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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1JLEV )

Direito Constitucional

Questão 1: IBFC - Sold (PM BA)/PM BA/2020
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Os direitos sociais, direitos de segunda dimensão, apresentam-se como prestações positivas a serem implementadas pelo Estado (Social de Direito) e tendem a
concretizar a perspectiva de uma isonomia substancial e social na busca de melhores e adequadas condições de vida. Sobre a Ordem Social assinale a alternativa correta.

 a)  A educação é direito de todos e dever exclusivo do Estado
 b)  O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de grupos participantes do processo civilizatório nacional
 c)  As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de forma centralizada, com

direção única em cada esfera de governo
 d)  É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um, observado a destinação de recursos públicos para a promoção

prioritária do desporto de alto rendimento
 e)  É livre a manifestação do pensamento, sendo inconstitucional a regulamentação de diversões e espetáculos públicos, mesmo que para a indicação de faixas

etárias a que não se recomendem
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1107820

Questão 2: FADESP - Ag Adm (UEPA)/UEPA/2020
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
O artigo nº 207 da Constituição Federal estabelece que as universidades gozam de autonomia ________________, administrativa e de gestão financeira e
_______________, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, ________________ e extensão.
 
Os termos que completam corretamente as lacunas do enunciado são, respectivamente,

 a) didático-científica, patrimonial e pesquisa.
 b) científico-cultural, intelectual e conhecimento.
 c) acadêmico-cultural, curricular e ciência.
 d) didático-acadêmica, autoral e comunicação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1110952

Questão 3: FADESP - Tec NS (UEPA)/UEPA/Administração/2020
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
A Constituição Federal Brasileira define que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família e que esse dever estatal será efetivado mediante algumas
garantias, entre as quais a(o)

 a) universalização da educação básica e do ensino superior gratuito.
 b) atendimento educacional especializado às Pessoas com Deficiência Física na rede regular de ensino.
 c) acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um.
 d) oferta de ensino noturno regular para todos os que não tiveram acesso na idade própria.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1111940

Questão 4: FADESP - Tec NS (UEPA)/UEPA/Administração/2020
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Diz a Constituição Federal Brasileira que “o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo”. Isso significa dizer que

 a) qualquer cidadão pode constranger judicialmente o estado para exercer o direito à educação escolar.
 b) esse direito não é objetivo, portanto pode ser assegurado ou não.
 c) o direito à educação depende da interpretação subjetiva das autoridades do executivo e do judiciário.
 d) o direito à educação escolar depende de normas regulamentadoras para que possa ser exercido pelo cidadão.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1111941

Questão 5: FADESP - Tec NS (UEPA)/UEPA/Administração/2020
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
A Procuradoria-Geral da República (PGR), em setembro de 2019, ajuizou no Supremo Tribunal Federal (STF) ação contra medidas que possam limitar a liberdade de
professores, incluindo o movimento conhecido como “escola sem partido”. Em coletiva realizada, a ex-Procuradora Geral da República, Raquel Dodge, disse que o projeto
Escola sem Partido “fere a autonomia dos professores, a autonomia de cátedra” e “fortalece um tipo de instrução baseado num pensamento único”
 

(https://www.palmasaqui.com.br/destaque/pgr-ajuiza-acao-no-stf-contra-

censura-a-docentes-na-abordagem-plural-nas-escolas/).

 
Na sua ação, o Ministério Público argumenta que esse projeto fere os “princípios constitucionais caros à educação, como o preparo para o exercício da cidadania (art.
205), a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a pluralidade de ideias e de concepções pedagógicas, e a gestão democrática do ensino
público (art. 206, II, III e VI)”, pois:

 a) incita a “doutrinação” política e ideológica e a emissão de opiniões político-partidárias, religiosas ou filosóficas de professores em sala de aula.
 b) favorece a implantação de práticas de cunho persecutório, de censura e delação em sala de aula.
 c) promove a livre manifestação de convicções morais, religiosas ou ideológicas eventualmente contrárias às de estudantes, pais ou responsáveis por parte de

docentes.
 d) autoriza abordagens de questões relacionadas a gênero e sexualidade por parte dos docentes.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1111942

Questão 6: FADESP - Tec NS (UEPA)/UEPA/Pedagogia/2020
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Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu Art. 206, o ensino será ministrado com base no princípio de

 a) gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, aos estudantes em situação de vulnerabilidade social.
 b) piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar, nos termos de lei federal.
 c) valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das

redes públicas.
 d) igualdade e equidade de condições para o acesso e a permanência nas escolas públicas oficiais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1113943

Questão 7: CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Pedagogia/2020
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal de 1988, a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Esse caráter de direito público e subjetivo da educação é
violado quando

 a)  os municípios não atendem às necessidades locais de ensino fundamental para a população em idade escolar.
 b)  a União não oferta vagas suficientes para o ensino superior.
 c)  os estados não promovem ações de formação profissional de acordo com as necessidades de sua jurisdição.
 d)  um adolescente de quinze anos de idade é submetido a situação de menor aprendiz, trabalhando para ajudar na renda familiar.
 e)  estados e municípios não conseguem ofertar vagas na educação infantil para atender à população de zero a cinco anos de idade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1120784

Questão 8: IBADE - Prof (Pref Linhares)/Pref Linhares/Educação Básica I/2020
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Segundo prevê a Constituição Federal, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

 a)  oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando.
 b)  educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças entre 6(seis) e 13 (treze) anos de idade.
 c)  ensino exclusivamente público, já que é proibido o ensino prestado pela iniciativa privada.
 d)  não abertura de vagas na rede regular de ensino aos portadores de deficiência.
 e)  pagamento de um salário- mínimo para cada aluno que obtiver frequência anual às aulas igual ou maior que 50% (cinquenta por cento).

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1222159

Questão 9: Instituto AOCP - Prof (Pref Betim)/Pref Betim/Educação Física/2020
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
De acordo com o artigo 217 da Constituição Federal Brasileira (título VIII da ordem social, capítulo III da educação, da cultura e do desporto, seção III do desporto), é
dever do estado

 a)  o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não profissional.
 b)  o Poder Público incentivar o lazer como forma de manipulação e controle social.
 c)  a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto de alto rendimento e, somente em alguns casos, para a promoção do desporto

educacional.
 d)  não dar autonomia e controlar as entidades desportivas e associações quanto à sua organização e funcionamento.
 e)  a justiça desportiva não ter o prazo para proferir decisão final, a partir da instauração do processo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1225268

Questão 10: FCC - Ana Leg (ALAP)/ALAP/Atividade Administrativa/Pedagogo/2020
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
O artigo 211, da Constituição Federal de 1998, considera o princípio de descentralização ao dispor sobre a organização dos sistemas de ensino no país. De acordo com o
texto constitucional,

 a)  incumbe à federação financiar os estados e municípios nos níveis fundamental e médio.
 b)  os estados e o Distrito Federal atuam prioritariamente sobre os níveis fundamental e médio.
 c)  a educação especial e supletiva é responsabilidade dos municípios.
 d)  as instituições públicas federais se destinam exclusivamente ao ensino superior e à pesquisa.
 e)  o âmbito municipal de ensino tem como principal objetivo a equalização de oportunidades educacionais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1235460

Questão 11: FUNDEP - ASoc (Pref Catas A)/Pref Catas Altas/2020
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Considerando que a educação e a cultura são direitos de todos, nos termos previstos na Constituição Federal, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

 
( ) As universidades gozam de autonomia didático-científica e administrativa, sendo que a gestão financeira e patrimonial de seus bens ficará a cargo da União, em
se tratando de universidades federais, ou a cargo dos Estados respectivos, em se tratando de universidades estaduais.
 
( ) É garantida a Educação Básica obrigatória e gratuita dos quatro aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não
tiveram acesso na idade própria.
 
( ) O ensino será ministrado com base nos princípios da garantia de padrão de qualidade e do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, além da garantia
de piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar privada.
 
( ) O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino.

 
Assinale a sequência correta.

 a)  V V F V
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 b)  V F V F
 c)  F F V F
 d)  F V F V

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1253185

Questão 12: VUNESP - Tec Ges (FITO)/FITO/Inspetoria de Alunos/2020
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Leia o texto a seguir para responder a questão.
 
João, inspetor de alunos em uma escola pública do Estado de São Paulo, questionado sobre a sua participação na gestão escolar, respondeu: “aqui na escola, tenho
participação ativa na gestão escolar; aqui, gestores, professores, funcionários, familiares, alunos e todas as instâncias colegiadas opinam relativamente às ações e às
decisões da escola”. E completou: “Eu sei que essa forma de gestão escolar está amparada pela Constituição Federal de 1988 e reforçada pela Lei das Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (Lei Federal nº 9.394/96)”.
 
Partindo-se da resposta dada por João, pode-se afirmar que a escola onde ele trabalha está em conformidade com o art. 206 da Constituição Federal de 1988, o qual
dispõe que o ensino público será ministrado com base no princípio da gestão

 a)  meritocrática.
 b)  democrática.
 c)  burocrática.
 d)  autocrática.
 e)  sociocrática.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1253953

Questão 13: VUNESP - Tec Ges (FITO)/FITO/Inspetoria de Alunos/2020
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Leia o texto a seguir para responder a questão.
 
Em um jornal de sua cidade, Suelen leu uma reportagem sobre Hawla, uma menina de dez anos, originária da República Democrática do Congo que, após muitos
sofrimentos em seu país natal, refugiou-se no Brasil, juntamente com sua família. Hoje, ela estuda em uma escola pública, possui vários amigos e comenta que eles e os
professores fazem-lhe muitas perguntas sobre a África, sua história e sua cultura. Hawla diz que se sente muito agradecida por poder estudar sem precisar pagar a escola
e por ganhar alimentação, uniforme e material escolar.
 
 
O que Hawla relata supõe relações democráticas, currículos interculturalmente orientados, dialogando com a diversidade como forma de superar a padronização pautada
nos preconceitos e nas desigualdades. Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988, art. 206, dispõe que o ensino será ministrado seguindo diversos princípios, sendo
um deles

 a)  promoção da integração da escola ao mercado de trabalho.
 b)  uniformidade de ideias e padronização das concepções pedagógicas adotadas pela escola.
 c)  obrigatoriedade e gratuidade do ensino fundamental para todos, inclusive aos que não tiveram acesso na idade própria.
 d)  igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.
 e)  garantia do ensino religioso, durante todo o ensino fundamental, conforme o credo professado pelo aluno.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1254356

Questão 14: VUNESP - Prof (Pref Cananéia)/Pref Cananéia/Educação em Creche/2020
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Para efetuar uma análise acerca das políticas públicas relacionadas à educação no Brasil, é preciso considerar o que reza a Constituição Federal de 1988, em seu art. 205
(apud Aguiar, 2006). De acordo com o texto da lei, a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família e

 a)  poderá ser desenvolvida pelos pais ou responsáveis unicamente em casa, mediante expressa autorização do poder judicial em concordância com o Conselho
Tutelar da cidade onde reside a criança.

 b)  será promovida com a colaboração do poder público, com o objetivo de desenvolver algumas potencialidades conceituais e técnicas da pessoa, bem como
prepará-la para o exercício da arte e da cultura.

 c)  deverá contemplar crianças desde a educação infantil até jovens do ensino médio, bem como aqueles adultos que a ela não tiveram acesso na idade própria,
através do recenseamento anual a ser feito.

 d)  será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.

 e)  deverá ser responsável pelas instruções formal e informal da pessoa desde a educação infantil até o ensino superior, de modo que seja capaz de tornar os
educandos especialistas em uma área do saber.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1256919

Questão 15: VUNESP - Prof (Pref Cananéia)/Pref Cananéia/Ensino Fundamental I/2020
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
A União aplicará, anualmente, nunca menos de            , e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios             por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos,
compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. Com base no art. 212 da Constituição Federal, assinale a alternativa que
preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto.

 a)  dez … vinte e cinco
 b)  dezoito … vinte e cinco
 c)  dez … vinte
 d)  dezoito … vinte
 e)  dez … quinze

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1257121

Questão 16: VUNESP - Recr (Pref Cananéia)/Pref Cananéia/2020
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
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Gisele, ao se preparar para o concurso de recreacionista da Prefeitura de Cananeia, se deparou com o art. 214 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988,
o qual dispõe: “A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de
colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis,
etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a (...)” diversos objetivos. Segundo o referido
artigo, um desses objetivos é a

 a)  valorização do professor.
 b)  criação de escolas especiais.
 c)  erradicação do analfabetismo.
 d)  privatização do ensino superior.
 e)  elaboração de um currículo para as crianças de baixa renda.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1257181

Questão 17: FUNDATEC - ATI (Sto Augusto)/Pref Sto Augusto/2020
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Está previsto na Constituição Federal que a educação, um direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade,
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Quanto aos princípios sobre os quais o ensino
será ministrado, analise as assertivas a seguir:
 

I. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.
 
II. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino.
 
III. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais.

 
Quais estão corretas?

 a)  Apenas I.
 b)  Apenas III.
 c)  Apenas I e II.
 d)  Apenas II e III.
 e)  I, II e III.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1284960

Questão 18: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
No tocante a jurisprudência do STF, são inconstitucionais os atos judiciais ou administrativos que determinem ou promovam:
 
I- O ingresso de agentes públicos em universidades públicas e privadas;
 
II- O recolhimento de documentos (ex.: panfletos);
 
III- A interrupção de aulas, debates ou manifestações de docentes e discentes universitários;
 
IV- A realização de atividade disciplinar docente e discente e a coleta irregular de depoimentos desses cidadãos pela prática de manifestação livre de ideias e divulgação
do pensamento nos ambientes universitários ou em equipamentos sob a administração de universidades públicas e privadas.
 
Está correto o que se afirma em. 

 a)  I, II e III, apenas. 
 b)  I e II, apenas. 
 c)  II, III e IV, apenas. 
 d)  I e IV, apenas. 
 e)  I, II, III e IV.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1311432

Questão 19: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Sobre direitos e garantias fundamentais, julgue o item subsequente, de acordo com a jurisprudência do STF.

É constitucional a exigência de seis anos de idade para o ingresso no ensino fundamental, cabendo ao Ministério da Educação a definição do momento em que o aluno
deverá preencher o critério etário.
 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1315861

Questão 20: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Acerca de direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir.
 
De acordo com o STF, não é possível, atualmente, o ensino domiciliar (homeschooling) como meio lícito de cumprimento, pela família, do dever de prover educação.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1334652

Questão 21: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
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Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Acerca de direito à educação, julgue o item a seguir.
 
