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

 
Material indicado para Concursos e Seleções 

 
 

Aula 8: Estudo dos artigos 32 ao 34 
 

Olá! Aqui Professor Luiz Carlos Melo. Bom, mais uma aula.  
 
Esse é o oitavo estudo que engloba os artigos de 32 ao 34. 
 
Antes de iniciar, caso tenha interesse você pode participar dos nossos canais de estudo: 
Nosso blog: http://questoesconcursopedagogia.com.br/  
Página: https://www.facebook.com/superpreparado/  
Nosso grupo: https://www.facebook.com/groups/1754350784867070/  
  
 

NÃO ESQUEÇA DE RESOLVER AS QUESTÕES DO MATERIAL: 
http://questoesconcursopedagogia.com.br/mais1200questoes/  

 
 

 
Então, vamos lá! 
 
 
Breve Resumo dos Estudo dos artigo 32 ao 34 
 
Nesse intervalo de artigos fala sobre o Ensino fundamental. Neles não aconteceram            
mudanças em 2016 e 2017. No entanto, o Ensino Fundamental houve mudanças que estão              
presentes em outros artigos. Como exemplo o Art. 26 no § 5o: e § 6o; 

No currículo do ensino fundamental, a partir do sexto ano, será ofertada a língua              
inglesa 
As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o                
componente curricular de que trata o § 2o deste artigo.  

 
Resumo do EF: 

Sugestão de Material Complementar de Estudo:  
http://questoesconcursopedagogia.com.br/mais1200questoes/  

 

ht
tp

://
su

pe
rp

re
pa

ra
do

cu
rs

os
.co

m
.b

r/

http://superpreparadocursos.com.br/
http://questoesconcursopedagogia.com.br/
https://www.facebook.com/superpreparado/
https://www.facebook.com/groups/1754350784867070/
http://questoesconcursopedagogia.com.br/mais1200questoes/
http://questoesconcursopedagogia.com.br/mais1200questoes/


 
 

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

 
Obrigatório e gratuito na escola pública 
Duração de 9 anos (Inicia-se ao 6 anos) 
Jornada de trabalho: mínimo de 4h em sala de aula (ressalvados os casos do ensino               
noturno) 
Seus objetivos: incisos de I ao IV do artigo 32 
 
Ensino: facultativo em ciclo, poderá ser por progressão continuada, presencial (ead           
como complemento ou situações emergenciais)  
Ministrada em língua portuguesa ( nos casos do índios ver § 3º doa rt. 32) 
 
Currículo:  

Conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes 
Símbolos nacionais como tema transversal 
Ensino religioso, matrícula facultativa 

 
 
Seguem os artigos: 
 
Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola               
pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do               
cidadão, mediante:             (Redação dada pela Lei nº 11.274, de 2006) 
 
I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno              
domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 
 
II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das               
artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 
 
III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de              
conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 
 
IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de               
tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 
 
§ 1º É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. 
 
§ 2º Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino              
fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de             
ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. 
 
§ 3º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às             
comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de            
aprendizagem. 

Sugestão de Material Complementar de Estudo:  
http://questoesconcursopedagogia.com.br/mais1200questoes/  
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§ 4º O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como              
complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. 
 
§ 5o O currículo do ensino fundamental incluirá, obrigatoriamente, conteúdo que trate dos             
direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei no 8.069, de 13 de julho                 
de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e               
distribuição de material didático adequado.            (Incluído pela Lei nº 11.525, de 2007). 
 
§ 6º O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos              
currículos do ensino fundamental.              (Incluído pela Lei nº 12.472, de 2011). 
 
Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica              
do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino             
fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas           
quaisquer formas de proselitismo.             (Redação dada pela Lei nº 9.475, de 22.7.1997) 
 
§ 1º Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos             
conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos              
professores.           (Incluído pela Lei nº 9.475, de 22.7.1997) 
 
§ 2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes            
denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do ensino religioso.          
(Incluído pela Lei nº 9.475, de 22.7.1997) 
 
Art. 34. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas de              
trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de            
permanência na escola. 
 
