QUESTÕES DE PROVAS DE CONCURSOS
PÚBLICOS DO MAGISTÉRIO

CF/88 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL DE 1988
01. A Constituição Federal, no Artigo 211 e parágrafos 1.°, 2.°, 3.° e 4.°, estabelece a
organização e competências da União, Estados, Distrito Federal e Municípios em
relação aos sistemas de ensino. Dessa forma, a Constituição Federal determina,
prioritariamente, a atuação dos
(A) Estados e Municípios, no Ensino Fundamental e Médio.
(B) Estados e Municípios, no Ensino Fundamental e na Educação Infantil.
(C) Municípios, apenas no Ensino Fundamental e Médio.
(D) Estados e Distrito Federal, no Ensino Fundamental e Médio.
(E) Municípios e Distrito Federal, na Educação Infantil e Ensino Médio.

02. A Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 210, afirma a necessidade e a
obrigação de o Estado fixar “conteúdos mínimos para o Ensino Fundamental, de
maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e
artísticos, nacionais e regionais”. Essa determinação legal deu origem:
(A) às avaliações do Saeb.
(B) aos projetos pedagógicos das escolas.
(C) à Base Comum Nacional.
(D) ao Plano Nacional de Educação.
(E) aos Parâmetros Curriculares Nacionais.

03. Segundo a Constituição Federal, os cargos, empregos e funções públicas são
acessíveis:
(A) Apenas aos brasileiros natos.
(B) Apenas aos brasileiros naturalizados.
(C) Aos brasileiros e estrangeiros, na forma da lei.
(D) Apenas estrangeiros.
(E) NDA.
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04. A Constituição Federal de 1988, Art. 211, aponta como responsabilidade do
município:
(A) Atendimento preferencial a educação infantil e prioritário do Ensino Médio.
(B) Atendimento prioritário as creches e pré-escolas e preferencial ao Ensino
Fundamental.
(C) Atendimento prioritário ao ensino fundamental e a educação infantil.
(D) Atendimento preferencial a Educação Básica.
(E) NDA.
05. O ensino é livre à iniciativa privada, de acordo com a Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 209, atendidas as seguintes
condições:
(A) cumprimento das normas gerais da Educação Nacional e autorização e
avaliação da qualidade pelo Poder Público.
(B) cumprimento de normas gerais da Educação Nacional e apresentação de
recursos financeiros para manutenção da rede privada.
(C) atuação em áreas não atendidas totalmente pelo Poder Público, autorização
e avaliação da qualidade por autoridade da Educação Nacional.
(D) apresentação dos recursos financeiros para manutenção da educação e
avaliação da qualidade pelo Poder Público.
(E) avaliação da qualidade pela comunidade e atendimento educacional em
áreas de risco.
06. A nossa Constituição e a LDB fazem um reconhecimento de direito quanto à
natureza igualitária de todos os seres humanos, mas, ao mesmo tempo aponta o
direito á diferença (múltiplo) como algo que enriquece a igualdade. As leis em
vigor no Brasil consideram o racismo como crime inafiançável e imprescritível,
sujeito à pena de reclusão. O material didático, escolhido pelo professor não
pode, de forma implícita ou explicita, defender a(o)
(A) pluralismo cultural.
(B) tolerância com as desigualdades.
(C) superioridade racial de uma etnia sobre outra.
(D) promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,
idade e de outras formas de discriminação.
(E) plutocracia racial tão falada no Brasil.
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07. Segundo o texto da Constituição Federal de 1988, o dever do Estado para com a
educação será efetivado, entre outras formas, por meio:
(A) da municipalização gradativa do ensino fundamental.
(B) do atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas
suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde.
(C) do atendimento obrigatório, pela União, de 10% das matrículas de ensino
médio em escolas técnicas federais.
(D) da garantia de bolsas de estudo em escolas privadas próximas à residência
do aluno, no caso do poder municipal não atender à demanda por educação
infantil.
(E) da extensão da obrigatoriedade à toda educação básica, no prazo de dez
anos a contar do início da vigência da Emenda Constitucional nº. 14/96.
08. Segundo a Constituição Federal de 1988, devem ser aplicados em educação, no
mínimo, os seguintes percentuais da receita de impostos:
(A) 13% pela União, 20% pelos Estados e Distrito Federal e 25% pelos
Municípios.
(B) 18% pela União; 25% pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.
(C) 15% pela União; 20% pelos Estados e 25% pelos Municípios e Distrito
Federal.
(D) 18% pela União, 20% pelos Estados e 25% pelos Municípios e Distrito
Federal.
(E) 18% pela União; 30% pelos Estados e Distrito Federal e 25% pelos
Municípios.
09. O direito à proteção especial, previsto na Constituição Federal, abrange, entre
outros aspectos, a
(A) garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional.
(B) aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na
assistência materno-infantil.
(C) punição severa do abuso, da violência e da exploração sexual da criança e
do adolescente.
(D) garantia dos mesmos direitos e qualificações para os filhos, havidos ou não
da relação do casamento, ou por adoção.
(E) inimputabilidade dos menores de dezoito anos, sujeitos às normas da
legislação especial.
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10. Os direitos dos povos indígenas na atualidade encontram-se respaldados:
(A) na Lei da Terra Indígena de 2 de dezembro de 1980.
(B) na Constituição de 1970 e no Estatuto do Índio.
(C) apenas no Estatuto do Índio.
(D) na Lei dos Direitos dos Povos Aborígenes.
(E) na Constituição de 1988, em alguns decretos e na LDBEN (Lei nº. 9394/96).
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