De acordo com o entendimento do STF, não viola a Constituição Federal a cobrança de contribuição obrigatória dos alunos matriculados nos Colégios Militares do Exército
Brasileiro.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1334671

Questão 22: VUNESP - Prof (Pref M Agudo)/Pref Morro Agudo/Eventual I/2020
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, art. 206, o ensino será ministrado com base em alguns princípios, entre eles:

 a)  condições diferenciadas para o acesso e a permanência na escola.
 b)  gestão meritocrática do ensino público, na forma da lei.
 c)  piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.
 d)  progressiva privatização das instituições públicas de ensino.
 e)  uniformidade de ideias e de concepções pedagógicas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1346683

Questão 23: NOSSO RUMO - Prof (Pref Itanhaém)/Pref Itanhaém/Educação Básica II/2020
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, o ensino será ministrado com base em alguns princípios, sendo um deles:

 a) singularidade de ideias e de concepções pedagógicas.
 b) diversidade de condições para o acesso e permanência na escola.
 c) coexistência do ensino público gratuito em estabelecimentos oficiais e não oficiais.
 d) gestão democrática do ensino privado, garantindo o padrão de qualidade.
 e) coexistência de instituições públicas e privadas de ensino.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1366847

Questão 24: FCC - APOG (Pref Recife)/Pref Recife/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
À luz da Constituição Federal, é permitido ao Município, na implementação de políticas públicas voltadas à educação, à cultura e ao desporto,

 a)  destinar recursos públicos para a concessão de bolsas de estudo para o ensino fundamental, aos que demonstrarem insuficiência de recursos, como alternativa
aos cursos regulares oferecidos pela rede pública na localidade da residência do educando.

 b)  vincular a fundo de fomento à cultura até seis décimos por cento de sua receita tributária líquida, para o financiamento de programas e projetos culturais, vedada
a aplicação desses recursos no pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais não relacionados diretamente aos investimentos ou ações apoiados.

 c)  organizar, por meio de Decreto do chefe do Executivo, o sistema de cultura municipal, em regulamentação à lei federal que cria o Sistema Nacional de Cultura.
 d)  destinar recursos públicos para a promoção prioritária do desporto de alto rendimento, como mecanismo de fomento a práticas desportivas formais e não formais,

como direito de cada um.
 e)  oferecer ensino religioso, de matrícula facultativa, como disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental e assegurar às comunidades

indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/758692

Questão 25: CEBRASPE (CESPE) - JE TJBA/TJ BA/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Considerando a pouca quantidade de defensores públicos indispensáveis ao atendimento adequado dos necessitados na forma da lei, determinado estado da Federação
aprovou o respectivo projeto e sancionou a lei Y, que criou a obrigatoriedade de estágio curricular no atendimento da assistência jurídica gratuita por núcleo de prática
jurídica integrante do departamento de direito de universidade estadual, estabelecendo sua organização, seu funcionamento e seus horários, inclusive determinando sua
atuação em regime de plantão, bem como vinculando a certificação da conclusão do curso de bacharelado pelos alunos ao cumprimento do referido estágio.

Conforme a CF, a doutrina e a jurisprudência do STF, a lei Y é

 a) constitucional por atender ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão disposto em norma constitucional.
 b)  inconstitucional por ferir a autonomia didático-científica e administrativa da universidade.
 c) constitucional, mas não atende a legislação que estabelece os critérios nacionais para a política educacional.
 d)  inconstitucional por atribuir função exclusiva de órgão da DP à universidade estadual.
 e) inconstitucional apenas quanto ao condicionamento da certificação da conclusão do curso ao cumprimento do estágio curricular obrigatório.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/766602

Questão 26: IDECAN - TAE (AGU)/AGU/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
A despeito das diversas acepções de educação que possam ser elencadas, a depender do viés teórico adotado, a Constituição Federal Brasileira de 1988 define educação
como um

 a)  serviço de ensino público ou privado.
 b)  valor ético a ser ensinado pela família.
 c)  direito político extensivo a todas as pessoas, sem restrições.
 d)  direito social extensivo a todas as pessoas, sem restrições.
 e)  serviço de ensino público e gratuito, ofertado em estabelecimentos oficiais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/769508

Questão 27: NC-UFPR - Prof NU Jr (ITAIPU)/ITAIPU/Pedagogia/2019
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Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Em que artigo a Constituição Federal trata desse tema?

 a)  205.
 b)  207.
 c)  208.
 d)  209.
 e)  210.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/789704

Questão 28: NC-UFPR - Prof NU Jr (ITAIPU)/ITAIPU/Pedagogia/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Com base no Capítulo III: da Educação, da Cultura e do Desporto, da Constituição Federal de 1988, é correto afirmar:

 a)  As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, sendo-lhes facultado estabelecer a indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão.

 b)  Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei.
 c)  A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, vinte e oito por cento, no mínimo, da receita resultante

de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.
 d)  Serão fixados conteúdos mínimos para o Ensino Fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos,

nacionais e internacionais.
 e)  Educação básica obrigatória e gratuita dos 6 (seis) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram

acesso na idade própria (Emenda Constitucional nº 59, de 2009).
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/789713

Questão 29: NC-UFPR - NeR (TJ PR)/TJ PR/Remoção/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
A professora Carolina Zancaner Zockun esclarece que “a Constituição de 1988 adotou o modelo de um Estado Social e Democrático de Direito, especialmente preocupado
com a realidade da justiça social, razão pela qual não serão admitidas medidas que visem a extirpar as garantias advindas do Estado Democrático, do Estado de Direito e
principalmente do Estado Social, que se fundem no Estado Brasileiro” (ZOCKUN, 2009). Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

 a)  Nas disposições regulatórias da educação como um direito social, o ensino deve ser ministrado com base nos princípios da liberdade de aprender, ensinar,
pesquisar e divulgar o pensamento, bem como deve ser garantido o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas.

 b)  A saúde é um direito de todos e deve ser garantido por meio de ações e serviços públicos que componham um sistema diversificado, organizado segundo as
diretrizes de centralização e atendimento seletivo de qualidade.

 c)  A cultura não é considerada uma área com a presença de direitos garantidos constitucionalmente, ainda que seja permitido ao Estado o seu fomento.
 d)  A Ordem Social estabelecida pela redação constitucional tem como base o primado do capital, bem como a preocupação com o bem-estar dos empresários,

considerando a importância do seu papel para o desenvolvimento nacional e a redução das desigualdades.
 e)  Em que pese o raciocínio citado no texto, nada impede que, por força do voto popular e futura emenda constitucional, seja implantado no Brasil um regime de

governo fascista, que propugne pela extirpação de garantias advindas do Estado Democrático, como, por exemplo, o repúdio ao racismo e a proibição de todas as formas
de discriminação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/794188

Questão 30: NC-UFPR - NeR (TJ PR)/TJ PR/Provimento/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Tratando da temática da Ordem Social na Constituição de 1988, Carolina Zancaner Zockun faz interessante observação no sentido de que “a bipartição do mundo em
nações desenvolvidas e subdesenvolvidas fez nascer uma outra geração de direitos, assentados sob as ideias de fraternidade e solidariedade” (ZOCKUN, 2009). Levando
em consideração a posição da autora, assinale a alternativa correta.

 a)  A autora refere-se ao fato de que, na atualidade, o sistema jurídico de países subdesenvolvidos como o Brasil passa a incorporar ideias religiosas de caridade e
amor seletivo ao próximo tendo como fundamento não apenas a proteção de Deus  estabelecida no preâmbulo constitucional, mas também a proteção e orientação
governamental da Igreja.

 b)  Entre as previsões expressas constantes na Ordem Social estabelecida pela Constituição da República de 1988 estão os auxílios para determinadas categorias de
servidores, sob os fundamentos da fraternidade e da solidariedade.

 c)  O Sistema Nacional de Cultura, previsto constitucionalmente, rege-se tendo como um de seus princípios o fomento por intermédio da chamada Lei Rouanet.
 d)  Como princípio, é vedada constitucionalmente no Brasil a adoção de quaisquer preponderâncias ou discriminações entre as pesquisas destinadas ao

desenvolvimento nacional e regional, e aquelas voltadas aos problemas gerais do mundo
contemporâneo.

 e)  As ideias de fraternidade e solidariedade mencionadas pela autora, no sistema positivo brasileiro, são compatíveis com a tríade que compõe o Capítulo da
Seguridade Social, composto pela saúde, pela previdência social e pela assistência social, que devem ser tratadas atualmente como direitos subjetivos e não como meros
favores estatais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/794859

Questão 31: FUNRIO - Prof (Alta Floresta)/Pref Alta Floresta/Anos Iniciais/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Acerca das particularidades da educação nacional, tendo por base a Constituição Federal, é correto afirmar que:

 a)  O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental.
 b)  Conteúdos mínimos não deverão estabelecer objetivos ao ensino fundamental, mas assegurar formação básica comum, continuada e técnica.
 c)  A educação e a oferta de ensino noturno serão organizadas em uma grade especial e adaptadas às condições do educando.
 d)  O ensino fundamental regular será ministrado impreterivelmente e sem exceções em língua portuguesa.
 e)  O atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência física deverá ser feito em instituições especializadas, preferencialmente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/825243

Questão 32: FUNRIO - Prof (Alta Floresta)/Pref Alta Floresta/Anos Iniciais/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
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Segundo a Constituição Federal, a lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do País e à integração das
ações do poder público que conduzem à:
 

I- Defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro;
 
II- produção, promoção e difusão de bens culturais;
 
III- formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões;
 
IV- democratização do acesso aos bens de cultura;
 
V- Valorização da tradição histórica e dos recursos regionais.

 
Assinale qual dos incisos acima está incorreto:

 a)  I.
 b)  II e III.
 c)  III e IV.
 d)  I e IV.
 e)  V.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/825253

Questão 33: FUNRIO - Prof (Alta Floresta)/Pref Alta Floresta/Habilitação/História/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
O artigo 208 da Constituição Federal assegura aos portadores de deficiência:

 a)  O atendimento durante apenas os 4 primeiros anos de vida em escolas especiais.
 b)  Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.
 c)  Não há menção aos portadores de deficiências. As legislações sobre a temática só surgirão anos depois, com o amadurecimento das discussões sobre o assunto.
 d)  Criação de rede exclusiva para os portadores de necessidades especiais
 e)  Plenos direitos civis e sociais, excluindo os políticos, portanto, não podem votar.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/825502

Questão 34: FCC - DP SP/DPE SP/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
O art. 19, I, CF/88, proíbe que a União, Estados, Distrito Federal e Municípios estabeleçam cultos religiosos ou igrejas, que os subvencionem ou mantenham com eles
relação de dependência ou aliança. Ao mesmo tempo, a CF/88 garante a liberdade de consciência e de crença (art. 5o, VI), bem como assegura que ninguém pode ser
privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política (art. 5º, VIII). Tais normas compõem o que se denomina de Estado Laico.

Sobre a laicidade estatal, no julgamento da ADI 4439,

 a)  prevaleceu o entendimento no sentido de o ensino religioso ministrado em escolas públicas ser de matrícula efetivamente facultativa e ter caráter não
confessional, vedada a admissão de professores na qualidade de representantes das religiões para ministrá-lo.

 b)  ficou estabelecido que o ensino religioso confessional em escolas públicas abre campo para o estabelecimento de relações indevidas, sob o ângulo da laicidade,
entre Estado e religião, e que a disciplina pode abranger a transmissão de conhecimentos gerais sobre ideias, regras e práticas das diversas correntes religiosas.

 c)  a partir de uma distinção entre laicidade e laicismo, entendeu-se que viola o primado do Estado Laico a menção explícita a Deus no preâmbulo da Constituição, os
feriados religiosos, o descanso dominical e muitas outras manifestações religiosas institucionalizadas pelo Poder Público, como, por exemplo, a aposição do crucifixo no
plenário da mais alta Corte do País.

 d)  entendeu-se que o ensino religioso nas escolas públicas não viola a laicidade estatal sob o argumento, dentre outros, de que seria de matrícula facultativa,
podendo ser até mesmo confessional, pois a laicidade estatal tem significado de “neutralidade” e não de “oposição” ou “beligerância” às religiões.

 e)  não houve divergência entre os Ministros do STF no sentido de afirmar ser o Brasil um Estado Laico e que o ensino religioso confessional está de acordo com os
Tratados Internacionais de Direitos Humanos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/840007

Questão 35: Instituto AOCP - Aux Per ML (PC ES)/PC ES/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Segundo as determinações constitucionais, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de

 a)  educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 18 anos de idade, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade
própria.

 b)  atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.
 c)  educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 6 anos de idade.
 d)  progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio.
 e)  atendimento ao educando, adstrito ao ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático- escolar, transporte, alimentação e

assistência à saúde.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/841562

Questão 36: Instituto AOCP - Aux Per ML (PC ES)/PC ES/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Segundo a Constituição Federal, é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um, observado(a)

 a)  a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua organização e funcionamento.
 b)  a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em todos os casos, para a do desporto de alto rendimento.
 c)  o tratamento igualitário para o desporto profissional e o não profissional.
 d)  a proteção e o incentivo, preferencialmente, às manifestações desportivas de criação estrangeiras.
 e)  a democratização dos processos decisórios com participação e controle social.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/841584
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Questão 37: Instituto AOCP - Inv (PC ES)/PC ES/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
De acordo com o disposto no texto constitucional, assinale a alternativa INCORRETA acerca da Educação.

 a)  Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.
 b)  Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio.
 c)  O não- oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.
 d)  É vedado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros.
 e)  As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre

ensino, pesquisa e extensão.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/841833

Questão 38: VUNESP - Proc Leg (CM Tatuí)/CM Tatuí/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Ao tratar da educação, a Constituição Federal prescreve que a lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o sistema
nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e o desenvolvimento
do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam, entre
outras, a:

 a)  destinação de bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos.
 b)  defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro e produção, promoção e difusão de bens culturais e do ensino.
 c)  formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura e do ensino em suas múltiplas dimensões, e valorização da diversidade étnica e regional.
 d)  formação para o trabalho e estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto.
 e)  inventários, registros, vigilância, tombamento e outras formas de acautelamento e preservação do ensino.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/851806

Questão 39: VUNESP - Ag (Pref Itapevi)/Pref Itapevi/Inclusão Escolar/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Conforme o artigo 206 da Constituição Federal (1988), um dos princípios, dentre outros, que fundamenta o ensino no país é

 a)  o padrão único de metodologias de ensino e de instrumentos de avaliação.
 b)  o uso de diferentes formas dirigidas de pensar e de se preparar para o trabalho.
 c)  o pagamento de mensalidade em estabelecimentos oficiais.
 d)  a liberdade de aprender e ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber.
 e)  o oferecimento de condições diferenciadas para o acesso e permanência na escola.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/858271

Questão 40: VUNESP - Ag (Pref Itapevi)/Pref Itapevi/Inclusão Escolar/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Miguel é um adolescente de 16 anos e tem uma deficiência mental leve. Ele estuda em uma escola de educação especial. Sônia, sua mãe, deseja matriculá-lo
gratuitamente, no período noturno, em uma instituição de ensino regular pública.
 