§ 1º São ressalvados os casos do ensino noturno e das formas alternativas de organização               
autorizadas nesta Lei. 
 
§ 2º O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério             
dos sistemas de ensino. 
 
 

Simulado sobre Ensino fundamental - Artigos 32 ao 34 
 

1. Conforme a LDBEN, artigo 32, e as alterações da Lei Federal nº 11.274/06, o Ensino 
Fundamental obrigatório terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante o(a)  
I. desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio 
da leitura, da escrita e do cálculo.  

Sugestão de Material Complementar de Estudo:  
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II. compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e 
dos valores em que se fundamenta a sociedade.  
III. desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 
conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores.  
IV. fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de 
tolerância recíproca em que se assenta a vida social.  
É correto o que está contido em 
a) I e III, apenas. 
b) I, II e IV, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) I, II e III, apenas. 
e) I, II, III e IV. 
 
2. De acordo com o artigo 32 da LDB nº 9.394/96, o ensino fundamental obrigatório, com 
duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de 
idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: 
I. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 
domínio da leitura, da escrita e do cálculo. 
II. A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes 
e dos valores em que se fundamenta a sociedade. 
III. O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. 
IV. O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de 
tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 
Está CORRETO o que se afirma apenas em: 
a) I e IV. 
b) I e III. 
c) II e IV. 
d) I, III e IV. 
e) I, II e IV. 
 
3. De acordo com o artigo 32 da LDB nº 9.394/96, o ensino fundamental obrigatório, com 
duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de 
idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: 
I. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 
domínio da leitura, da escrita e do cálculo. 
II. A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes 
e dos valores em que se fundamenta a sociedade. 
III. O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. 
IV. O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de 
tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 
Está CORRETO o que se afirma apenas em: 

Sugestão de Material Complementar de Estudo:  
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a) I e IV. 
b) I e III. 
c) II e IV. 
d) I, III e IV. 
e) I, II e IV. 
 
4. De acordo com a lei vigente, o ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) 
anos, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante:  
I. o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o domínio da 
leitura, da escrita e do cálculo;  
II. a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes 
e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 
III. o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, visando a aquisição de 
conhecimentos, habilidades e a formação de atitudes e valores; 
IV. a utilização da progressão automática ao final do ano letivo, visando a continuidade de 
estudos.  
Completam corretamente o enunciado acima  
a) apenas os itens II e IV. 
b) apenas os itens I, III e IV. 
c) apenas os itens I, II e III. 
d) todos os itens. 
 
5. A Lei nº 9.475/97 modificou o Art. 33, da Lei n° 9.394/96, que passou a vigorar com a 
redação que segue:  
 
"Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica 
do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino 
fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas 
quaisquer formas de proselitismo.  
§ 1° Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos 
conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos 
professores.  
§ 2° Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes 
denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do ensino religioso." 
 
5. Assinale a opção que descreve corretamente o novo paradigma do Ensino Religioso (ER) 
estabelecido pela Lei n° 9.475/1997. 
a) O ER passou a ser submetido ao mesmo estatuto das demais disciplinas escolares, 
sendo ministrado no ensino fundamental e médio. 
b) O ER,enquanto disciplina escolar, deve ser ministrado valorizando a diversidade cultural 
religiosa presente na sociedade brasileira. 
c) O ER passou a ser definida como instrumento privilegiado de catequese e difusão da fé. 

Sugestão de Material Complementar de Estudo:  
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d) A entidade civil do ER é constituída por várias denominações do cristianismo, garantindo 
a pluralidade religiosa. 
e) O ER passa a ser confessional e seus conteúdos devem ser ministrados por sacerdotes 
habilitados a lecionar. 
 
