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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Para responder as questões de 1 a 4 leia o texto: 
 
 

Pneu furado 
 

O carro estava encostado no meio-fio, com 
um pneu furado. De pé, ao lado do carro, 
olhando desconsoladamente para o pneu, uma 
moça muito bonitinha. Tão bonitinha que atrás 
parou outro carro e dele desceu um homem 
dizendo: “Pode deixar”. Ele trocaria o pneu. 

– Você tem macaco? - perguntou o 
homem. 

– Não - respondeu a moça. 
– Tudo bem, eu tenho - disse o homem. – 

Você tem estepe? 
– Não - disse a moça. 
– Vamos usar o meu - disse o homem. 
E pôs-se a trabalhar, trocando o pneu, sob 

o olhar da moça. Terminou no momento em que 
chegava o ônibus que a moça estava esperando. 
Ele ficou ali, suando, de boca aberta, vendo o 
ônibus se afastar. Dali a pouco chegou o dono 
do carro. 

– Puxa, você trocou o pneu do carro pra 
mim. Muito obrigado. 

– É. Eu... Eu não posso ver pneu furado. 
Tenho que trocar. 

– Coisa estranha. 
– É uma compulsão. Sei lá. 

                                           

Luís Fernando Veríssimo 
 

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

 
01. Por que o homem trocou o pneu do 

carro? 
 

A) Porque ele queria ser simpático com a 
moça. 

B) Porque ele tinha compulsão de trocar 
pneus. 

C) Porque era seu dever ajudar o próximo. 
D) Porque ele tinha estepe e macaco. 

 
 

02. O que ele sentiu vendo a moça entrar no 
ônibus? 

 

A) Raiva                                         
B) Gratidão   
C) Espanto 
D) Felicidade 

 

03. A reação do homem quando o dono do 
carro agradeceu por ele ter trocado o 
pneu foi de: 

 

A) Vergonha 
B) Violência 
C) Satisfação 
D) Timidez 

 
 

04. Quem conta a história é: 
 

A) A moça que esperava o ônibus. 
B) O dono do carro que estava com o pneu 

furado. 
C) Um narrador que participa da história. 
D) Um narrador observador que está fora 

da história. 
 
 

05. A alternativa que apresenta palavra 
grafada incorretamente é: 

 

A) fixação, rendição, paralisação 
B) exceção, discussão, concessão 
C) presunção, compreensão, submissão 
D) cessão, cassação, excurção 

 
 

06. Assinale a alternativa em que todas as 
palavras estão grafadas corretamente: 

 

A) atrasado, princesa, paralisia  
B) poleiro, - pagem, descrição  
C) criação, disenteria, impecilho  
D) enxergar,  passeiar, pesquisar 

 
 

07. Assinale a alternativa correta quanto à 
concordância nominal. 

 

A) Ensanguentada o sol e a lua. 
B) A lua e o sol ensanguentada. 
C) A lua ensanguentada e o sol. 
D) Ensanguentadas o sol e a lua. 

 
 

08. Indique a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas do período. 

 

“Já ___ anos, ___ neste local árvores e 
flores. Hoje, só ___ ervas daninhas.” 

 

A) fazem, havia, existe 
B) fazem, haviam, existem 
C) faz, havia, existem 
D) faz, havia, existe 
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09. Assinale a alternativa que apresenta 
correta pontuação. 

 

A) Somos alma, somos cérebro, somos 
coração. 

B) Rio de Janeiro, 11 de maio, de 1963. 
C) Lembra-te, de que somos mortais. 
D) Chegou, e comprou o bar. 

  
 

10. Quanto à concordância, a forma verbal 
que preenche corretamente a lacuna 
abaixo é: 
 

 “_________vários hospitais naquela 
região”. 

     

A) Deviam haver. 
B) Devia existir. 
C) Construiu-se. 
D) Havia. 

 

 

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

LEGISLAÇÃO 
 
 

11. Sobre a estrutura e organização do 
ensino médio, prevista na LDB 9.394/96 
analise as proposições abaixo: 

  

I. O ensino médio é etapa final da 
educação básica e possui duração 
mínima de três anos.  

II. O ensino de pelo menos duas línguas 
estrangeiras modernas é exigido, de 
forma obrigatória, no ensino médio.  

III. Filosofia e a Sociologia são disciplinas 
obrigatórias em todas as séries do ensino 
médio.  

 

Está(ão) correta(s):  
 

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

 
 

12. Em conformidade com a Lei nº 9.394/96 – 
LDB, a Educação Infantil será organizada 
de acordo com as regras comuns: 

  

I. Avaliação mediante acompanhamento e 
registro do desenvolvimento das 
crianças, sem o objetivo de promoção, 
mesmo para o acesso ao Ensino 
Fundamental.  