Considerando o artigo 208 da Constituição Federal (1988), Sônia

 a)  poderá efetuar a matrícula, uma vez que o atendimento aos portadores de deficiência deve ser oferecido preferencialmente na rede regular de ensino.
 b)  não poderá efetuar a matrícula, uma vez que educação básica obrigatória e gratuita é oferecida dos quatro aos quinze anos de idade.
 c)  poderá efetuar a matrícula, uma vez que a escola pública regular oferece ensino noturno até os vinte e um anos de idade.
 d)  não poderá efetuar a matrícula, uma vez que a escola pública regular é proibida de oferecer ensino noturno.
 e)  não poderá efetuar a matrícula, uma vez que o atendimento às pessoas com deficiência deve ser realizado nas escolas de educação especial.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/858272

Questão 41: VUNESP - Ag (Pref Itapevi)/Pref Itapevi/Inclusão Escolar/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Em uma reunião de Atividade de Trabalho Pedagógico coletivo em uma escola de Itapevi, ocorreram uma discussão e algumas dúvidas sobre a educação escolar no
Brasil. Para tanto, os profissionais consultaram o artigo 210 da Constituição Federal (1988), o qual estabelece

 a)  a inexistência de conteúdos mínimos a serem ensinados no ensino fundamental.
 b)  a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem às comunidades indígenas.
 c)  o ensino religioso como disciplina no contraturno das aulas regulares nas escolas de ensino fundamental.
 d)  o ensino religioso, que deverá ter matrícula obrigatória nos ensinos fundamental e médio.
 e)  a ausência de programas suplementares de material didático-escolar, transporte e alimentação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/858273

Questão 42: VUNESP - Ana (Pref Itapevi)/Pref Itapevi/Jurídico/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Ao tratar da Educação, a Constituição Federal estipula que

 a)  os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio.
 b)  os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.
 c)  a educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular.
 d)  a União aplicará, anualmente, nunca menos de vinte e cinco por cento, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios quinze por cento, no mínimo, da receita

resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e no desenvolvimento do ensino.
 e)  os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, nunca menos de dezoito por cento, e a União vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita

resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e no desenvolvimento do ensino.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/858678
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Questão 43: QUADRIX - Ana Adm (CRM AC)/CRM AC/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Com base na CF, julgue o item quanto à ordem social.
 
As universidades possuem a faculdade de admitir professores estrangeiros, na forma da lei. Da mesma forma, as intuições de pesquisa científica e tecnológica possuem
esta opção.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/860699

Questão 44: VUNESP - PEBII (Pref Itapevi)/Pref Itapevi/PEB II/Educação Especial/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
De acordo com o inciso I, do artigo 208, da Constituição Federal, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica gratuita

 a)  dos 2 (dois) aos 18 (dezoito) anos de idade, tornando- se optativa gratuidade após a maioridade civil.
 b)  dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade certa.
 c)  dos 6 (seis) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada, caso tenha vaga, sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade certa.
 d)  dos 5 (cinco) aos 18 (dezoito) anos de idade, desobrigando o Estado a fornecer ensino gratuito após a maioridade civil.
 e)  às pessoas com deficiência em qualquer idade, na rede regular de ensino.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/862071

Questão 45: VUNESP - PEBII (Pref Itapevi)/Pref Itapevi/PEB II/Educação Física/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
A Constituição Federal de 1988 alça a educação a um patamar elevado ao consagrá-la como um direito social e um direito fundamental da pessoa humana. Na seção do
capítulo III, entre os artigos 205 e 214, trata especificamente da educação. Nesses artigos, pode-se ler corretamente que

 a)  a distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere a universalização e garantia
de padrão de qualidade e equidade.

 b)  a União aplicará, anualmente, nunca menos de vinte, e os Estados e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, na
manutenção e desenvolvimento do ensino.

 c)  o ensino será ministrado com base no princípio do atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente no atendimento
educacional especializado.

 d)  os programas suplementares de alimentação, transporte e assistência à saúde serão financiados com recursos provenientes de taxas, contribuições sociais e
outros recursos orçamentários.

 e)  o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola e gestão democrática
do ensino público e privado, na forma da lei.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/862172

Questão 46: NC-UFPR - Proc Mun (Curitiba)/Pref Curitiba/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Sabe-se que a Educação é direito fundamental constitucional expresso. Todavia, a sua identificação genérica necessita ser melhor detalhada em direitos subjetivos
específicos que possuem diferentes regimes jurídicos. Considerando tais peculiaridades, assinale a alternativa correta.

 a)  Segundo a Constituição, o ensino será ministrado, entre outros, com base nos seguintes princípios: diferenciação das condições de acesso, disciplina discente,
neutralidade das ideias, gestão centralizada e economia de recursos.

 b) As universidades gozam de plena autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio da indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão.

 c)  O ensino é livre à iniciativa privada, que está dispensada do cumprimento das normas gerais de educação nacional, devido à existência de regulação legal própria.
 d)  A União aplicará, anualmente, nunca menos que 10%, e os Estados, Distrito Federal e Municípios, nunca menos que 5% da receita resultante de impostos na

manutenção e desenvolvimento do ensino.
 e)  Não há previsão constitucional para que o Estado garanta programas suplementares de material didático escolar, transporte e alimentação, mas a Lei de

Diretrizes e Bases da Educação obrigatoriamente deve regular a matéria no tocante à Educação Básica.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/872513

Questão 47: FUNDEP - Ana (Lagoa Santa)/Pref Lagoa Santa/Proteção ao Patrimônio Histórico/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
São instrumentos jurídicos de preservação e de proteção ao patrimônio cultural brasileiro, previstos expressamente pela Constituição Federal vigente (art. 216, § 1º),
exceto:

 a)  inventário.
 b)  tombamento.
 c)  cercamento.
 d)  desapropriação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/883237

Questão 48: FUNDEP - EduSau (Lagoa Santa)/Pref Lagoa Santa/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Analise os princípios a seguir.
 

I. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber.
 
II. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino.
 
III. Valorização dos profissionais da educação escolar, sendo garantidos na, forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de
provas e títulos exigidos nas redes públicas.
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IV. Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública e privada, nos termos de lei federal.
 
Considerando o Art. 206 da Constituição Brasileira de 1988, que dispõe sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a
fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, estão corretos os
princípios

 a)  I, II e III, apenas.
 b)  I, II e IV, apenas.
 c)  I, III, e IV, apenas.
 d)  I, II, III e IV.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/883776

Questão 49: FUNDEP - EduSau (Lagoa Santa)/Pref Lagoa Santa/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
O Art. 214 da Constituição Federal de 1988 determina que a lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o sistema
nacional de educação em regime de colaboração e de definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e o
desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas.
 
São determinações do artigo 214 da Constituição Fedderal de 1988, exceto:

 a)  Redução do analfabetismo até 90%.
 b)  Universalização do atendimento escolar.
 c)  Promoção humanística, científica e tecnológica do país.
 d)  Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/883796

Questão 50: IESES - NeR (TJ SC)/TJ SC/Provimento/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Marque a alternativa INCORRETA sobre a Prática de Desporto:

 a)  A justiça desportiva terá o prazo máximo de noventa dias, contados da instauração do processo, prorrogado por igual prazo para proferir decisão final.
 b)  O poder público incentivará o lazer, como forma de promoção social.
 c)  O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, regulada em lei.
 d)  É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/887022

Questão 51: VUNESP - Dir Esc (Peruíbe)/Pref Peruíbe/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Com base na Constituição da República Federativa do Brasil (1988), em seu artigo 210, afirma-se que o Ensino Religioso nas escolas públicas é

 a)  um direito público subjetivo a ser garantido a todos os alunos.
 b)  obrigatório na Educação Básica, com maior ênfase no Ensino Fundamental.
 c)  facultativo, ofertado dentro do horário normal de aula.
 d)  pautado pela doutrina cristã em suas múltiplas vertentes.
 e)  proibido, pois fere o princípio do estado laico.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/912357

Questão 52: VUNESP - Insp Alu (Peruíbe)/Pref Peruíbe/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Conforme a Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que

 a)  o ensino religioso, de matrícula obrigatória, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental.
 b)  o ensino fundamental regular, nas comunidades indígenas, deve ser necessariamente ministrado em suas próprias línguas maternas.
 c)  os Estados atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.
 d)  os Municípios e o Distrito Federal atuarão prioritariamente nos ensinos fundamental e médio.
 e)  o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando, entre outros.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/912639

Questão 53: VUNESP - PEBII (Pref Peruíbe)/Pref Peruíbe/Ciências/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal de 1988, Art. 208, o dever do Estado com a educação será efetivado, entre outras garantias, mediante a garantia de

 a)  atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, obrigatoriamente na rede regular de ensino.
 b)  educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 6 (seis) anos de idade, assegurando-se o desenvolvimento integral.
 c)  acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo aprovação em exame vestibular ou afins.
 d)  oferta de ensino noturno regular, adequando-se o educando às condições oferecidas pelo estabelecimento de ensino.
 e)  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.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/912698

Questão 54: VUNESP - Sec Esc (Peruíbe)/Pref Peruíbe/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
De acordo com preceito constitucional, presente no art. 205 da Constituição Federal de 1988, a educação é um direito de todos e deve ser fomentada

 a)  pela equipe escolar.
 b)  pela sociedade.
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 c)  pelos pais.
 d)  pelo professor.
 e)  pelo envolvimento do aluno.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/913493

Questão 55: VUNESP - PEBI (Pref Arujá)/Pref Arujá/Infantil/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Conforme o artigo 208 da Constituição Federal, o dever do Estado com a educação será efetivado, entre outros, mediante a garantia de

 a)  ensino fundamental facultativo e gratuito, conforme a capacidade de cada um. E educação infantil, em creche e pré-escola, obrigatória e gratuita às crianças até
cinco ou seis anos de idade.

 b)  atendimento ao educando, apenas no ensino fundamental, através de programas suplementares de transporte, livros, alimentação, uniforme, incentivo ao esporte
e assistência à saúde.

 c)  universalização do ensino médio regular e supletivo, presencial e à distância; progressiva universalização do ensino técnico e ensino superior gratuito com oferta
de ensino noturno regular, adequado às condições do educando.

 d)  educação básica obrigatória e gratuita dos quatro aos dezessete anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram
acesso na idade própria.

 e)  garantia de atendimento instrucional especializado e médico-hospitalar aos portadores de deficiência, exclusivamente, na rede regular pública de ensino.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/914377

Questão 56: CEBRASPE (CESPE) - DP DF/DP DF/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
André e Joana realizaram a pré-matrícula do filho Pedro, de três anos de idade, em creche da secretaria de educação municipal. Após meses de espera, Joana, não tendo
recebido resposta a respeito da vaga na creche, procurou auxílio da Defensoria Pública, a qual oficiou a creche, solicitando que a instituição efetuasse a matrícula da
criança. Em resposta, o diretor da creche informou não haver vaga disponível; que a pré-matrícula havia sido feita junto à secretaria de educação; que o secretário o
havia delegado competente para efetivar as matrículas; e, por fim, que Pedro não poderia ser matriculado — mesmo que houvesse vaga — porquanto deveria ter quatro
anos completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula para o ingresso na pré-escola, conforme norma do Ministério da Educação. A Defensoria Pública
impetrou mandado de segurança contra a autoridade delegante, visando impugnar o ato não concessivo da matrícula de Pedro.

Com referência a essa situação hipotética, julgue o item que se segue, tendo em vista o entendimento do STF e considerando que a competência do secretário não é
exclusiva.
 
A exigência de idade mínima de quatro anos para ingresso na educação infantil bem como a fixação da data limite de 31 de março para que a idade esteja completa são
constitucionais.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/922562

Questão 57: VUNESP - Ins Alu (Olímpia)/Pref Olímpia/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
A Constituição Federal/88, a Lei Federal nº 9.394/96 (LDBEN) e a Lei Federal nº 8.069/90 (ECA) estabelecem a democratização da gestão escolar no Brasil. Segundo a
Constituição Federal/88, Art. 206, o ensino será ministrado com base em alguns princípios, entre eles, “gestão democrática

 a)  do ensino básico na forma da lei”.
 b)  do ensino público na forma da lei”.
 c)  do ensino privado na forma da lei”.
 d)  do ensino superior na forma da lei”.
 e)  do ensino público e privado na forma da lei”.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/928428

Questão 58: VUNESP - Mon Cre (Olímpia)/Pref Olímpia/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Conforme o art. 208 da Constituição Federal de 1988, o dever do Estado com a educação será efetivado, dentre outros, mediante a garantia de

 a)  progressiva universalização do ensino médio privado, com atendimento em período noturno.
 b)  educação básica obrigatória e gratuita dos 0 (zero) aos 17 (dezessete) anos de idade.
 c)  atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente em escolas de educação especial.
 d)  educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade.
 e)  obrigatoriedade de educação na modalidade à distância para os alunos do ensino fundamental.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/928480

Questão 59: VUNESP - PEBI (Pref Olímpia)/Pref Olímpia/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
A Constituição Federal de 1988 estabelece um conceito amplo da Educação para o país e assegura direitos, estabelece deveres e responsabilidades, para promover o
desenvolvimento humano, ao dispor que

 a)  o ensino será ministrado tendo como base os princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e o pluralismo de ideias e de
concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino (art. 206- I e III).

 b)  o atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, deve incluir programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação
e assistência à saúde (art. 208. Redação dada pela Emenda Constitucional no 59, de 2009).]

 c)  a educação tem como princípios a gestão democrática do ensino público, na forma da lei, e o piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação
escolar pública, nos termos da lei federal.

 d)  a educação, direito de todos e dever do estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento
das pessoas, seu preparo para o exercício da cidadania e à sua qualificação para o trabalho (art. 205).

 e)  a educação básica é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurando, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na
idade própria (art. 208 – inciso I).
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/928607

Questão 60: VUNESP - PEBII (Pref Olímpia)/Pref Olímpia/Educação Especial/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
De acordo com o 3º parágrafo do art. 208, da Constituição Federal (1988), quanto ao recenseamento dos educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e
zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola é de competência

 a)  da escola.
 b)  do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
 c)  dos professores.
 d)  do Conselho Tutelar.
 e)  do Poder Público.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/928652

Questão 61: VUNESP - PEBII (Pref Olímpia)/Pref Olímpia/Educação Especial/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
No art. 3º da Emenda 14/96, é dada nova redação aos §§ 1º e 2º do art. 211 da Constituição Federal/88 e, nele, são inseridos mais dois parágrafos.
 
