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MODALIDADES DE ENSINO E SUAS CARACTERÍSTICAS SEGUNDO A 
LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL
PROFESSOR CARLINHOS COSTA

1. (UFMA/2016) Marque a opção correta. No documento da LDB 9.394/96, a Edu-

cação de Jovens e Adultos é considerada:

a) (…) composição de ensino.

b) (...) nível de ensino.

c) (...) etapa de ensino.

d) (...) segmento de ensino.

e) (...) modalidade de ensino.

2. (PREFEITURA DE FORTALEZA – CE/2016) A Educação Especial como modalidade 

transversal a todos os níveis, etapas e modalidades de ensino:

a) é oferecida em instituições especializadas em substituição ao ensino regular e 

direcionada àqueles que não se adequam à sala de aula comum.

b) é parte integrante da educação regular, destinada aos estudantes com deficiên-

cias, Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) e altas habilidades/superdo-

tação.

c) é oferecida no contraturno da educação regular e destinada apenas aos alunos 

com transtornos ou deficiências graves.

d) é uma expectativa de atendimento diferenciado, que isenta as escolas regulares 

da matrícula compulsória de alunos com deficiência.

3. (NUCEPE/2015) O Capítulo III da LDB n. 9.394/96 trata da Educação Profissio-

nal. No que se refere a essa modalidade de ensino, assinale a alternativa CORRETA.

a) A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da edu-

cação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às 

dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia.
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b) A educação profissional tem por finalidade incentivar o trabalho de pesquisa e 

investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da 

criação e difusão da cultura e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem 

e do meio em que vive.

c) A educação profissional objetiva promover a divulgação de conhecimentos cul-

turais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comuni-

car o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação.

d) A educação profissional visa estimular a criação cultural e o desenvolvimento do 

espírito científico e do pensamento reflexivo.

e) A educação profissional tem a finalidade de formar diplomados nas diferentes 

áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a 

participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua for-

mação contínua.

4. (FUNCAB/2014) De acordo com a Resolução n. 4, de 13/07/2010, a educação 

especial:

a) é uma modalidade à parte da educação regular.

b) não é uma modalidade de ensino, devido ao seu caráter específico.

c) é uma modalidade transversal a todos os níveis, etapas e modalidades de en-

sino.

d) é uma modalidade que deve ser oferecida em instituições específicas.

e) é prevista para ser oferecida exclusivamente nas classes comuns de ensino re-

gular.

5. (CS-UFG/2014) Conforme a atual LDB, a creche e a pré-escola compreendem

a) níveis da educação básica, embora com especificidades próprias.

b) instâncias anteriores ao momento da entrada do estudante na educação básica.



MODALIDADES DE ENSINO E SUAS CARACTERÍSTICAS SEGUNDO A LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL
Professor Carlinhos Costa

3 de 10www.grancursosonline.com.br

c) modalidades do ensino fundamental.

d) a primeira etapa da educação básica.

6. (IDHTEC/2014) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

– Lei n. 9394/96, a Educação Especial é uma modalidade de ensino que deve ser 

ofertada:

a) prioritariamente, na rede regular de ensino, tendo início na faixa etária de 0 

(zero) a 6 (seis) anos, durante a educação infantil.

b) em salas exclusivamente especializadas de acordo com cada deficiência apre-

sentada, a partir dos 5 (cinco) anos.

c) preferencialmente, na rede regular de ensino, tendo início na faixa etária de 0 

(zero) a 6 (seis) anos, durante a educação infantil.

d) na rede pública e privada a partir dos 6 (seis) anos, quando tem início no ensino 

fundamental.

e) preferencialmente, na rede particular de ensino, tendo início na faixa etária de 

0 (zero) a 5 (seis) anos, durante a educação infantil.

7. (IF-SP/2015) A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9394, de 

1996) em conjunto com a Lei n. 11.741/2008 define as características da Educação 

Profissional e Tecnológica. Assinale a alternativa que apresenta a abrangência cor-

reta dessa modalidade de ensino.

a) I – Formação inicial e continuada ou qualificação profissional; II – Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio; e III – Educação Profissional Tecnológica, de 

graduação e de pós-graduação.

b) I – Formação inicial e qualificação profissional; II – Educação Profissional Téc-

nica de Nível Fundamental e Médio; e III – Educação Profissional Tecnológica, de 

graduação e de pós-graduação.
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c) I – Formação inicial e continuada; II – Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio; e III – Educação Profissional Tecnológica, de graduação.

d) I – Formação para qualificação profissional; II – Educação Profissional Técnica 

de Fundamental e Nível Médio; e III – Educação Profissional Tecnológica, de gradu-

ação e de pós-graduação.

e) I – Formação inicial e continuada; II – Educação Profissional Técnica de Nível de 

Médio; e III – Educação Profissional Tecnológica e de pós-graduação.

8. (CESPE/2017) A partir das orientações e informações estabelecidas no Currículo 

em Movimento da Educação Básica – Educação Profissional e a Distância, julgue o 

próximo item.