6. A Assistente de Gestão Escolar recebe o questionamento de uma mãe sobre a disciplina 
de Ensino Religioso em sua escola, afirmando que alguns colegas de seu filho não 
participam das aulas. A Assistente, baseando-se na Constituição Federal de 1988, em seu 
artigo 210, responde corretamente à mãe que o Ensino Religioso constitui-se de disciplina 
dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental e 
a) deve ser frequentada apenas pelos alunos católicos. 
b) deve tratar das questões dogmáticas nas diversas religiões. 
c) deve ser frequentada por todos os alunos da escola. 
d) tem a função de minimizar os casos de intolerância. 
e) tem matrícula facultativa. 
 
7. De acordo com o artigo 34 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n° 9.394, 
de 20 de dezembro de 1986 (LDB/96): 
 
A jornada escolar no ensino .................incluirá pelo menos............. horas de trabalho 
efetivo.................. sendo progressivamente................... o período de permanência na 
escola. 
 
Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto. 
a) fundamental ; 4 ; em sala de aula ; ampliado 
b) fundamental ; 4 ; docente ; alternado 
c) médio ; 3 ; em sala de aula ; ampliado 
d) médio ; 4 ; docente ; ampliado 
e) superior ; 5 ; docente ; ampliado 
 
8. Aseção III da LDB, Lei nº 9.394/96, alterada em alguns de seus dispositivos pela Lei nº 
11.274, de 2006, refere-se especificamente ao Ensino Fundamental.  
 
Assim, a lei vigente determina que o ensino fundamental obrigatório e gratuito terá duração 
de: 
a) 09 (nove) anos, iniciando-se aos 06 (seis) anos de idade, e sua jornada escolar incluirá 
pelo menos 04 (quatro) horas de trabalho efetivo em sala 
b) 08 (oito) anos, com jornada de trabalho efetivo de 04 (quatro) horas em sala de aula e 
início aos 06 (seis) anos de idade. 
c) 08 (oito) ou 09 (nove) anos, com início aos 06 (seis) ou 07 (sete) anos de idade, de 
acordo com a disponibilidade da escola e escolha da família 
d) 08 (oito) anos, com início aos 07 (sete) anos, independente da escolha dos pais e da 
disponibilidade da escola. 

Sugestão de Material Complementar de Estudo:  
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e) 09 (nove) anos, com uma jornada de 06 (seis) horas de trabalho efetivo em sala de aula, 
e se iniciará aos 07 (sete) anos de idade. 
 
9. Com relação ao Ensino Fundamental, é correto afirmar que: 
a) será ministrado em língua portuguesa. 
b) deverá ser oferecido na modalidade presencial. 
c) é facultado aos sistemas de ensino desdobrar o Ensino Fundamental em ciclos. 
d) o currículo incluirá conteúdos que tratem dos deveres das crianças e adolescentes. 
e) será ministrado em tempo integral. 
 
10. O Ensino Fundamental, no Brasil, deve ser ministrado em: 
a) língua portuguesa, assegurada também às comunidades alemãs a utilização de suas 
línguas maternas e processos próprios de aprendizagem, conforme o art. 210, § 2º, da 
Constituição Federal. 
b) qualquer língua, assegurada também às comunidades holandesas a utilização de suas 
línguas maternas e processos próprios de aprendizagem, conforme o art. 210, § 2º, da 
Constituição Federal. 
c) língua portuguesa, assegurada também às comunidades indígenas a utilização de suas 
línguas maternas e processos próprios de aprendizagem, conforme o art. 210, § 2º, da 
Constituição Federal. 
d) qualquer língua, assegurada também às comunidades espanholas a utilização de suas 
línguas maternas e processos próprios de aprendizagem, conforme o art. 210, § 2º, da 
Constituição Federal. 
e) língua portuguesa, assegurada também às comunidades italianas a utilização de suas 
línguas maternas e processos próprios de aprendizagem, conforme o art. 210, § 2º, da 
Constituição Federal. 
 
GABARITO 
1.E 
2.E 
3.B 
4.C 
5.B 
6.E 
7.A 
8.A 
9.C 
10.C 
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Caso já tenha adquirido nosso material no site: 

http://questoesconcursopedagogia.com.br/mais1200questoes/   
vá ao seu material e resolva mais questões sobre LDB 

 
Até o estudo 9. 

 
 

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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