De acordo com essa modificação, os municípios atuarão

 a)  exclusivamente no ensino fundamental e na educação infantil, e os Estados e o Distrito Federal atuarão exclusivamente no ensino fundamental e médio.
 b)  exclusivamente no ensino fundamental e médio, e os Estados e o Distrito Federal atuarão exclusivamente no ensino fundamental e na educação infantil.
 c)  prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, e os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio.
 d)  prioritariamente no ensino fundamental e médio, e os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.
 e)  em associação aos Estados e ao Distrito Federal, tanto no ensino fundamental e na educação infantil, e no ensino fundamental e médio, sem distinção entre si.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/928655

Questão 62: VUNESP - PEBII (Pref Olímpia)/Pref Olímpia/Educação Física/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
O artigo 214 da Constituição da República Federativa do Brasil prevê que a lei estabelecerá o plano nacional de educação, com o objetivo de articular o sistema nacional
de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e o desenvolvimento do
ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas. A duração do plano nacional
de educação é de

 a)  2 (dois) anos.
 b)  4 (quatro) anos.
 c)  5 (cinco) anos.
 d)  10 (dez) anos.
 e)  15 (quinze) anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/928740

Questão 63: CONTEMAX - Peda (Conceição)/Pref Conceição/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Analise o trecho abaixo e assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE as lacunas. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 207. As universidades
gozam de____________ didático-científica, administrativa e de gestão financeira e _________________, e obedecerão ao princípio de ________________ entre ensino,
pesquisa e extensão

 a)  autonomia / gratuita / liberdade
 b)  autonomia / patrimonial / indissociabilidade
 c)  aprendizagem / patrimonial / sociabilidade
 d)  interação / universal / indissociabilidade
 e)  educação / patrimonial / universalização

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/931372

Questão 64: CONTEMAX - Prof (Conceição)/Pref Conceição/Educação Infantil/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
A Constituição Federal do Brasil afirma em seu artigo de lei que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:
 

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria; progressiva extensão da obrigatoriedade e
gratuidade ao ensino médio;
 
II - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; atendimento em creche e pré-escola às
crianças de zero a seis anos de idade;
 
III - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; oferta de ensino noturno regular, adequado
às condições do educando;
 
IV - Avaliação do educando, no ensino médio e fundamental, através de programas complementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde.
 
V - Entrega ao Ministério da Educação e Cultura do conteúdo e das faltas do reeducando para reintegrar a sociedade.

 
Julgue os itens acima e marque a alternativa CORRETA.

 a)  As alternativas I e II estão corretas
 b)  As alternativas III e IV estão corretas
 c)  As alternativas IV e V estão corretas
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 d)  As alternativas II e V estão corretas
 e)  As alternativas I e IV estão corretas

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/931858

Questão 65: CONTEMAX - Prof A (Lucena)/Pref Lucena/Anos Iniciais/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos às escolas comunitárias,
confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que:

 a)  Promovam e incentivem o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação.
 b)  Cumprem as normas gerais da educação nacional.
 c)  Comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação.
 d)  Promovam a cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação.
 e)  Melhorem a qualidade do ensino.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/934225

Questão 66: VUNESP - CTut (CMDCA SJRP)/Pref SJRP/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Conforme preceitos constitucionais, a educação, o direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Complementando esse preceito, a Constituição Federal
estabelece também que o não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. De
acordo com o art. 208, § 3o, da Constituição Federal de 1988, compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar,
junto aos pais ou responsáveis,

 a)  pelo respeito aos docentes.
 b)  pela frequência à escola.
 c)  pelo comportamento adequado.
 d)  pela conservação do ambiente.
 e)  pela educação familiar.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/937645

Questão 67: VUNESP - CTut (CMDCA SJRP)/Pref SJRP/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Ao referir-se à organização da educação, conforme as responsabilidades das diferentes esferas governamentais, a Constituição de 1988 define que a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios organizarão seus sistemas de ensino em regime de colaboração. Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na
educação infantil; já à União (art. 211, § 1o) compete organizar o sistema federal de ensino e dos territórios, financiar as instituições de ensino públicas federais e, em
matéria educacional, mediante assistência técnica e financeira, exercer função redistributiva e

 a)  temporária.
 b)  primordial.
 c)  ordinária.
 d)  supletiva.
 e)  exclusiva.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/937646

Questão 68: IDECAN - Ass Adm (IF AM)/IF AM/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
A respeito das disposições constitucionais relativas à Cultura e ao Desporto, assinale a afirmativa incorreta.

 a)  Não podem ser tombados os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos.
 b)  O Poder Público incentivará o lazer, como forma de promoção social.
 c)  O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.
 d)  O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, regulada em lei.
 e)  O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das

manifestações culturais.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/938058

Questão 69: IDECAN - Ass Adm (IF AM)/IF AM/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Acerca das disposições constitucionais relativas à Educação, analise as afirmativas a seguir:
 

I. A educação é vista como um dever do Estado e da família.
 
II. As universidades obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
 
III. Garantia de padrão de qualidade não é um princípio que rege a educação brasileira.

 
Assinale

 a)  se apenas a afirmativa I estiver correta.
 b)  se apenas a afirmativa II estiver correta.
 c)  se apenas a afirmativa III estiver correta.
 d)  se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
 e)  se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/938065
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Questão 70: Com. Exam. (MPE SC) - PJ (MPE SC)/MPE SC/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, e somente pode ter natureza não
confessional, conforme o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/981873

Questão 71: INSTITUTO ACESSO - Del Pol (PC ES)/PC ES/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Em julgamento de Recurso Extraordinário (RE-AgR 436.996), o Supremo Tribunal Federal entendeu que o atendimento em creche e o acesso à unidades de pré-escola à
criança menor de 05 (cinco) anos de idade não podem fundar-se em juízo de simples conveniência ou de mera oportunidade. Isto porque o sistema de ensino municipal é
consituticionalmente regido por normas de eficácia 

 a)  limitada, ou seja, têm aplicabilidade indireta, mediata e reduzida e estabelecem diretrizes para as políticas públicas. 
 b)  contida, ou seja, têm aplicabilidade direta, imediata e possivelmente não integral. 
 c)  plena, ou seja, têm aplicabilidade direta, imediata e integral, que não se submetem ao princípio da reserva do possível. 
 d)  contida, ou seja, têm aplicabilidade indireta, mediata e reduzida. 
 e)  submetida ao princípio da reserva do possível.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/985558

Questão 72: INSTITUTO ACESSO - Del Pol (PC ES)/PC ES/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
A Constituição Federal de 1988 trata da Educação Nacional no Capítulo III do Art. 205 a 2014 em que pactua a educação como direito de todos, e sofreu alterações com
as Emendas Constitucionais (EC) nº 11, de 1996, e nº 53, em 2006.

Com relação às mudanças introduzidas pela EC nº 53/2006, é correto afirmar que

 a)  o padrão de qualidade foi inserido para avaliar a produtividade do corpo docente das escolas e definir a política salarial do magistério.
 b)  a inclusão do pluralismo de ideias foi um marco para a democracia nas escolas e para a liberdade de cátedra.
 c)  a gratuidade do ensino público nas escolas oficiais foi um avanço importante que não estava garantido antes da EC53.
 d)  a igualdade de condições de acesso foi incluída na CF para garantir a aplicação do ENEM e das cotas nas universidades.
 e)  a valorização dos profissionais da educação escolar e a inclusão do piso salarial nacional foram mudanças importantes na CF.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/985559

Questão 73: IBADE - TAE (IF RO)/IF RO/Administrador/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
A universalização da educação obrigatória dos 4 aos 17 anos ocorreu:

 a)  com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 1996.
 b)  com a aprovação da Constituição Federal. em 1988.
 c)  com a aprovação da Emenda Constitucional nº 59, que alterou a Constituição Federal em 2009.

 
 d)  com a aprovação da Resolução nº 1, de 15 de maio de 2009, do Conselho Nacional de Educação.
 e)  com a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1008065

Questão 74: IBADE - TAE (IF RO)/IF RO/Pedagogo/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
A Constituição Federal de 1988, em seu Art. 205, determina que o ensino seja ministrado com base em princípios como:

 a)  restrição a abordagem conteudista.
 b)  controle de expressões de pensamento.
 c)  pluralismo de ideias e concepções pedagógicas.
 d)  dogmas religiosos acima de concepções de ensino.
 e)  ensino domiciliar em detrimento da formação profissional.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1008749

Questão 75: IBADE - TAE (IF RO)/IF RO/Técnico de Laboratório de Informática/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
De acordo com o Capítulo III – Da Educação, da Cultura e do Desporto, da Constituição da República Federativa do Brasil, a educação é:

 a)  dever de todos e direito do Estado.
 b)  direito de todos e dever do Estado e da família.
 c)  direito de todos e dever apenas da família.
 d)  dever do Estado e direito das crianças até 12 anos de idade.
 e)  dever do Estado e direito das crianças até 08 anos de idade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1008828

Questão 76: FUNDATEC - Mon(Água Santa)/Pref Água Santa/Educação Básica/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
A partir da Constituição Federal de 1988, a Educação Infantil no Brasil passou a ser vista como
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 a)  uma forma de cuidado e acolhimento.
 b)  um dos elementos constitutivos do direito à educação.
 c)  uma ação secundária da política de emprego.
 d)  uma forma de proteção às famílias.
 e)  uma etapa do ensino fundamental.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1011289

Questão 77: VUNESP - Proc Jur (Ibaté)/Pref Ibaté/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
A respeito do direito à educação no Brasil, é certo afirmar sobre a atual previsão constitucional, que é tarefa dos Municípios

 a)  atuar prioritariamente no ensino fundamental e médio.
 b)  garantir, de forma obrigatória, a educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até cinco anos de idade.
 c)  definir e organizar, individualmente, os seus sistemas de ensino.
 d)  aplicar, semestralmente, pelo menos dezoito por cento da receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino.
 e)  aplicar, anualmente, no mínimo vinte e cinco por cento da receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, sob pena de poder sofrer

intervenção Estadual.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1011714

Questão 78: VUNESP - AOE (Pref Cerquilho)/Pref Cerquilho/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
O artigo 205 de nossa Constituição Federal define a função social da educação, portanto, de todas escolas da federação. De acordo com o artigo citado da legislação, a
educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada, com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa e
o preparo para

 a)  o respeito à diversidade cultural através da disciplina rígida.
 b)  a convivência pacífica entre os alunos, professores e funcionários das escolas.
 c)  a obediência civil e especialização na atividade profissional escolhida.
 d)  o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
 e)  o aprendizado das habilidades básicas de leitura e cálculo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1013302

Questão 79: VUNESP - AOE (Pref Cerquilho)/Pref Cerquilho/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades                                       , no que se refere à universalização, garantia de
padrão de qualidade e equidade, nos termos do plano nacional de educação. Complete a lacuna de acordo com o § 3º do artigo 212 da Constituição Federal e assinale a
alternativa correta.

 a)  do ensino superior
 b)  do ensino obrigatório
 c)  do ensino profissionalizante
 d)  da educação de jovens e adultos
 e)  dos alunos da educação especial

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1013324

Questão 80: IDECAN - Ass Adm (UNIVASF)/UNIVASF/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
A Constituição Federal estabelece que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. A sociedade, por sua vez, tem importante papel no incentivo e na
promoção da educação, a qual deve visar ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Com o
objetivo de atingir o mencionado dever, a Carta Magna elenca diversos princípios a serem observados. Assinale a alternativa que não reflete um princípio do ensino.

 a)  Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino.
 b)  Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e

títulos, aos das redes públicas.
 c)  Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei nacional.
 d)  Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.
 e)  Gestão democrática do ensino público, na forma da lei.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1018395

Questão 81: VUNESP - PEB (Pref Cerquilho)/Pref Cerquilho/Pré-Escola/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
A Constituição Federal (1988), em seu capítulo III, trata da Educação, da Cultura e do Desporto. De acordo com o art. 210 dessa Lei,

 a)  os municípios definirão o máximo de conteúdos para a educação infantil, garantindo o cumprimento das normas gerais da educação nacional.
 b)  os conteúdos mínimos para o ensino fundamental deverão garantir formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais.
 c)  o ensino religioso, de matrícula obrigatória, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de educação infantil.
 d)  a educação básica regular será ministrada em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização da língua tupi-guarani.
 e)  os educandos terão atendimento, em algumas etapas da educação básica, por meio de programas complementares relacionados ao esporte e à assistência à

saúde.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1021137

Questão 82: CONSULPAM - PEB (Pref Viana ES)/Pref Viana (ES)/II/Ensino Fundamental Séries Iniciais/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
De acordo com o artigo 205 de nossa Constituição Federal de 1988, a educação deve ser promovida e incentivada:
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 a)  Apenas pela família.
 b)  Somente pela União.
 c)  Com a colaboração da sociedade.
 d)  Somente pela União, Estados e Municípios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1022086

Questão 83: CONSULPAM - PEB (Pref Viana ES)/Pref Viana (ES)/II/Ensino Fundamental Séries Iniciais/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
O artigo 214 da CF nos fala sobre o Plano Nacional de Educação, onde sua duração deve ser:

 a)  Bienal.
 b)  Trienal.
 c)  Anual.
 d)  Decenal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1022087

Questão 84: CONSULPAM - PEB (Pref Viana ES)/Pref Viana (ES)/II/Ensino Fundamental Séries Iniciais/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
O artigo 206 da Constituição Federal fala sobre os princípios do Ensino. O princípio que rege sobre o aspecto financeiro relacionado ao magistério está CORRETAMENTE
destacado no item:

 a)  Participação nos lucros e resultados em casos de escolas particulares.
 b)  Piso salarial para todos os professores de nível superior.
 c)  Piso salarial profissional nacional para profissionais da educação escolar pública.
 d)  Institucionalização de vale refeição para todos os professores, independente da carga horária de trabalho.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1022096

Questão 85: VUNESP - Psico (Campinas)/Pref Campinas/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
A partir da Constituição Federal de 1988, a creche passou a ser um direito da criança, uma opção da família e um dever do Estado, o que exigiu a elaboração de
propostas metodológicas com o objetivo de estruturar esse tipo de serviço, consolidando a função social da escola.
 