Um aluno na modalidade de ensino a distância prescinde do desenvolvimento de 

competências metacognitivas para um melhor aproveitamento do estudo.

9. (FGV/2015) Com relação à definição da Educação Especial na LDB, assinale V 

para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

�(  )� É considerada uma modalidade de ensino.

�(  )� É oferecida apenas na rede privada de ensino.

�(  )� Envolve os educandos com deficiência e os superdotados.

As afirmativas são, respectivamente,

a) F, V e F.

b) F, V e V.

c) V, F e V.

d) V, F e F.

e) F, F e V.
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10. (CESPE/2016) A respeito da educação a distância, julgue o item a seguir.

De acordo com a LDB e outras legislações, a educação a distância é uma modalida-

de de ensino a ser utilizada apenas na educação superior, não podendo ser utilizada 

na educação básica, por exemplo.

11. (UFMT/2017) A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei n. 

9.394/1996) define que a estrutura da educação escolar brasileira compõe-se de 

níveis e modalidades de ensino. A composição correta dos níveis escolares é:

a) educação fundamental, educação tecnológica, educação de jovens e adultos e 

educação básica. 

b) educação básica e educação superior.

c) educação infantil, ensino médio, educação profissional e educação básica. 

d) ensino fundamental, educação profissional, educação superior e educação do 

campo. 

12. (FGV/2014) Apesar do crescimento nacional da oferta de educação a distância, 

essa modalidade de ensino tem sido alvo de fortes críticas por parte de diversos 

profissionais da educação. Uma das críticas mais recorrentes é a da falta de condi-

ções materiais e estruturais nas redes de ensino para que se mantenha uma edu-

cação de qualidade.

Apesar dos protestos, essa modalidade de ensino tem sido desenvolvida por diver-

sas políticas públicas por sua capacidade de levar a oferta das diferentes modali-

dades e níveis de ensino às pessoas em áreas isoladas e de difícil acesso. Nesse 

sentido, a educação a distância tem encontrado cada vez mais estímulos, sob a 

bandeira da democratização do ensino.

O Decreto n. 5.622, de 2005, que regulamenta o Art. 80 da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96), é um exemplo dessa tendência, na 

medida em que institui:
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a) que todos os diplomas certificados em cursos dessa modalidade por instituições 

credenciadas e registradas têm validade nacional.

b) que pelo menos 15% das matrículas na educação pública de nível básico deve 

ser ofertada pelas redes na modalidade de educação a distância.

c) que cursos dessa modalidade podem se estruturar com 100% de sua carga ho-

rária a distância, inclusive no que diz respeito à avaliação do aluno.

d) a educação a distância como modalidade oficial para todos os níveis e modali-

dades de ensino, com exceção da educação especial.

e) a educação a distância como modalidade oficial para todos os níveis e modali-

dades de ensino, com exceção da educação profissional.

13. (FUNCAB/2014) “A formação do professor é um procedimento complexo de 

construção de um saber e de preparação para sua adequada transmissão aos es-

tudantes.” (Pinto, 1990)

Para definir o perfil do educador da EJA, “não basta aproveitar os professores de 

fundamental e médio, dando a eles uma certa ‘reciclagem’ para que, em vez de fa-

larem ‘criança’ ou ‘adolescente’, eles usem as palavras ‘jovem’ ou ‘adulto’, um pro-

cedimento comum em algumas administrações de ensino municipais e estaduais”. 

(Bedoya eTeixeira, 2008).

Assim, é importante:

a) perceber que o educador que atua na EJA não necessita da mesma formação 

que o educador que atua no ensino regular, uma vez que os conteúdos ministrados 

são menores naquela modalidade de ensino.

b) reconhecer as especificidades dos estudantes da EJA e a partir daí elaborar um 

perfil adequado do seu educador, bem como uma política específica para a forma-

ção desses educadores.
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c) não diferenciar o educador da EJA de qualquer outra modalidade de ensino, uma 

vez que todas são iguais e a rigidez em relação ao conteúdo deve ser mantida.

d) fazer reciclagens permanentes para o educador da EJA que desejar aprimorar 

seus conhecimentos para aplicá-los em suas aulas, sem prejuízo do grau de dificul-

dade previsto para essa modalidade.

e) cobrar do Poder Público que o professor da EJA possua a mesma formação do 

professor de Educação Especial, no que tange às suas diferenças com a modalidade 

regular de ensino.

14. (EXATUS-PR/2014) Todos nós cidadãos temos o direito a uma educação escolar 

pública de qualidade. Mesmo não tendo acesso a ela em idade própria, podemos 

terminar nossos estudos ou concluir no mínimo a Educação básica. Em referência à 

Lei n. 9.394/96, quais etapas de ensino compõem a educação básica escolar? 

a) A educação básica é formada pela educação infantil, pelo ensino fundamental e 

pelo ensino médio.

b) A educação básica é formada pela educação infantil e pelo ensino fundamental.

c) A educação básica é formada pelo ensino fundamental e ensino médio.

d) A educação básica é formada pela educação infantil, pelo ensino fundamental, 

ensino médio e ensino superior. 

