
 
 

Curso Gratuito de Legislação Educacional  
http://superpreparadocursos.com.br/  

 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996 

 
Material indicado para Concursos e Seleções 

 

Aula 3: Estudo do Artigo 4 (parte 2) 
 
 

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 
VII - oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e              

modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que          
forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola; 

VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de            
programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e        
assistência à saúde;  

VIII - 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;             (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

IX - padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e             
quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do          
processo de ensino-aprendizagem. 

X – vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua                 
residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 (quatro) anos de idade. (Incluído                 
pela Lei nº 11.700, de 2008). 
 
Breve comentários: 
Desses 5 incisos é comum em questões de concursos o 9 e o 10. Estes requerem maior 
atenção. No entanto, se o seu concurso ou seleção é para Educação de Jovens e Adultos 
ou relacionado à assistência estudantil fique de olho nos incisos de 6 ao 8. 
 
 
Nível em prova: FÁCIL, mas requer atenção. 
 
Palavras de atenção do artigo: 

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 
VII - oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e              

modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que          
forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola; 
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VIII - 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;             (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

IX - padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e             
quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do          
processo de ensino-aprendizagem. 

X – vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua                 
residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 (quatro) anos de idade. (Incluído                 
pela Lei nº 11.700, de 2008). 

 
E  o acréscimo do 4º-A 
 
Art. 4º-A. É assegurado atendimento educacional, durante o período de internação, ao aluno da              
educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo              
prolongado, conforme dispuser o Poder Público em regulamento, na esfera de sua competência             
federativa.  
  
Neste caso do artigo 4º-A é a situação em que o ESTUDANTE DE EDUCAÇÃO BÁSICA               
está em tratamento de saúde e não pode comparecer à escola tem o direito do               
ATENDIMENTO EDUCACIONAL. 
 
Depois dos artigos de 1 ao 4 resolva questões referentes a esses artigos. Segue abaixo os                
links de algumas questões. 
 
 
http://questoesconcursopedagogia.com.br/simulado-ldb-2017-comentado/ 
 
http://questoesconcursopedagogia.com.br/simulado-atualizado-lei-de-diretrizes-e-bases-da-
educacao-ldb/ 
 
http://questoesconcursopedagogia.com.br/simulado-2-atualizado-lei-de-diretrizes-e-bases-d
a-educacao-ldb/  
 

 
 

No material do site: 
http://questoesconcursopedagogia.com.br/mais1200questoes/ 
sugiro resolver as 30 primeiras questões sobre LDB na pasta 

1.SIMULADOS 
 

Após resolver as questões anote seus erros e revise os conteúdos até 
dominar esses artigos iniciais. 
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Até o estudo 4. 

Materiais para concurso por área: 

Educação Física: http://simuladosquestoes.com.br/professor-de-educacaofisica/ 

Ciências:  http://simuladosquestoes.com.br/material-concurso-professor-de-ciencias/ 

Artes: http://simuladosquestoes.com.br/material-concurso-professor-de-artes/ 

Geografia: 
http://simuladosquestoes.com.br/material-concurso-professor-de-geografia/ 

História: http://simuladosquestoes.com.br/material-concurso-professor-de-historia/ 

Matemática: 
http://simuladosquestoes.com.br/material-concurso-professor-de-matematica/ 

Português: 
http://simuladosquestoes.com.br/material-concurso-professor-de-lingua-portuguesa/ 
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