Nesse contexto, a função da creche foi definida como

 a)  recreativa, pois tem como prioridade o oferecimento de atividades de lazer e de cuidados básicos em saúde e higiene para as crianças pequenas.
 b)  imprescindível para o desenvolvimento saudável e estável das crianças pequenas, de qualquer segmento social.
 c)  assistencialista, uma vez que possibilita, especialmente para as mães trabalhadoras, um local seguro para deixarem seus filhos pequenos.
 d)  paliativa, pois acolhe as crianças pequenas, cuidando de suas necessidades básicas, até que possam ser inseridas no Ensino Fundamental.
 e)  educacional, se tornando um espaço para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social para a criança pequena.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1030941

Questão 86: OBJETIVA CONCURSOS - Prof (Pref A Prado)/Pref Antônio Prado/Área II Séries Finais do Ensino Fundamental/Ciências/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um, observados:

I. A autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua organização e funcionamento.
II. O tratamento igual para o desporto profissional e o não profissional.
III. A proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional.

Estão CORRETOS:

 a)  Somente os itens I e II.
 b)  Somente os itens I e III.
 c)  Somente os itens II e III.
 d)  Todos os itens.
 e)  Nenhum dos itens.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1032246

Questão 87: IDECAN - Adm (IF PB)/IF PB/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Sobre a Ordem Social, analise as afirmativas abaixo.

I.  O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.

II.  O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.

III.  Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.

Assinale

 a)  se somente a afirmativa I estiver correta.
 b)  se somente a afirmativa II estiver correta.
 c)  se somente a afirmativa III estiver correta.
 d)  se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
 e)  se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1041711
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Questão 88: IDECAN - Peda (IF PB)/IF PB/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 214, afirma que a lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração plurianual, visando à articulação e ao
desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e à integração das ações do Poder Público que conduzam exceto à

 a)  erradicação do analfabetismo.
 b)  atendimento escolar domiciliar.
 c)  melhoria da qualidade do ensino.
 d)  formação para o trabalho.
 e)  promoção humanística, científica e tecnológica do País.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1044041

Questão 89: IDECAN - Peda (IF PB)/IF PB/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
(CFB/1988) “Art. 212 - A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da
receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.” exceto

 a)  a parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não é
considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir.

 b)  a distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, nos termos do plano nacional de educação.
 c)  os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos

orçamentários.
 d)  a educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-educação, recolhida pelos Estados na forma da lei.
 e)  as cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário-educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos

matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1044140

Questão 90: IDECAN - Peda (IF PB)/IF PB/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Sobre a temática da educação como direito de todos, assinale a alternativa incorreta.

 a)  A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

 b)  As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão.

 c)  O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: I - cumprimento das normas gerais da educação nacional; II - autorização e avaliação de
qualidade pelo Poder Público.

 d)  Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que: I -
comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação; II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária,
filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades.

 e)  A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração anual, visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e à integração
das ações do Poder Público que conduzam à: I - erradicação do analfabetismo; II - universalização do atendimento escolar; III - melhoria da qualidade do ensino; IV -
formação para o trabalho; V - promoção humanística, científica e tecnológica do País.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1044145

Questão 91: IDIB - Aud Int (CREMERJ)/CREMERJ/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa,
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Nesse cenário, assinale a alternativa correta:

 a)  O ensino será ministrado com base no pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino.
 b)  As universidades não gozam de autonomia administrativa e de gestão financeira e patrimonial.
 c)  É vedado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros.
 d)  O ensino religioso, de matrícula obrigatória, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1049123

Questão 92: Unifil - Proc (Pref Sengés)/Pref Sengés/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Conforme disposto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – Da Educação, da Cultura e do Desporto, assinale a alternativa incorreta.

 a) Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que
comprovem finalidade lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação.

 b) A justiça desportiva terá o prazo máximo de sessenta dias, contados da instauração do processo, para proferir decisão final.
 c) Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão seus respectivos sistemas de cultura em leis próprias.
 d) Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1058378

Questão 93: FEPESE - AgePen (SAP SC)/SAP SC/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Analise as afirmativas abaixo acerca da educação, considerando as disposições do texto constitucional.
 

1. O ensino religioso, de matrícula e frequência obrigatórias, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental.
 
2. O ensino será ministrado com base, dentre outros, nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; gratuidade do
ensino público em estabelecimentos oficiais; garantia de padrão de qualidade.
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3. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão.
 
4. As atividades de pesquisa e extensão realizadas por universidades são proibidas de receber apoio financeiro do Poder Público.

 
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

 a) É correta apenas a afirmativa 3.
 b) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
 c) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
 d) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
 e) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1058769

Questão 94: SELECON - Ana (Boa Vista)/Pref Boa Vista/Administrador/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Maria Cristina é supervisora de ensino do município TAY e integra equipe que organiza o ano letivo de cerca de cem escolas sob responsabilidade do governo municipal.
Nos termos da Constituição Federal, a educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino:

 a)  excepcional
 b)  organizado
 c)  regular
 d)  planejado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1059690

Questão 95: SELECON - Tec NS (SME Cuiabá)/Pref Cuiabá/Bacharel em Direito/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Jó é professor de Direito Desportivo e assessora juridicamente a associação desportiva TP. Cientificado de litígio submetido à Justiça Desportiva, busca proferir parecer
estabelecendo, de plano que, nos termos da Constituição:

 a)  deve ocorrer o esgotamento das instâncias desportivas
 b)  pode ocorrer a propositura de ações judiciais urgentes
 c)  é vedada a intervenção do Poder Judiciário a qualquer tempo
 d)  o Ministério Público atua na Justiça Desportiva

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1061157

Questão 96: IDECAN - PEBTT (IF Baiano)/IF Baiano/Administração/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Em relação ao tratamento conferido pela Constituição Federal ao desporto, assinale a alternativa correta.

 a)  O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, regulada em lei.
 b)  A justiça desportiva terá o prazo máximo de setenta dias, contados da instauração do processo, para proferir decisão final.
 c)  É dever do Estado fomentar apenas as práticas desportivas formais.
 d)  O Poder Público incentivará o lazer, como forma de promoção pessoal de cada indivíduo.
 e)  As entidades desportivas dirigentes e associações não possuem autonomia quanto a sua organização e funcionamento.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1062290

Questão 97: IDECAN - PEBTT (IF Baiano)/IF Baiano/Administração/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Em relação ao capítulo da Constituição Federal de 1988 que trata da Educação, Cultura e Desporto, assinale a alternativa correta.

 a)  As universidades não gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão.

 b)  A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

 c)  Não é facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros.
 d)  O acesso ao ensino obrigatório e gratuito não é um direito público subjetivo.
 e)  O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, inclusive em relação às comunidades indígenas, uma vez que não lhes são assegurados a

utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1062292

Questão 98: IDECAN - PEBTT (IF Baiano)/IF Baiano/Administração/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Segundo a Constituição Federal de 1988, “o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará
a valorização e a difusão das manifestações culturais”. Em relação à cultura, assinale a alternativa correta.

 a)  O Estado não é obrigado a proteger as manifestações culturais populares, indígenas e afro-brasileiras, e as de outros grupos participantes do processo civilizatório
nacional.

 b)  Lei complementar estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração trienal, visando ao desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do poder
público.

 c)  O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro apenas por meio de tombamento.
 d)  Ficam desapropriados todos os documentos e sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos.
 e)  Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à

identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1062296
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Questão 99: VUNESP - AAE (Pref F Morato)/Pref F.co Morato/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Conforme o art. 205 da Constituição Federal de 1988, “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Para que esse dispositivo legal se
cumpra, o art. 206 da Constituição estabelece que o ensino, no Brasil, será ministrado com base em sete princípios, sendo um deles a liberdade de

 a)  discutir em sala de aula qualquer assunto, desde que não se refira à religião.
 b)  os alunos escolherem sua sala de aula e as disciplinas que desejam estudar.
 c)  os docentes escolherem em qual escola e para qual turma vão lecionar.
 d)  aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber.
 e)  escolha, pelo diretor, do método para ensinar os conteúdos oficiais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1071115

Questão 100: VUNESP - AAE (Pref F Morato)/Pref F.co Morato/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
No inciso III, de seu art. 208, a Constituição Federal de 1988 determina, como uma das expressões da efetivação do dever do Estado com a educação, o “atendimento
educacional especializado aos portadores de deficiência,

 a)  indiferentemente, em escolas públicas ou privadas, desde que apresentem instalações e profissionais especializados nas diferentes deficiências”.
 b)  exclusivamente, em escolas da rede pública, especializadas no ensino para cada tipo de deficiência”.
 c)  preferencialmente em escolas e classes especializadas em cada tipo de deficiência”.
 d)  preferencialmente na rede regular de ensino”.
 e)  preferencialmente na rede privada de ensino”.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1071119

Questão 101: VUNESP - AAE (Pref F Morato)/Pref F.co Morato/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Entre as atribuições gerais do AAE, consta a de colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Trata se de uma atribuição
importante porque dessa articulação dependem aspectos relevantes do processo educativo, como, por exemplo, o que é recomendado legalmente no § 3o, do art. 208,
da Constituição Federal de 1988, no qual se estabelece claramente que “Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada
e zelar, junto aos pais ou responsáveis,

 a)  pela frequência à escola”.
 b)  pelo cumprimento dos dias letivos”.
 c)  pelo desempenho dos professores”.
 d)  pelo respeito ao calendário escolar”.
 e)  pelo cumprimento do projeto pedagógico”.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1071123

Questão 102: FCC - Ana JD (DPE AM)/DPE AM/Ciências Jurídicas/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
É correto afirmar, segundo entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal, que a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, prevista pela
Constituição Federal,

 a)  permite a cobrança de taxa para obtenção do diploma em universidades públicas.
 b)  não admite a cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas.
 c)  veda a cobrança de mensalidades nos cursos de pós-graduação de universidades públicas.
 d)  permite a cobrança de taxa para inscrição em vestibular de universidades públicas.
 e)  veda a cobrança de mensalidade de curso de língua estrangeira, oferecido por universidades públicas, mesmo que não considerado de ensino superior.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1072701

Questão 103: FAUEL - CT (CDMCA Cambé)/Pref Cambé/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

 a)  Pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas.
 b)  Prevalência de instituições públicas e gradual eliminação da necessidade de instituições privadas de ensino.
 c)  Gestão autocrática do ensino público, na forma da lei.
 d)  Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei estadual.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1076617

Questão 104: FAUEL - CT (CDMCA Cambé)/Pref Cambé/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

 a)  Educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 4 (quatro) anos de idade.
 b)  Educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 6 (seis) anos de idade.
 c)  Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não

tiveram acesso na idade própria.
 d)  Imediata universalização do ensino médio gratuito.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1076618

Questão 105: FAUEL - CT (CDMCA Cambé)/Pref Cambé/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
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Com relação à cultura, conforme a Constituição Federal, é CORRETO afirmar que:

 a)  O Poder Público, sem a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância,
tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.

 b)  Cabem às pessoas físicas, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem.
 c)  O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, mas não apoiará e nem incentivará a valorização e a

difusão das manifestações culturais.
 d)  O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1076628

Questão 106: IBFC - Proc (Pref C S Agos)/Pref C Sto Agostinho/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
A ordem social estabelecida pela Constituição Federal tem como base o primado do trabalho e, como objetivo, o bem-estar e a justiça sociais. No que se refere à
educação, assinale a alternativa incorreta.

 a)  Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio
 b)  As universidades gozam de autonomia didático- científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade

entre ensino, pesquisa e extensão
 c)  O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente
 d)  O ensino será ministrado com base no princípio da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1077384

Questão 107: CPCON UEPB - Cui Edu (Pref Sumé)/Pref Sumé/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
De acordo com o artigo 206, da Constituição Federal da República Federativa do Brasil - CF/88, “O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios [...]:”

Analise as proposições e coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso em relação aos princípios estabelecidos na referida Lei.

(   ) igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.
(   ) gratuidade do ensino público em instituições privadas de ensino.
(   ) liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber.
(   ) pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino.

Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses.

 a)  F, V, V e F.
 b)  V, F, V e F.
 c)  V, F, V e V.
 d)  F, V, F e V.
 e)  V, F, F e F.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1086488

Questão 108: CPCON UEPB - Cui Edu (Pref Sumé)/Pref Sumé/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
De acordo com Art. 211, da Constituição Federal da República Federativa do Brasil - CF/88, “a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime
de colaboração seus sistemas de ensino”.

Considerando o que determina os respectivos parágrafos do art. 211 da referida Lei, é FALSO afirmar que:

 a)  Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.
 b)  A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional,

função fiscalizadora, de forma a garantir padrão mínimo de qualidade do ensino nos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.
 c)  Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio.
 d)  Na organização de seus sistemas de ensino, os Estados e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar  universalização do ensino

obrigatório.
 e)  A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1086490

Questão 109: COCP IFMT - Tec (IF MT)/IF MT/Assuntos Educacionais/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
O art. 208 da Constituição Federal de 1988 estabelece em seu § 1º: “O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo”. Diante disso, o art. 213
esclarece que: “os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei”,
desde que:
 

I - comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação;
 
II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas
atividades;
 
III - comprovem lucratividade e invistam seus lucros em educação básica;
 
IV - em caso de encerramento de suas atividades, o patrimônio seja destinado preferencialmente às escolas de elevado padrão de ação social;
 
V - assegurem a destinação do patrimônio financeiro a outra escola confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades.

