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ESTÁGIO REMUNERADO 
 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Para responder as questões de 1 a 5 leia o texto: 
 
 

A causa da chuva 
 

Não chovia há muitos e muitos meses, de 
modo que os animais ficaram inquietos. Uns 
diziam que ia chover logo, outros diziam que 
ainda ia demorar. Mas não chegavam a uma 
conclusão. 

– Chove só quando a água cai do teto do 
meu galinheiro, esclareceu a galinha. 

– Ora, que bobagem! disse o sapo de 
dentro da lagoa. Chove quando a água da lagoa 
começa a borbulhar suas gotinhas. 

 – Como assim? disse a lebre. Está visto 
que chove quando as folhas das árvores 
começam a deixar cair as gotas d’água que tem 
dentro. 

Nesse momento começou a chover. 
– Viram? gritou a galinha. O teto do meu 

galinheiro está pingando. Isso é chuva! 
– Ora, não vê que a chuva é a água da 

lagoa borbulhando? disse o sapo. 
– Mas, como assim? tornava a lebre. 

Parecem cegos? Não veem que a água cai das 
folhas das árvores? 
 

                                            Millôr Fernandes. Fábulas Fabulosas. 
 

.............................................. 

 

01. Percebe-se claramente que a causa 
principal da inquietação dos animais era: 

 

A) a chuva que caía 
B) a falta de chuva 
C) as discussões sobre animais 
D) a conclusão  a que chegaram 

 
 

02. O sapo achou que o esclarecimento feito 
pela galinha era: 

 

A) correto 
B) aceitável 
C) absurdo 
D) científico 

 
 

03. Cada um dos animais teve sua afirmação 
satisfeita quando: 

 

A) a discussão terminou 
B) chegaram a um acordo 
C) começou a chover 
D) foram apartados por outro animal 

04. A fábula de Millôr Fernandes é uma 
afirmativa de que: 

 

A) as pessoas não defendem suas idéias 
B) cada pessoa vê as coisas conforme o seu 

estado e seu ponto de vista 
C) todos tem uma visão intuitiva dos 

fenômenos naturais 
D) o mundo é repleto de cientistas 

 
 

05. Toda fábula encerra com um ensinamento. 
Podemos sintetizar o ensino desta 
fábula através da frase: 

 

A) A mentira tem pernas curtas. 
B) As aparências enganam. 
C) Água mole em pedra dura tanto bate até 

que fura. 
D) Não julgueis e não sereis julgados. 

 
 

06. Assinale a opção em que a palavra está 
incorretamente grafada: 

 

A) duquesa  
B) magestade  
C) gorjeta 
D) francês 

 
 

07. Indique o item em que todas as palavras 
devem ser preenchidas com x: 

 

A) me__erico, en__ame, bru__a 
B) pran__a, en__er, __adrez  
C) fei__e, pi__ar, bre__a  
D) __utar, frou__o, mo__ila  

 
 

08. O vocábulo abaixo que deveria ser grafado 
com “s” é: 

 

A) certeza 
B) azeite 
C) deslize 
D) análize 

 
 

09. Assinale a frase em que as vírgulas estão 
incorretas: 

 

A) Ora ríamos, ora chorávamos. 
B) A parede da casa, era branquinha 

branquinha. 
C) Paulo, diga-me o que sabe a respeito do 

caso. 
D) João, o advogado, comprou, ontem, uma 

casa. 
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10. Assinale o exemplo em que há emprego 
incorreto da vírgula: 

 

A) Como está chovendo, transferi o passeio. 
B) Ele, caso queira, poderá vir hoje. 
C) Não sabia, por que não estudou. 
D) O livro, comprei-o por conselho do 

professor. 
 
 

............................................................................. 
 
 

LEGISLAÇÃO 
 
 

11. No artigo 31 da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação, consta que na educação 
infantil a avaliação far-se-á mediante:  

 

A) acompanhamento e registro do seu 
desenvolvimento, sem o objetivo de 
promoção, mesmo para o acesso ao 
ensino fundamental. 

B) acompanhamento e registro do seu 
desenvolvimento, com o objetivo de 
promoção para o ensino fundamental. 

C) acompanhamento e registro quantitativo 
do seu desenvolvimento, sem o objetivo 
de promoção, mesmo para o acesso ao 
ensino fundamental. 

D) registro quantitativo do seu 
desenvolvimento intelectual, com o 
objetivo de promoção para o ensino 
fundamental.  
 
 

12. De acordo com a Lei nº 9.394/96, marque 
a opção incorreta quanto aos princípios 
nos quais se baseia o ensino:  
 

A) Valorização do profissional da educação 
escolar.  

B) Consideração com a diversidade étnico-
racial.  

