundamental e ensino médio. 
d) ensino médio e educação superior. 
e) ensino fundamental, ensino médio e      
educação superior. 
 
7.A questão refere-se à Lei de Diretrizes e        
Bases da Educação Nacional, Lei     
9.394/96, incluindo a redação dada pela      
Lei 12.796 de 2013. 
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Nos termos do inciso I do art. 4º da         
LDBEN, a educação básica, obrigatória e      
gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete)       
anos de idade, será organizada da      
seguinte forma: 
a) Educação infantil, pré-escola e ensino      
fundamental. 
b) Ensino fundamental e ensino médio. 
c) Pré-escola, ensino fundamental e     
ensino médio. 
d) Ensino fundamental, ensino médio e      
ensino profissionalizante. 
 
8.De acordo com a Lei nº 9.394/1996       
(LDB), art. 4, a educação básica      
obrigatória e gratuita está organizada da      
seguinte forma: 
a) para o público de 6 a 18 anos. 
b) pré-escola, ensino fundamental    
emédio. 
c) educação infantil e ensino fundamental. 
d) ensino fundamental e médio. 
e) ensino fundamental,médio e superior. 
 
9.A Lei n° 9394/96, Lei de Diretrizes e        
Base da Educação Nacional, determina     
que o estudante seja atendido por      

programas suplementares de material    
escolar, transporte, alimentação e    
assistência à saúde:  
a) Apenas no Ensino Fundamental. 
b) No Ensino Fundamental e Médio. 
c) Na Educação Infantil e Ensino      
Fundamental.  
d) Em todas as etapas da Educação       
Básica. 
e) Nas séries iniciais do Ensino      
Fundamental e na Educação Especial. 
 
10.A Lei nº 13.005, de 25 de junho de         
2014, que aprova o Plano Nacional de       
Educação (PNE) e dá outras providências,      
garante o atendimento das necessidades     
específicas na educação especial,    
assegurando o sistema educacional    
inclusivo para: 
a) somente para a Educação Básica. 
b) todos os níveis, etapas e modalidades. 
c) somente para o Ensino Fundamental. 
d) para o Ensino Fundamental e Ensino       
Médio. 
e) para a Educação Infantil, Ensino      
Fundamental e Ensino Médio. 
 

 
GABARITO: 
1-a 
2-d 
3-d 
4-d 
5-c 
6-b 
7-c 
8-b 
9-d 
10-b 
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Materiais para concurso por área: 
Material Concurso Professor (a)  – Língua Portuguesa 

Material Concurso Professor (a)  – Educação Física 

Material Concurso Professor (a)  – História 

Material Concurso Professor (a)  – Geografia 

Material Concurso Professor (a)  – Artes 

Material Concurso Professor (a)  – Matemática 

Material Concurso Professor (a)  – Química 

Material Concurso Professor (a)  – Ciências 
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