 
 

II. Carga horária mínima anual de 600 horas, 
distribuída por um mínimo de 100 dias de 
trabalho educacional. 

III. Atendimento à criança de, no mínimo, 
quatro horas diárias para o turno parcial e 
de sete horas para a jornada integral. 

 

 Estão CORRETOS: 
 

A) Somente os itens II e III. 
B) Aomente os itens I e II. 
C) Somente os itens I e III. 
D) Todos os itens. 

 
 

13. Considerando a Política Nacional de 
Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva, assinale a opção 
correta. 

 

A) A transversalidade da educação especial 
é uma exigência da educação básica. 

B) Não requer atendimento educacional 
especializado, pois o aluno deve inserir-se 
no contexto regular de ensino. 

C) Não tem condições de garantir a 
continuidade da escolarização nos níveis 
mais elevados do ensino. 

D) Requer a formação de professores para o 
atendimento educacional especializado e 
demais profissionais da educação para a 
inclusão escolar. 

 
 

14. A Constituição Federal brasileira, em seu 
Art. 208, expressa que a educação básica 
é obrigatória e gratuita para pessoas com 
a idade de: 

 

A) 1 a 16 anos 
B) 2 a 16 anos 
C) 3 a 17 anos 
D) 4 a 17 anos 
 
 

15. O procedimento de apuração de 
irregularidades em entidade 
governamental e não governamental terá 
início mediante: 

 

A) Portaria do Ministério Público, 
exclusivamente.  

B) Representação da Autoridade Judiciária, 
exclusivamente.  

C) Denúncia da comunidade ou portaria do 
Conselho Tutelar.  

D) Portaria da Autoridade Judiciária ou 
representação do Ministério Público ou do 
Conselho Tutelar. 
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16. A Constituição Federal de 1988, em seu 
art. 210, explicita que serão fixados 
_____________ para o ensino 
fundamental, de maneira a assegurar 
formação básica comum e respeito aos 
valores culturais e artísticos, nacionais e 
regionais. 

 

Assinale a alternativa que completa 
corretamente a lacuna do enunciado. 

 

A) conteúdos mínimos 
B) conteúdos máximos 
C) programas específicos 
D) planos curriculares 

 
 

17. Assinale a alternativa correta.  
 

A) São penalmente imputáveis os menores 
de dezoito anos, sujeitos às medidas 
legais.  

B) O adolescente poderá ser internado, 
mesmo antes da sentença condenatória, 
durante o prazo mínimo de sessenta dias. 

C) O adolescente não tem direito à 
identificação dos responsáveis por sua 
prisão. 

D) A apreensão de qualquer adolescente e o 
local onde se encontra recolhido serão 
incontinente comunicados à autoridade 
judiciária competente e à família do 
apreendido ou à pessoa por ele indicada. 
 
 

18. A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as Diretrizes e 
Bases da Educação, no art. 44 dispõe 
sobre o acesso aos cursos de graduação 
por meio de processo seletivo. Sobre o 
processo seletivo para ingresso na 
educação superior, é correto afirmar:  

 

A) o PEC-G possibilita a estudantes de 
qualquer país ingressar em uma 
universidade pública brasileira.  

B) o PROUNI é uma forma de acesso à 
educação superior por meio de seleção 
própria.  

C) o ENEM é utilizado por todas as 
Instituições de Educação Superior no 
preenchimento das vagas. 

D) as Instituições de Ensino Superior são 
responsáveis pela elaboração e 
divulgação das normas do processo 
seletivo, de forma autônoma, mediante 
aprovação dos seus conselhos. 

 
 
 

19. São objetivos da Política Nacional de 
Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva, exceto: 

 

A) Segregação social; 
B) Atendimento educacional especializado; 
C) Participação da família e da comunidade; 
D) Articulação intersetorial na implementação 

das políticas públicas. 
 
 

20. A Constituição Federal de 1988 traz 
grandes conquistas no campo educativo 
e, por meio das Emendas Constitucionais, 
outras conquistas foram, paulatinamente, 
sendo asseguradas. Assim, ao definir o 
dever do Estado para com a educação e 
as responsabilidades dos entes federados 
determina que: 

 

A) os Municípios atuarão prioritariamente no 
ensino fundamental e na educação 
infantil. 

B) a educação básica é obrigatória e gratuita 
dos 6 (seis) aos 14 (quatorze) anos de 
idade. 

C) a educação infantil deve ser oferecida, em 
creche e pré-escola, às crianças de até 7 
(sete) anos de idade. 

D) o atendimento educacional especializado 
aos portadores de deficiência deve existir 
preferencialmente em escolas especiais. 

 

 