C) Prioridade de acesso e permanência na 
escola para indivíduos com melhor 
desempenho escolar. 

D) Vinculação entre a educação escolar, o 
trabalho e as práticas sociais.  
 
 

13. Todo aluno tem seu direito resguardado, 
de acordo com o art 16. do ECA, no que 
diz respeito à:  

 

A) preservação da imagem, da identidade e 
da autonomia. 

B) liberdade à crença e ao culto religioso. 
C) igualdade de oportunidades no 

desenvolvimento de sua educação.  
D) ser respeitada em suas aptidões.  

14. Sobre as competências dos Estados e 
Municípios em relação à Educação, 
prevista na LDB 9.394/96, analise as 
proposições abaixo:  
 

I. Cabe aos Municípios oferecer a educação 
infantil em creches e pré-escolas, e, com 
prioridade, o ensino fundamental.  

II. Aos Estados é conferida a 
responsabilidade de assegurar o ensino 
fundamental e oferecer, com prioridade, o 
ensino médio a todos que o 
demandarem.  

III. O Distrito Federal deve assumir as 
competências referentes aos Estados e 
aos Municípios.  

 

Está(ão) correta(s):  
 

A) Apenas I e III.  
B) I, II e III.  
C) Apenas II e III.  
D) Apenas II.  

 
 

15. O direito à Educação, nos termos do 
Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), assegura à criança e ao 
adolescente: 
 

A) bolsa de estudo, sempre que a família 
provar insuficiência de recursos. 

B) merenda escolar com produtos orgânicos. 
C) participar das atividades extraclasse sem 

ônus para a família. 
D) acesso à escola pública e gratuita próxima 

de sua residência. 
 
 

16. A criança e o adolescente são 
considerados pessoas em 
desenvolvimento e têm garantido em Lei 
(8.069/90) seu direito à educação, à 
cultura, ao esporte e ao lazer, sendo-lhes 
asseguradas todas as condições abaixo, 
"EXCETO": 
 

A) Direito de ser respeitado por seus 
educadores. 

B) Acesso à escola pública e gratuita 
próxima de sua residência. 

C) Direito de contestar critérios avaliativos, 
podendo recorrer às instâncias escolares 
superiores. 

D) Igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola, em especial no 
ensino regular básico. 
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17. Analise as proposições abaixo referentes 
à gestão democrática das escolas 
no Brasil: 

 

I. Um dos princípios de gestão democrática 
da educação básica, previstos na LDB 
9.394/96, é a participação dos 
profissionais da educação na elaboração 
do projeto pedagógico da escola.  

II. A LDB 9.394/96 assegura o direito de 
participação das comunidades escolar e 
local em conselhos escolares ou 
equivalentes.  

III. De acordo com a LDB 9.394/96, todos os 
diretores de escolas da educação básica 
devem ser indicados pelo secretário da 
educação do município ou do estado.  

 

Está(ão) correta(s):  
 

A) I, II e III.  
B) Apenas I e III.  
C) Apenas I e II.  
D) Apenas a II.  

 
 

18. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
− Lei no 9.394/96, artigo 59, assegura aos 
educandos com necessidades especiais: 

 

A) professores com especialização 
adequada em nível médio ou superior, 
para atendimento generalizado, 
integrando os educandos nas classes 
especiais.  

B) currículos, métodos, técnicas, recursos 
educativos e organização específicos que 
atendam parcialmente às suas 
necessidades.  

C) terminalidade específica para aqueles 
que puderem atingir o nível exigido para a 
conclusão do ensino fundamental, em 
virtude de suas deficiências.  

D) acesso igualitário aos benefícios dos 
programas sociais suplementares 
disponíveis para o ensino regular.  

 
 

19. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9394/96, no Artigo 2º do 
Título II, destaca como uma das 
finalidades da Educação Nacional: 

 

A) Valorizar a experiência do educador. 
B) Preparar para o exercício da cidadania. 
C) Minimizar a qualidade da educação. 
D) Qualificar todos os alunos de forma 

homogênea. 
 

 

20. A classificação e a reclassificação são 
dispositivos introduzidos na Educação 
Básica, pela Lei Federal nº 9.394/96, os 
quais refletem os princípios de 
flexibilidade da LDB e da autonomia das 
escolas. É correto afirmar, segundo a 
referida Lei, que: 

 

A) a reclassificação não pode se dar na 
própria escola. 

B) a classificação está prevista para qualquer 
série ou etapa do Ensino Fundamental.  

C) a classificação pode ser feita por 
promoção, por transferência, 
independentemente de escolarização 
anterior.  

D) a reclassificação pode ser feita por 
promoção, por transferência, 
independentemente de escolarização 
anterior.  

 
 

 
 

 

http://suburbanodigital.blogspot.com.br/2015/06/paises-brasil.html