 
Está(ão) correta(s) a(s) assertiva(s):

 a)  II
 b)  II, III e V
 c)  I, III, e IV
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 d)  I e II
 e)  Todas as alternativas estão corretas

 
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1090119

Questão 110: CPCON UEPB - Cui (SJ Cordeiros)/Pref SJ Cordeiros/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Considerando o que determina a Constituição Federal da República Federativa do Brasil - CF/88, especificamente na seção que pactua a educação como direito de todos -
capítulo III, que trata da Educação, da Cultura e do Desporto - é FALSA a afirmação de que:

 a)  Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos,
nacionais e regionais.

 b)  A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

 c)  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 o pensamento, a arte e o sabe, dentre outros.

 d)  As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão.

 e)  Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, não podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, mesmo definidas em
lei.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1091662

Questão 111: Instituto AOCP - Adv (Pref S Bento S)/Pref S Bento do Sul/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Márcio, menor impúbere, pratica violência psicológica sistemática contra Bruno na escola em que estudam, expondo-o a ridículo frente aos outros alunos, inclusive
durante as aulas do ensino fundamental, na presença dos professores. Em razão das repetidas ofensas, Bruno deixa de comparecer à escola, dizendo aos pais que não
deseja mais frequentar a instituição de ensino, sendo diagnosticado um quadro depressivo no menor. Inconformados com a situação, os pais de Bruno procuram
orientação jurídica questionando sobre as responsabilidades quanto ao caso. Com base no caso exposto, assinale a alternativa correta.

 a)  O Estado, nesse caso, não tem dever de garantir a lisura da conduta dos demais alunos, de forma que, sendo a educação obrigatoriedade da família, somente os
pais de Márcio responderam pela conduta de seu filho.

 b)  O Estado só responderá caso caracterizese a negligência dos servidores públicos com relação aos fatos.
 c)  O Poder Público, ao receber um estudante em estabelecimento da rede oficial de ensino, assume um compromisso para com sua integridade física e psicológica, e

o Estado responderá independentemente de culpa pelos danos causados a Bruno, em razão da teoria do risco administrativo.
 d)  Por ser um ato praticado por menor impúbere, nenhuma consequência dele advém, em razão da falta de capacidade de direito.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1092025

Questão 112: Com. Exam. (MPE GO) - PJ (MPE GO)/MPE GO/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Sobre os direitos sociais, aponte a alternativa que não corresponde à jurisprudência do STF:

 a)  A garantia constitucional da gratuidade de ensino não impede a cobrança de mensalidade em curso de especialização, por universidades públicas.
 b)  Fere o direito à saúde, assim como a autonomia profissional do médico, a previsão normativa, no âmbito do Sistema Único de Saúde, que veda a internação em

acomodações superiores, ou mesmo o atendimento médico diferenciado, mediante o pagamento dos valores correspondentes pelo usuário.
 c)  Os estrangeiros residentes no país podem obter benefício assistencial, desde que atendidos os requisitos constitucionais e legais.
 d)  Em virtude do elevado número de programas governamentais para a área da educação, bem como da edição da Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da

Educação) e da Lei n. 10.172/2001 (Plano Nacional de Educação), o STF decidiu pela ausência de omissão do Chefe do Poder Executivo Federal na erradicação do
analfabetismo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1104850

Questão 113: CSEP IFPI - Adm (IF PI)/IF PI/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais, como direito de cada um, observado(a): 

 a)  a dependência das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua organização e funcionamento, às secretarias de desportos estaduais.
 

 b)  a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento.
 c)  o tratamento igualitário para o desporto profissional e o não-profissional.
 d)  a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação internacional.
 e)  o incentivo mediante pagamento de bolsas de estudo para fomentar o treinamento de estudantes em esportes aquáticos. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1115085

Questão 114: CSEP IFPI - Ass Alu (IF PI)/IF PI/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
A educação é um direito assegurado constitucionalmente e que deve visar ao pleno desenvolvimento da pessoa, sendo regida por alguns princípios. Dessa maneira, a
Constituição especifica que o ensino deve ser ministrado com base em princípios. Assinale a alternativa que aponta o princípio correto: 

 a)  Gestão democrática do ensino público, na forma da lei.
 b)  Universalidade da cobertura e do atendimento.
 c)  Seletividade na prestação dos serviços.
 d)  Ensino ministrado com base na concretização da justiça social.
 e)  Ações governamentais distributivas. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1115403

Questão 115: CSEP IFPI - Ass Alu (IF PI)/IF PI/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
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De acordo com a Constituição Federal, a União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no
mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. A partir dessa afirmação,
marque a alternativa correta dentre as proposições que seguem: 

 a)  As políticas de educação são determinadas por leis complementares que estabelecerão a adequada aplicação dos recursos,. inclusive o montante que deve ser
destinado para a realização de atividades lúdicas.

 b)  A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere à universalização, garantia de
padrão de qualidade e equidade, nos termos do plano nacional de educação.

 c)  Necessariamente, a política educacional é uma prioridade do governo local, que conhece as necessidades mais urgentes da população, detecta as fragilidades do
sistema e providencia medidas para reformulação do currículo.

 d)  Ficará sob responsabilidade dos municipios, principalmente do poder legislativo, pois este será encarregado de propor as leis que determinam as políticas públicas
e a aplicação de recursos.

 e)  As políticas públicas de educação devem ser submetidas inicialmente aos conselhos municipais e só posteriormente colocadas em análise pela autoridade
estadual. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1115410

Questão 116: CSEP IFPI - PEBTT (IF PI)/IF PI/Análises Clínicas/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal de 1988, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, salvo:

 a)  valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos aos alunos da rede pública, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por
concurso de provas e títulos.

 b)  piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.
 c)  gratuidade do ensino público em estabelecimentos particulares.
 d)  gestão democrática do ensino público, na forma da lei.
 e)  liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1115597

Questão 117: CSEP IFPI - PEBTT (IF PI)/IF PI/Análises Clínicas/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
A respeito da Educação, nos termos da Constituição Federal de 1988, a lei estabelecerá Plano Nacional de Educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o
sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e
desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que
conduzam a

I - formação para o trabalho.

II - promoção humanística, científica e tecnológica do País.

III - erradicação do analfabetismo.

IV - progressiva universalização do ensino médio gratuito.

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

 a)  Apenas I. 
 b)  Apenas I e II. 
 c)  Apenas II e IV 
 d)  Apenas I, II e IV 
 e)  Apenas I, II e III.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1115599

Questão 118: CSEP IFPI - Ass Adm (IF PI)/IF PI/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
O Sistema Nacional de Cultura fundamenta se na Política Nacional de Cultura e nas suas diretrizes, estabelecidas no Plano Nacional de Cultura, e regendo-se por
princípios estabelecidos na Constituição Federal do Brasil. Assinale a alternativa que não corresponde a um princípio do Sistema Nacional de Cultura: 

 a)  universalização do acesso aos bens e serviços culturais.
 b)  fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais.
 c)  operação entre os entes federados, os agentes públicos e privados atuantes na área cultural.
 d)  transversalidade das políticas culturais; 
 e) punição aos danos e ameaças ao patrimônio cultural.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1115692

Questão 119: VUNESP - Proc Jur (ESEF)/ESEF/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Nos termos da Constituição Federal, o dever do Estado com a educação será efetivado, entre outros, mediante a garantia de

 a)  atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, restrito aos programas suplementares de material didático- escolar.
 b)  oferta de ensino noturno regular, independentemente das condições dos educandos.
 c)  acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um.
 d)  educação básica obrigatória e gratuita dos 3 (três) aos 15 (quinze) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita àqueles que a ela não tiveram acesso

na idade própria.
 e)  educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até 4 (quatro) anos de idade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1121127

Questão 120: CRESCER - Prof (Pref Jijoca J)/Pref Jijoca de J/Educação Básica I/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
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A temática do financiamento da educação tem assumido importante papel na compreensão da organização e da gestão da educação, particularmente a partir de estudos
e análises que exploram a relação entre o financiamento, as políticas educacionais e o Estado no Brasil, ganhando densidade também no sub-campo da economia da
educação. Essa discussão constitui-se em tarefa complexa em vista das condições materiais nas quais o financiamento se efetiva no país envolvendo os diferentes entes
federados (União, estados, Distrito Federal e municípios) e a esfera privada. Apesar da complexidade da temática, a compreensão da estrutura e das bases do
financiamento da educação coloca-se como uma necessidade para toda a sociedade, devendo envolver, especialmente, os gestores educacionais, os profissionais da
educação, os pais, os estudantes e a comunidade local. Nesse sentido, analise as afirmativas a seguir sobre o financiamento da educação pública.
 

I. Se compreendermos o orçamento como o cálculo da receita que se deve arrecadar em um exercício financeiro e das despesas que devem ser feitas pela
administração, podemos inferir que o planejamento das ações da educação, dos sistemas e das escolas deve ser cuidadosamente pensado, tendo em vista que
colocar essas ações em prática depende, em grande parte, das condições objetivas (condições financeiras, materiais e humanas) do poder central e local.
 
II. Além de definir a educação como um direito de cidadania e estabelecer a responsabilidade de cada ente federado (União, estados e municípios) para que a
oferta da educação básica seja garantida, a Constituição Federal de 1988 vincula um percentual de recursos específicos que cada ente governamental deve aplicar
na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE).
 
III. Segundo o artigo 212 da Constituição Federal de 1988, alterado pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996, o ensino fundamental público terá como fonte
adicional de financiamento a contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas, na forma da lei. A base do salário-educação é a folha de
contribuição da empresa para a previdência social.

 
Assinale a alternativa que indica a(s) afirmativa(s) correta(s).

 a) I, II e III.
 b) I e II.
 c) II e III.
 d) I e III.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1131347

Questão 121: CRESCER - Prof (Pref Jijoca J)/Pref Jijoca de J/Educação Básica I/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Conforme o Art. 214 da Constituição Federal de 1988, a lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional
de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino
em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a alguns objetivos.
 
Assinale a alternativa que indica corretamente alguns desses objetivos.

 a) Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação independente do produto interno bruto, melhoria da qualidade do ensino e promoção
humanística, científica e tecnológica do País.

 b) Formação para o trabalho, erradicação do analfabetismo e pormenorizar o atendimento escolar.
 c) Promoção humanística, científica e tecnológica do País, estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto

interno bruto e formação exclusiva para o trabalho.
 d) Erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar e melhoria da qualidade do ensino.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1131352

Questão 122: Instituto Consulplan - AEd (Pref Orlândia)/Pref Orlândia/A1/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
São considerados princípios da educação estabelecidos na Constituição Federal de 1988, EXCETO:

 a)  Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.
 b)  Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber.
 c)  Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais aos estudantes de baixa renda.
 d)  Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1131661

Questão 123: Instituto AOCP - Prof (Umuarama)/Pref Umuarama/Educação Infantil/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. De acordo com a Constituição de 1988:
 

I. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos,
nacionais e regionais.
 
II. O ensino religioso, de matrícula obrigatória, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental.
 
III. O ensino fundamental regular será ministrado em Língua Portuguesa, sendo assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas
maternas e processos próprios de aprendizagem.

 

 a)  Apenas II e III.
 b)  Apenas I e II.
 c)  Apenas I e III.
 d)  I, II e III.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1131951

Questão 124: Instituto AOCP - Prof (Umuarama)/Pref Umuarama/Educação Física/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal de 1988, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferência, será aplicada, na manutenção e
desenvolvimento do ensino,

 a)  pela União, nunca menos de vinte e cinco por cento, no máximo, e pelos Estados, Distrito Federal e Municípios dezoito por cento, no mínimo.
 b)  pela União, nunca menos de dez por cento, e pelos Estados, Distrito Federal e Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo.
 c)  pela União, nunca menos de dezoito por cento, e pelos Estados, Distrito Federal e Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo.
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 d)  pela União, nunca menos de vinte por cento, e pelos Estados, Distrito Federal e Municípios vinte e cinco por cento, no máximo.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1132970

Questão 125: Instituto AOCP - Prof (Umuarama)/Pref Umuarama/Educação Física/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).
 
A Constituição Federal estabelece que o Plano Nacional de Educação deverá definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a
manutenção e desenvolvimento do ensino que conduzam, entre outros, à:
 

I. erradicação do analfabetismo.
 
II. universalização do atendimento escolar.
 
III. melhoria da qualidade do ensino.
 
IV. formação para o trabalho.
 
V. promoção humanística, científica e tecnológica do País.

 

 a)  I, II, III, IV e V.
 b)  Apenas I, II e III.
 c)  Apenas III.
 d)  Apenas II e III.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1132971

Questão 126: VUNESP - Prof (Pref S Roque)/Pref São Roque/Adjunto de Educação Infantil/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
O artigo 214 da Constituição Federal de 1988 prevê que a lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o sistema
nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e o desenvolvimento
do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que, dentre outras metas,
conduzam a

 a)  ampliação, nas escolas, de atendimento educacional especializado, terapêutico e gratuito, aos portadores de deficiência.
 b)  instituição da gestão democrática, nas escolas públicas e privadas, por meio da implementação dos Colegiados Auxiliares.
 c)  universalização do atendimento escolar e melhoria da qualidade do ensino.
 d)  atuação, pelos Municípios, exclusivamente na pré -escola e no ensino fundamental.
 e)  erradicação, em todo território nacional, da repetência, evasão e defasem idade/ ano/série.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1133208

Questão 127: VUNESP - Prof (Pref S Roque)/Pref São Roque/Adjunto de Ensino Fundamental I/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
De acordo com o artigo 206 da Constituição Federal, o ensino será ministrado com base, entre outros, no seguinte princípio:

 a)  gestão democrática do ensino público, na forma da lei.
 b)  unicidade de ideias e concepções pedagógicas.
 c)  valorização dos profissionais do ensino através de bônus por desempenho.
 d)  avaliação docente para progressão no plano de carreira.
 e)  corresponsabilidade das famílias no processo educacional.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1133260

Questão 128: VUNESP - Prof (Pref S Roque)/Pref São Roque/Atendimento Educacional Especializado/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Conforme o art. 213 da Constituição Federal de 1988, os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias,
confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que entre outros,

 a)  promovam atendimento na área da saúde e serviço social, e que ofereçam atendimento à saúde mental para usuários de drogas e álcool.
 b)  estejam localizadas em locais de baixo índice de desenvolvimento humano, empregue no mínimo 40 funcionários e garanta a participação nos lucros.
 c)  realizem atendimento educacional, hospitalar e terapêutico no mesmo local, garantindo, ao deficiente múltiplo, o atendimento educacional especializado.
 d)  comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação.
 e)  atendam alunos com transtorno global de desenvolvimento e que invistam parte dos lucros obtidos em pesquisas na área da psicologia e terapia ocupacional.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1133298

Questão 129: VUNESP - Prof (Pref S Roque)/Pref São Roque/Atendimento Educacional Especializado/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Considere a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (2008) para responder à questão.
 
