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Material indicado para Concursos e Seleções 

 

Aula 5: Estudo do Título IV 
 
Breve comentários: 
O Título IV da LDB que compreende os artigos 8 ao 20 descreve a Organização               
Educacional Nacional. Os artigos em destaque para quem irá fazer concurso de professores             
são os 12, 13 e 14. Para quem irá prestar concurso para gestores além dos artigos                
anteriores precisa ficar atento do 15 ao 20. 
 
Em relação aos artigos 12 ao 14: 
 
Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu              
sistema de ensino, terão a incumbência de: 
I - elaborar e executar sua proposta pedagógica; 
II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; 
III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; 
IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 
V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; 
VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da              
sociedade com a escola; 
VII - informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os                  
responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a             
execução da proposta pedagógica da escola; (Redação dada pela Lei nº 12.013, de       
2009) 
VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da Comarca e ao               
respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que apresentem           
quantidade de faltas acima de cinqüenta por cento do percentual permitido em lei.  

MUDANÇAS/ACRÉSCIMOS 
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IX - promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a            
todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática (bullying), no           
âmbito das escolas;                (Incluído pela Lei nº 13.663, de 2018) 

X - estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas.             
(Incluído pela Lei nº 13.663, de 2018) 

Essas são mais duas incumbências sobre violências nas escolas acrescentadas para os            
estabelecimentos de ensino.  
 
Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: 
I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 
II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do             
estabelecimento de ensino; 
III - zelar pela aprendizagem dos alunos; 
IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 
V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos              
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. 
 
Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino              
público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os             
seguintes princípios: 
I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da             
escola; 
II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. 
 
Nível em prova: DIFÍCIL. Muitos alunos confundem os incisos dos artigos 12 e 13 por               
muitas semelhanças e se diferenciar em verbos. POR ISSO, ATENÇÃO.  
 
 
1. Respeitadas as normas comuns e as dos seus sistemas de ensino, em conformidade              
com a Lei 9394/96, os estabelecimentos de ensino terão a incumbência de: 
a) Notificar ao Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que já atingiram 20% do                
percentual de faltas permitido em lei. 
b) Elaborar e executar sua proposta pedagógica. 
c) Manter a escola a salvo de processos políticos, econômicos e sociais, de forma a não                
prejudicar o bom andamento dos trabalhos. 
d) Elaborar o plano de trabalho do professor. 
e) Promover a educação integral. 
 
2. De acordo com a Lei nº 9394 de 1996, atualizada, assinale a alternativa que não                
corresponde a uma das incumbências dos professores definidas pela LDB. 
a) elaborar e executar a proposta pedagógica da escola. 
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b) zelar pela aprendizagem dos alunos. 
c) ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos             
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. 
d) colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. 
e) estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 
 
3. A elaboração e o cumprimento do plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do               
estabelecimento de ensino é dever do: 
a) Aluno. 
b) Diretor 
c) Secretário. 
d) Professor. 
e) Pedagogo. 
 
4. Consta na Lei nº 9.394/96 que os docentes incumbir-se-ão de: 
a) participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 
b) elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do            
estabelecimento de ensino; 
c) zelar pela aprendizagem dos alunos; 
d) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 
5. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96 ao tratar da proposta               
pedagógica da escola, também denominada de Projeto Político Pedagógico, determina: 
I. A participação dos profissionais da educação na elaboração da proposta pedagógica. 
II. A elaboração e execução da proposta pedagógica pelos estabelecimentos de ensino. 
III. A participação e execução da proposta pedagógica pelos pais e comunidade. 
IV. Os estabelecimentos de ensino devem informar aos pais e/ou responsáveis legais sobre             
a execução da proposta pedagógica. 
Estão corretas: 
a) Todas. 
b) I, II, III. 
c) I apenas. 
d) II apenas. 
e) I, II, IV. 
 
6. Nos termos do artigo 13 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9.394/96,                 
os docentes incumbir-se-ão de, EXCETO 
a) participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. 
b) definir as disciplinas da organização curricular a serem desenvolvidas. 
c) elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica. 
d) zelar pela aprendizagem dos alunos e estabelecer estratégias de recuperação para os             
alunos de menor rendimento. 
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7. Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu Art. 13, estabelece                
que os docentes incumbir-se-ão de, entre outros, EXCETO: 
a) Zelar pela aprendizagem dos alunos. 
b) Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas. 
c) Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 
d) Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. 
 
8. De acordo com o artigo 13 da LDB 9.3494/96, é uma das incumbências dos docentes: 
a) Fortalecer os vínculos de família e a formação básica do cidadão. 
b) Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas/aula estabelecidas. 
c) Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. 
d) Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 
e) Coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação. 
 
9. Os sistemas de ensino definem as normas de gestão democrática do ensino público na               
educação básica em conformidade com 
a) o diálogo entre os diferentes atores da sociedade civil organizada. 
b) a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da             
escola. 
c) as diferentes comunidades que atuam no espaço escolar. 
d) o envolvimento da comunidade escolar nos temas desenvolvidos pela proposta da            
escola. 
 
10.Segundo a LDBN nº 9.394/96, organizar, manter e desenvolver órgãos e instituições            
oficiais dos seus sistemas de ensino; assegurar o ensino fundamental e oferecer, com             
prioridade, o ensino médio a todos que o demandarem, são incumbências da(os) 
a) União. 
b) Estados. 
c) Municípios. 
d) Estabelecimentos de Ensino. 
e) Docentes. 
 
 
 
1.B 
2.A 
3.D 
4.D 
5.E 
6.B 
7.B 
8.D 
9.B 
10.B 
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Caso já tenha adquirido nosso material no site:  
http://questoesconcursopedagogia.com.br/mais1200questoes/  

sugiro resolver mais questões sobre LDB 
 
 

Até o estudo 6. 
 

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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