15. (Gestão Concurso/2015) Para a Educação Especial na Perspectiva da Inclusão 

Escolar, o atendimento educacional especializado (AEE) é visto como um elemento 

de apoio ao desenvolvimento de alunos com deficiência, com transtornos globais 

do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação, sendo de oferta obrigatória 

em todos os níveis e modalidades de ensino.

De acordo com os pressupostos da inclusão escolar defendida na política atual para 

a Educação Especial, é CORRETO afirmar que:
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a) a inclusão escolar não tem relação com um paradigma fundamentado na con-

cepção de direitos humanos, pois menciona a igualdade, mas ressalta a diferença 

existente entre os sujeitos.

b) a educação inclusiva prevê o acesso, a participação e a aprendizagem dos alu-

nos com qualquer tipo de deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades/superdotação nas escolas regulares.

c) o atendimento educacional especializado (AEE) tem como função identificar, 

elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade, sem, contudo, se 

preocupar em eliminar as barreiras para a plena participação dos alunos na educa-

ção inclusiva.

d) o movimento mundial pela inclusão educacional é apenas uma carta de inten-

ções que prevê, a partir da próxima década, ações políticas de atendimento educa-

cional especializado (AEE), que devem ocorrer em salas de aula diferenciadas, fora 

das escolas.

16. (CESPE/2015) Com relação à educação de jovens e adultos, julgue o próximo item. 

O ensino de jovens e adultos, no Brasil, apresenta vários problemas; entre eles, a 

falta de formação específica de educadores que possam atuar nessa modalidade 

de ensino, uma vez que o fazer pedagógico limita-se à transposição inadequada do 

modelo de escola para crianças e adolescentes.

17. (CESPE/2013) Com relação a novas tecnologias aplicadas à educação e a plata-

formas de aprendizagem virtuais e de avaliação educacional, julgue o item seguinte. 

A educação a distância é a modalidade de ensino caracterizada pela separação es-

pacial e temporal entre professor e aluno. Nessa modalidade, a comunicação ocorre 

mediante diversos meios de comunicação, isolados ou combinados.
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18. (CESPE/2016) A respeito das atribuições de tutores, professores e alunos no 

âmbito da educação a distância (EAD), julgue o item subsequente.

O perfil do aluno da EAD é previsível, uma vez que as pessoas que buscam essa 

modalidade de ensino possuem fácil acesso aos meios tecnológicos e estão prepa-

radas para lidar com tecnologias de informação e comunicação (TIC), o que facilita 

a ação dos profissionais que trabalham com a EAD.

19. (IF-SC/2015) Leia o texto.

A inclusão escolar propõe um modo de organização do sistema educacional que 

considera as necessidades de todos os alunos, assim a inclusão não atinge apenas 

alunos com deficiência e/ou necessidades específicas, mas todos os demais, pro-

movendo o acesso e a permanência, independentemente de suas necessidades e 

possibilidades de aprendizagem (Rodrigues, 2008).

Em relação à educação inclusiva, todas as alternativas abaixo são corretas, EXCE-

TO UMA, assinale-a.

a) A Língua Brasileira de Sinais – Libras deve ser inserida como disciplina curricular 

obrigatória nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério, 

em nível médio e superior e nos cursos de Fonoaudiologia.

b) Na perspectiva da Educação Inclusiva, a Educação Especial integra a proposta 

pedagógica da escola regular, promovendo o atendimento educacional especializa-

do.

c) A Educação Especial é uma modalidade de ensino que se realiza em todos os 

níveis, etapas e modalidades de ensino, tendo o atendimento educacional especia-

lizado como parte integrante do processo educacional.

d) A Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da Educação Inclusiva, 

assegura a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais de de-

senvolvimento, altas habilidades e superdotação.



MODALIDADES DE ENSINO E SUAS CARACTERÍSTICAS SEGUNDO A LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL
Professor Carlinhos Costa

10 de 10www.grancursosonline.com.br

e) Na LDB, Lei n. 9394/1996, a Educação Especial constitui a modalidade de edu-

cação escolar oferecida exclusivamente na rede regular de ensino, para alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdo-

tação.

20. (FUNCAB/2013) A Educação Ambiental, de acordo com a Lei n. 9.795/1999, 

deve ser entendida como:

a) uma disciplina específica a ser implantada no currículo do Ensino Fundamental.

b) uma prática educativa a ser desenvolvida de forma integrada, contínua e per-

manente nas modalidades de ensino.

c) um meio pelo qual o indivíduo e a coletividade padronizam valores sociais, co-

nhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a manutenção 

das relações já estabelecidas com o meio ambiente.

d) uma modalidade de ensino.

e) um processo societário independente e autônomo dos programas educativos 

desenvolvidos pelas instituições escolares.

GABARITO

1. E

2. B

3. A

4. C

5. D

6. C

7. A

8. E

9. C

10. E

11. B

12. A

13. B

14. A

15. B

16. C

17. C

18. E

19. B

20. E