A Constituição Federal de 1988 no artigo 206, inciso I, estabelece a “igualdade de condições de acesso e permanência na escola” como um dos princípios para o ensino e
no artigo 208, inciso III, garante

 a)  tratamento especial para os estudantes com deficiências físicas, mentais, os que se encontram em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os
superdotados.

 b)  a organização de um sistema de ensino capaz de atender aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação.

 c)  o encaminhamento dos estudantes com deficiência ou altas habilidades/superdotação para as classes e escolas especiais.
 d)  como dever do Estado, a oferta do atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino.
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 e)  as ações educacionais voltadas às pessoas com deficiência, com transtorno do espectro autista e às pessoas com superdotação.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1133316

Questão 130: VUNESP - SupEs (Pref S Roque)/Pref São Roque/Educação Básica/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
O artigo 211 da Constituição Federal de 1988 estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas
de ensino. Para concretização desse regime de colaboração, os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil; os Estados e o Distrito
Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Conforme o § 1º do referido artigo, a União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios,
financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir

 a)  equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios.

 b)  a universalização do ensino superior a todos aqueles que a ele não tiveram acesso na idade adequada, sobretudo nas regiões mais remotas do país.
 c)  atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades e/ou por instituições de educação profissional e tecnológica.
 d)  ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede

pública na localidade da residência do educando.
 e)  a manutenção dos programas suplementares de alimentação, transporte e assistência à saúde, necessários à redução das desigualdades educacionais nas

diferentes regiões do país.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1133550

Questão 131: COVEST-COPSET - Adm (UFPE)/UFPE/"Sem Área"/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
A Gestão Pública na área da educação deve observar os princípios constitucionais do ensino apresentados no Artigo 206 da Constituição Federal do Brasil (1988). Assinale
a alternativa que não indica um desses princípios do ensino.

 a)  Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais.
 b)  Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.
 c)  Gestão democrática do ensino público, na forma da lei.
 d)  Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e

títulos, aos das redes públicas.
 e)  Direito de greve a ser exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1134032

Questão 132: MetroCapital - Prof (Biritiba M)/Pref Biritiba Mirim/Educação Artística/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
O artigo 214 da Constituição Federal dispõe que a lei estabelecerá o plano nacional de educação e estabelece algumas ações. Assinale a alternativa que NÃO condiz com
uma dessas ações:

 a)  erradicação da pobreza.
 b)  promoção humanística, científica e tecnológica do País.
 c)  universalização do atendimento escolar.
 d)  melhoria da qualidade do ensino.
 e)  formação para o trabalho.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1135066

Questão 133: MetroCapital - Prof (Biritiba M)/Pref Biritiba Mirim/Educação Fundamental/1º ao 5º Ano/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
De acordo com o artigo 205 da Constituição Federal, o ensino no Brasil será ministrado com base nos seguintes princípios, EXCETO:

 a)  pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino.
 b)  gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais.
 c)  igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.
 d)  gestão autocrática do ensino público, na forma da lei.
 e)  garantia de padrão de qualidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1135117

Questão 134: AVANÇASP - PEB (Pref Anhembi)/Pref Anhembi/Artes/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Considerando o artigo 206 da Constituição Federal, pode-se afirmar que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

 
  I – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. 
 
II – gratuidade do ensino privado em estabelecimentos oficiais. 
 
III – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.

 

 a)  Apenas o item I é verdadeiro. 
 b)  Apenas o item II é verdadeiro. 
 c)  Apenas o item III é verdadeiro. 
 d)  Apenas os itens I e III são verdadeiros.

 
 e)  Todos os itens são verdadeiros

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1138928

Questão 135: AVANÇASP - PEB (Pref Anhembi)/Pref Anhembi/Educação Física/2019
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Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
No que se refere ao artigo 210 da Constituição Federal, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta: 
 

I – Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos,
nacionais e estrangeiros. 
 
II – O ensino religioso, de matrícula obrigatória, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. 
 
III – O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e
processos próprios de aprendizagem. 

 

 a)  Apenas o item I é verdadeiro. 
 b)  Apenas o item II é verdadeiro. 
 c)  Apenas o item III é verdadeiro. 
 d)  Apenas os itens I e II são verdadeiros. 
 e)  Apenas os itens II e III são verdadeiros. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1139269

Questão 136: MetroCapital - SEsc (Pref Conchas)/Pref Conchas/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
De acordo com o artigo 209 da Constituição Federal, o ensino é livre à iniciativa privada, atendidas a algumas condições, dentre elas:

 a) máximo de 1.200 alunos por escola. 
 b)  pagamento dos impostos educacionais. 

 
 c)  oferecimento de, no mínimo, 10% de bolsas integrais. 
 d)  oferecimento de curso religioso.
 e)  autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1142453

Questão 137: MetroCapital - SEsc (Pref Conchas)/Pref Conchas/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
De acordo com o artigo 208 da Constituição Federal, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de, EXCETO: 

 a)  acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a disponibilidade de cada um. 
 b)  atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade. 
 c)  oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. 
 d)  progressiva universalização do ensino médio gratuito. 
 e)  ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiverem acesso na idade própria.  

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1142457

Questão 138: MetroCapital - Prof (Laranjal Pta)/Pref Laranjal Paul/Desenvolvimento Infantil/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
De acordo com o artigo 208 da Constituição Federal, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante algumas garantias, EXCETO: 

 a)  progressiva universalização do ensino superior gratuito. 
 b)  atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. 
 c)  educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade. 
 d)  acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um.
 e)  oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1143186

Questão 139: MetroCapital - Prof (Laranjal Pta)/Pref Laranjal Paul/Educação Básica I (Pré-Escola)/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
De acordo com o artigo 206 da Constituição Federal, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, EXCETO:

 a)  liberdade de aprender, ensinar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. 
 b)  gratuidade do ensino público em estabelecimentos não oficiais.
 c)  gestão democrática do ensino público, na forma da lei.
 d)  garantia de padrão de qualidade.
 e)  igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1144018

Questão 140: MetroCapital - Prof (Pref N Odessa)/Pref Nova Odessa/Educação Básica II PEB II Artes/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
O artigo 208 da Constituição Federal prevê uma série de garantias no que se refere ao dever do Estado com a educação.
 
Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma dessas garantias:

 a)  progressiva universalização do ensino superior gratuito.
 b)  oferta de ensino noturno regular, adequando às condições do educando.
 c)  educação infantil em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade.
 d)  atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.
 e)  acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1144953
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Questão 141: MetroCapital - Prof (Laranjal Pta)/Pref Laranjal Paul/Educação Básica em Área Específica PEB II Educação Física/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
De acordo com o artigo 206, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, EXCETO: 

 a)  igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 
 b)  gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 
 c)  garantia de padrão de qualidade. 
 d)  singularidade de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino.

 
 e)  liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1145595

Questão 142: CESC UFRR - Ass (UFRR)/UFRR/Administrativo/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
De acordo com os dispositivos constitucionais da Ordem Social, assinale a alternativa correta.

 a)  As ações e serviços públicos de saúde não integram uma rede regionalizada e hierarquizada, nem se constituem num sistema único.
 b)  Os recursos públicos serão destinados apenas às escolas públicas, não podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas.
 c)  A Ordem Social tem como base o primado do lucro empresarial, não sendo um dos seus objetivos a justiça social.
 d)  A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboraçãoda sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
 e)  As Universidades gozam de autonomia didático-científica e, por isso, não obedecem ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1146305

Questão 143: CESC UFRR - Tec (UFRR)/UFRR/Assuntos Educacionais/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
São princípios do ensino, previstos na Constituição Federal, exceto.

 a)  Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais.
 b)  Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas.
 c)  Obrigatoriedade do ensino da religião oficial do Estado.
 d)  Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.
 e)  Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1146570

Questão 144: VUNESP - IAlu (Dois Córregos)/Pref Dois Córregos/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Na relação entre educação, escola e sociedade, a Constituição Federal de 1988 estabelece princípios de ensino garantindo ao aluno o direito básico à educação. Um dos
princípios do dispositivo constitucional é o de

 a)  neutralidade político-ideológica das escolas, evitando que alunos debatam, conheçam e compartilhem diferentes crenças, culturas e visões de mundo.
 b)  ser atendido por profissionais do ensino, admitidos por meio de ingresso constituído de seleção interna de provas e títulos.
 c)  meritocracia, valorizando e dando melhores condições de permanência aos alunos que se empenharam mais nos estudos.
 d)  igualdade de condições para acesso e permanência na escola e a gratuidade do ensino em estabelecimento público oficial.
 e)  liberdade de definição pelo aluno da concepção pedagógica adotada na instituição de ensino em que estiver matriculado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1146834

Questão 145: VUNESP - IAlu (Dois Córregos)/Pref Dois Córregos/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 faz saber que a educação é um direito de todos. Estabelece, no artigo 208, deveres do Estado com a educação,
garantindo:

 a)  obrigatoriedade e gratuidade no Ensino Médio, nas redes públicas e privadas de ensino, promovendo, dessa forma, a inclusão escolar.
 b)  oferta de vagas gratuitas e obrigatórias no período noturno, na educação privada profissionalizante, respeitando a idade mínima de 12 (doze) anos completos

para alunos trabalhadores.
 c)  educação Básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos, inclusive para os que a ela não tiveram acesso na idade própria.
 d)  atendimento aos portadores de deficiências obrigatoriamente na rede regular de ensino, sem atendimento especializado, respeitando a inclusão.
 e)  atendimento gratuito e especializado em creches, a todas as crianças de 1 (um) a 6 (seis) anos de idade completos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1146835

Questão 146: VUNESP - ADI (Pref Araçatuba)/Pref Araçatuba/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, art. 208, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia, entre outras, de

 a)  acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um.
 b)  atendimento educacional aos portadores de deficiência, preferencialmente em centros de ensino especializado.
 c)  educação básica obrigatória e gratuita dos 3 (três) aos 18 (dezoito) anos de idade.
 d)  educação infantil obrigatória e gratuita, em creche e pré-escola, às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.
 e)  oferta de ensino noturno regular, com adequação dos educandos às condições oferecidas pela instituição de ensino.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1148264

Questão 147: VUNESP - Of Adm (Araçatuba)/Pref Araçatuba/Escolar/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, é correto afirmar que a educação infantil
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 a)  compreende a creche e pré-escola, atendendo às crianças de até 6(seis) anos de idade.
 b)  será mantida prioritariamente pela esfera federal.
 c)  deverá ser ofertada, gratuitamente pelo Estado para todas as crianças, com matrícula optativa às famílias.
 d)  compreende a educação básica obrigatória e gratuita a partir dos 4(quatro) anos de idade.
 e)  se refere somente a pré-escola, atendendo gratuita e obrigatoriamente às crianças de até 6(seis) anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1148393

Questão 148: VUNESP - MSE (Dois Córregos)/Pref Dois Córregos/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
De acordo com o art. 208 da Constituição Federal (1988), o Estado tem o dever de garantir

 a)  educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até 4 (quatro) anos de idade.
 b)  educação básica eletiva e gratuita do 0 (zero) aos 17 (dezessete) anos de idade.
 c)  progressiva universalização do ensino médio gratuito.
 d)  oferta de ensino noturno regular em condições diferenciadas em relação às do ensino regular diurno.
 e)  atendimento através de programas de alimentação em algumas etapas da educação básica.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1148449

Questão 149: VUNESP - Prof (Araçatuba)/Pref Araçatuba/Ensino Básico I PEB I/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
É muito comum mães de crianças com deficiência encontrarem dificuldades para matricular os filhos em creches ou escolas. Normalmente, as instituições de ensino
recusam, alegando que não têm vagas ou não possuem o atendimento adequado para atender esse público. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 208,
estabelece que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de

 a)  progressão automática aos alunos matriculados nas escolas que adotam o avanço regular por série.
 b)  atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.
 c)  pelo menos três horas de trabalho efetivo em sala de aula aos alunos matriculados no ensino fundamental.
 d)  matrícula no ensino fundamental gratuito em todas as escolas a todas as crianças em idade escolar.
 e)  atendimento aos portadores de deficiência em escolas específicas dotadas de infraestrutura adequada.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1148769

Questão 150: VUNESP - Prof (Araçatuba)/Pref Araçatuba/Ensino Básico II PEB II Artes/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
O art. 211 da Constituição Federal estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino.
Relativamente à atuação dos Municípios, dos Estados e do Distrito Federal, o referido artigo define que os

 a)  Municípios e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.
 b)  Municípios atuarão prioritariamente no ensino pré--escolar.
 c)  Estados atuarão prioritariamente na educação infantil e no ensino fundamental.
 d)  Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.
 e)  Municípios e os Estados atuarão prioritariamente no ensino pré-escolar e no ensino fundamental.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1148877

Questão 151: FUNDEP - PJ (MPE MG)/MPE MG/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
O dever do Estado em relação à educação, consoante a Constituição de 1988, será efetivado mediante a garantia de, exceto:

 a)  progressiva universalização do ensino médio gratuito.
 b)  atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.
 c)  educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até 6 (seis) anos de idade.
 d)  acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1148983

Questão 152: VUNESP - Prof (Araçatuba)/Pref Araçatuba/Ensino Básico II PEB II Educação Especial/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Conforme o § 1º do Art. 210. da Constituição Federal, o ensino religioso

 a)  de matrícula facultativa, comporá a jornada suplementar, de todas escolas públicas e privadas de ensino fundamental.
 b)  comporá a grade curricular do ensino fundamental – nível I de todas escolas públicas e privadas do território nacional.
 c)  de matrícula compulsória, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de educação básica.
 d)  de matrícula facultativa, será ministrado por autoridade eclesiástica, no contraturno no horário de aula regular das escolas públicas de ensino fundamental.
 e)  de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1149164

Questão 153: VUNESP - Prof (Dois Córregos)/Pref Dois Córregos/Adjunto de Educação Básica I/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
De acordo com o artigo 212, par. 4º da Constituição Federal (1988), os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no artigo 208, inciso
VII, serão financiados

 a)  com recursos públicos provenientes da universalização da educação básica.
 b)  pela contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas na forma da lei.
 c)  por uma fonte adicional de arrecadação da contribuição social.
 d)  por uma parcela de arrecadação da Previdência Social e dos salários-família.
 e)  com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários.
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1149686

Questão 154: VUNESP - Prof (Dois Córregos)/Pref Dois Córregos/Adjunto de Educação Básica II/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Em seu artigo 210, a Constituição Federal de 1988 estabelece, entre outras providências, que o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa. A esse
respeito, é correto afirmar que o referido artigo

 a)  é excludente em relação às populações indígenas, não reconhecendo a diversidade de línguas e culturas existente entre tais populações.
 b)  contraria a soberania e o nacionalismo no país, determinando condições para que a longo prazo uma única língua oficial seja comum a todos os seus habitantes.
 c)  reconhece a diversidade existente entre comunidades indígenas, assegurando a utilização de suas línguas maternas e de seus processos próprios de

aprendizagem.
 d)  explicita que às populações nacionais não falantes de língua portuguesa não se aplica o dever do Estado na promoção da educação básica.
 e)  é coerente com o propósito constitucional de fixar conteúdos para o ensino fundamental no país, independentemente de valores culturais, artísticos e regionais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1150157

Questão 155: VUNESP - Prof (Dois Córregos)/Pref Dois Córregos/Educação Básica II Artes/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 212, a União aplicará, anualmente, nunca menos de                            , e os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios                        por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do
ensino.
 
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto.

 a)  10 (dez) … 18 (dezoito)
 b)  15 (quinze) … 18 (dezoito)
 c)  18 (dezoito) … 25 (vinte e cinco)
 d)  20 (vinte) … 20 (vinte)
 e)  25 (vinte e cinco) … 30 (trinta)

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1150263

Questão 156: VUNESP - Prof (Dois Córregos)/Pref Dois Córregos/Especialista em Deficiência Intelectual/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Considere os seguintes dispositivos legais:
 
Art.3º
 
IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação;
 
Art. 206
 
I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
 
Art. 208
 
III – atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.
 
 
Esses dispositivos, dentre outros, amparam e orientam as políticas públicas de educação inclusiva no Brasil. Tais dispositivos legais pertencem

 a)  à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 1996.
 b)  ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – 1990.
 c)  à Declaração Mundial sobre Educação para Todos – Jomtien – 1990.
 d)  à Declaração de Salamanca e linha de ação sobre necessidades educativas especiais – 1994.
 e)  à Constituição da República Federativa do Brasil – 1988.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1151190

Questão 157: Instituto AOCP - Ass CMEI (Cariacica)/Pref Cariacica/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
A “gestão democrática do ensino público, na forma da lei”, que se estabelece na Constituição Federal de 1988, é considerada

 a)  um princípio.
 b)  uma orientação.
 c)  um fundamento.
 d)  um motivo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1151453

Questão 158: Instituto AOCP - TILBS (Cariacica)/Pref Cariacica/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal de 1988, poderão receber apoio financeiro do poder público as atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à
inovação realizadas por

 a)  universidades e/ou por instituições de educação profissional e tecnológica.
 b)  universidades, apenas.
 c)  instituições de educação profissional, apenas.
 d)  instituições de educação tecnológica, apenas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1152282
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Questão 159: Instituto Consulplan - Proc Jur (Suzano)/Pref Suzano/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
A educação é um direito de todos e é dever do Estado e da família, conforme dispõe a Constituição Federal. Nesse sentido, é possível afirmar que o ensino deve ser
ministrado com base em alguns princípios, dentre os quais, NÃO se inclui:

 a)  Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino.
 b)  Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais.
 c)  Igualdade de condições para o acesso e permanência do aluno na escola.
 d)  Ingresso na carreira docente exclusivamente por concurso de provas ou provas e títulos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1154113

Questão 160: FUNDEP - AC (Pref Uberlândia)/Pref Uberlândia/História/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
De acordo com o Art. 216 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, constituem patrimônio cultural brasileiro os seguintes bens de natureza material e
imaterial, exceto:

 a)  Criações artísticas, científicas e tecnológicas.
 b)  Modos de criar, fazer, viver e morrer.
 c)  Obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços dedicados às manifestações artístico-culturais.
 d)  Conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1155569

Questão 161: CESGRANRIO - Prod Cult (UNIRIO)/UNIRIO/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
A Constituição Federal de 1988 preconiza, no caput de seu Artigo 215, que “O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da
cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais”.
 
Tais direitos culturais, a que o Artigo 215 da Constituição Federal se refere, embora ainda não tipificados e regulamentados, têm como foco os

 a)  cidadãos
 b)  patrocinadores
 c)  atores da indústria cultural
 d)  autores e os compositores
 e)  atores e a equipe técnica

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1178572

Questão 162: CESGRANRIO - Tec (UNIRIO)/UNIRIO/Assuntos Educacionais/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
A educação pode se constituir no Brasil em objeto de empreendimento da iniciativa privada, conforme está disposto no Art. 209 da Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988.
 
Para tanto, os estabelecimentos de ensino privados devem atender às seguintes condições:

 a)  cumprimento das normas gerais da educação nacional e autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público.
 b)  cumprimento das normas especificas da educação nacional e atendimento as especificações de inclusão.
 c)  cumprimento do controle de qualidade do Poder Público e concessão de secretarias estaduais de educação.
 d)  cumprimento dos Projetos Político-Pedagógicos e autorização de funcionamento pelo Poder Público.
 e)  cumprimento das legislações especificas da educação regional e controle de qualidade pelo Poder Público.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1178766

Questão 163: CESGRANRIO - Tec (UNIRIO)/UNIRIO/Assuntos Educacionais/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no Art. 205, estabelece que a educação brasileira é direito de todos e dever do(a)

 a)  Estado e dos municípios
 b)  Estado e da família
 c)  Poder Público e dos alunos
 d)  Poder Público e da escola
 e)  União e da sociedade

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1178769

Questão 164: QUADRIX - Ass Adm (CREF 11)/CREF 11/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
No que concerne à ordem social na CF, julgue o item.

É princípio que busca assegurar um ensino público de qualidade a garantia de um piso salarial estadual, observadas as peculiaridades de cada unidade da Federação.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1195617

Questão 165: QUADRIX - Ass Adm (CREF 11)/CREF 11/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
No que concerne à ordem social na CF, julgue o item.
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Embora ostentem autonomia didático‐científica, as universidades observam controle administrativo e financeiro pelo ente a que vinculadas.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1195618

Questão 166: QUADRIX - Ass Adm (CREF 11)/CREF 11/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
No que concerne à ordem social na CF, julgue o item.
 
Os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão seus sistemas de ensino em regime de colaboração, observando as diretrizes impostas pela União como ente
uniformizador da educação.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1195619

Questão 167: QUADRIX - Ass Adm (CREF 11)/CREF 11/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
No que concerne à ordem social na CF, julgue o item.
 
Os recursos públicos não reverterão apenas em favor das escolas públicas, podendo ainda ser direcionados às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, na
forma da lei.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1195620

Questão 168: QUADRIX - Ass Adm (CREF 11)/CREF 11/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
No que concerne à ordem social na CF, julgue o item.
 
A proteção garantida pelo Estado alcança, além das culturas populares, indígenas e afro‐brasileiras, outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1195621

Questão 169: Machado de Assis - Prof (Pref P Lumiar)/Pref Paço do Lumiar/Educação Infantil/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
O Capítulo III da Constituição Federal trata da educação, da cultura e do desporto. Sobre a Seção I, que compreende os artigos 205 a 214 que tratam especificamente da
Educação, assinale a única alternativa CORRETA:

 a)  O não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.
 b)  O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público objetivo.
 c)  As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário-educação serão distribuídas igualmente às respectivas escolas das redes públicas

de ensino.
 d)  A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição do Fundo Nacional de Educação Básica - FUNDEB, recolhida pelas indústrias

na forma da lei.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1203943

Questão 170: Machado de Assis - Psic (Pref P Lumiar)/Pref Paço do Lumiar/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Segundo o artigo 205 da Constituição Federal (CF/88) a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Atendendo o ensino os seguintes
princípios, EXCETO:

 a)  Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais.
 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)  Piso salarial profissional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei estadual.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1206957

Questão 171: CONSULPAM - Proc (CM Guapimirim)/CM Guapimirim/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Acerca da educação, da cultura e do desporto, conforme a Constituição Federal, julgue os itens abaixo:
 

I. A educação direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, bem como sua inserção no mercado de trabalho.
 
II. As universidades gozam de autonomia didático- científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio de indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão.
 
III. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público objetivo.

 
Esta INCORRETO o que se diz em:

 a) I e II.
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 b) Apenas I.
 c) Apenas III.
 d) I e III.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1253966

Questão 172: VUNESP - Prof (Pref RP)/Pref RP/Educação Básica I/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
As denominadas entidades conveniadas constituem parte de uma política recorrente em determinados municípios, a fim de atender à demanda da Educação Infantil.
Trata-se de instituições particulares que se conveniam com o poder público, passando a receber recursos estatais para seu funcionamento e sua manutenção. Apesar de
ser alvo de críticas, tal expediente encontra respaldo no artigo 213 da Constituição Federal, o qual afirma que os recursos públicos serão destinados às escolas públicas,
podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que

 a)  I – tenham experiência comprovada no nível de atuação, apresentando indicadores adequados nas avaliações externas; II – cumpram os requisitos estabelecidos
pelas normas gerais da educação nacional.

 b)  I – tenham atuação aprovada pela comunidade em consulta pública; II – garantam atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino.

 c)  I – comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação; II – assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola
comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades.

 d)  I – assegurem a oferta gratuita de ensino a pelo menos 80% dos alunos matriculados; II – gozem de autonomia didático- científica, administrativa e de gestão
financeira e patrimonial.

 e)  I – comprovadamente prestem serviços à sociedade, não tendo como finalidade a obtenção de lucro; II – assegurem atendimento ao educando por meio de
programas suplementares de material didático- escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1257493

Questão 173: VUNESP - Prof (Pref RP)/Pref RP/Educação Básica III Arte/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
De acordo com o artigo 206 da Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que a referida lei

 a)  define como princípios a liberdade de aprender e ensinar e o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas.
 b)  apresenta os requisitos para o exercício da profissão docente em cada um de seus níveis.
 c)  estabelece os conteúdos do Currículo Nacional Básico, detalhado nas Diretrizes Curriculares Nacionais.
 d)  trata com exclusividade do sistema público de ensino, sendo a escola privada regulada pela livre iniciativa.
 e)  veta o ensino religioso escolar com vistas a proteger os princípios do Estado democrático laico.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1257680

Questão 174: CONTEMAX - CPed (Pref Aroeiras)/Pref Aroeiras/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Considere as afirmativas abaixo e assinale (V) ou (F) nos parênteses, conforme a assertiva seja verdadeira ou falsa, respectivamente, de cima para baixo, a respeito da
Constituição da República Federativa de 1988:
 

( ) A educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 18 (dezoito) anos de idade.
 
( ) O ensino religioso, de matrícula obrigatória, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental.
 
( ) A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular.
 
( ) A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração quinquenal.
 
( ) O ensino é livre à iniciativa privada, sendo prescindível o atendimento das condições legais.

 
Assinale a sequência CORRETA:

 a)  V – F – V – V - F
 b)  F – V – F – F - V
 c)  V – V – F – F - F
 d)  F – F – V – F - V
 e)  F – F – V – F - F

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1285303

Questão 175: VUNESP - Prof (Pref SJC)/Pref SJC/Arte/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
De acordo com o artigo 212 da Constituição Federal Brasileira, de 1988, a União deve aplicar, anualmente, nunca menos de dezoito por cento, e os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos.
 
Devem ser usados para as necessidades do ensino              ,                o montante destinado aos programas                 de alimentação e assistência à                .
 
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas com os termos a respeito desses recursos públicos destinados ao ensino.

 a) fundamental ... incluindo ... suplementares ... educação especial
 b) fundamental ... excluindo ... obrigatórios ... saúde
 c) obrigatório ... incluindo ... suplementares ... educação especial
 d) obrigatório ... excluindo ... suplementares ... saúde
 e) obrigatório ... incluindo ... obrigatórios ... saúde

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1300303

Questão 176: OBJETIVA CONCURSOS - EEd (Pref Rio Pardo)/Pref Rio Pardo/Orientação Educacional/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
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Em conformidade com a Constituição Federal, o ensino será ministrado com base nesses princípios, entre outros:
 

I. Os gestores serão indicados pelos governantes.
 
II. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino.
 
III. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber.
 
IV. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.

 
Estão CORRETOS:

 a) Somente os itens I e II.
 b) Somente os itens I e III.
 c) Somente os itens II, III e IV.
 d) Todos os itens.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1313655

Questão 177: OBJETIVA CONCURSOS - Prof (Pref R Pardo)/Pref Rio Pardo/Educação Infantil/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
Em conformidade com a Constituição Federal, analisar a sentença abaixo:
 
A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração quinquenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir
diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades
por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas (1ª parte). A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e
desenvolvimento do ensino (2ª parte). O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo (3ª parte).
 
A sentença está:

 a) Totalmente correta.
 b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
 c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes.
 d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1314523

Questão 178: OBJETIVA CONCURSOS - Prof (Pref Viadutos)/Pref Viadutos/Educação Infantil/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade,
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Dessa forma, o ensino será ministrado com
base em alguns princípios, dentre eles:
 

I. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber.
 
II. Cobrança do ensino em estabelecimentos oficiais públicos.
 
III. Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de
provas e títulos, aos das redes públicas.

 
Estão CORRETOS:

 a)  Somente os itens I e II.
 b)  Somente os itens I e III.
 c)  Somente os itens II e III.
 d)  Todos os itens.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1323779

Questão 179: IMPARH - Prof (SME)/Pref Fortaleza/Pedagogia Bilíngue/2019
Assunto: Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)
O princípio da gestão democrática está determinado na Constituição Federal de 1988 e na LDB nº 9.394/1996. Sendo assim, ele deve ser desenvolvido em todos os
sistemas de ensino e escolas públicas do país. Segundo Araújo (2000), são quatro os elementos indispensáveis a uma gestão democrática:

 a)  participação, pluralismo, autonomia e transparência.
 b)  autoridade, coletividade, decisão e mobilização.
 c)  transversalidade, individualidade, problematização e solidariedade.
 d)  liderança, motivação, foco em resultados e dedicação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1337665
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Gabarito
1) B  2) A  3) C  4) A  5) B  6) C  7) A
8) A  9) A  10) B  11) D  12) B  13) D  14) D
15) B  16) C  17) E  18) E  19) Certo  20) Certo  21) Certo
22) C  23) E  24) E  25) B  26) D  27) A  28) B
29) A  30) E  31) A  32) E  33) B  34) D  35) B
36) A  37) D  38) D  39) D  40) A  41) B  42) C
43) Certo  44) B  45) A  46) B  47) Anulada  48) A  49) A
50) A  51) C  52) E  53) E  54) B  55) D  56) Certo
57) B  58) D  59) D  60) E  61) C  62) D  63) B
64) Anulada  65) C  66) B  67) D  68) A  69) D  70) Errado
71) C  72) E  73) C  74) C  75) B  76) B  77) E
78) D  79) B  80) C  81) B  82) C  83) D  84) C
85) E  86) B  87) D  88) B  89) D  90) E  91) A
92) A  93) C  94) C  95) A  96) A  97) B  98) E
99) D  100) D  101) A  102) B  103) A  104) C  105) D
106) A  107) C  108) B  109) D  110) E  111) C  112) B
113) B  114) A  115) B  116) Anulada  117) E  118) Anulada  119) C
120) A  121) D  122) C  123) C  124) C  125) A  126) C
127) A  128) D  129) D  130) A  131) E  132) A  133) D
134) D  135) C  136) E  137) Anulada  138) A  139) B  140) A
141) D  142) D  143) C  144) D  145) C  146) A  147) D
148) C  149) B  150) D  151) C  152) E  153) E  154) C
155) C  156) E  157) A  158) A  159) D  160) B  161) A
162) A  163) B  164) Errado  165) Errado  166) Errado  167) Certo  168) Certo
169) A  170) D  171) D  172) C  173) A  174) E  175) D
176) C  177) D  178) B  179) A


