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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

Leia o texto e responda às questões. 
 

Vantagens e desvantagens dos biodegradáveis 
 

O maior benefício destes materiais é a 
decomposição completa e bem mais rápida. Os 
produtos biodegradáveis contribuem para o não 
acúmulo de lixo no planeta. Porém, se por um lado 
eles contribuem para a redução de resíduos sólidos, 
por outro, os produtos biodegradáveis contribuem 
para o efeito estufa, pois, ao se degradarem eles 
liberam gás metano, proporcional à velocidade de 
degradação, ou seja, quanto mais rápido o produto 
se decompõe, mais gás ele libera no ar. 

Apesar das desvantagens, os produtos 
biodegradáveis ainda representam vantagens 
ambientais sobre os produtos convencionais. 
Estudos mostram que produtos com agentes 
biodegradáveis mais lentos podem ser 
acondicionados em aterros sanitários e o gás 
proveniente da decomposição pode ser utilizado 
para gerar calor e energia, impactando menos o 
meio ambiente. 

 Os produtos biodegradáveis não são a 
melhor solução, mas os avanços nas pesquisas 
podem contribuir para aprimorar as embalagens dos 
produtos biodegradáveis que utilizamos. Lembrando 
que antes do descarte é muito mais importante 
reduzir o consumo, dar preferência aos produtos 
com embalagens reutilizáveis e separar o “lixo que 
não é lixo” para reciclagem. 
 

Disponível em: http://www.pensamentoverde.com.br. Acesso em: 
22 de maio de 2016. 

 

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

 
 

1. Identifique o objetivo principal do texto: 
 

A) Explicar sobre o processo de decomposição 
das embalagens plásticas. 

B) Apresentar os benefícios do consumo de 
produtos biodegradáveis. 

C) Recomendar as embalagens reutilizáveis e o 
descarte correto do lixo. 

D) Informar que os materiais biodegradáveis 
contribuem com o efeito estufa. 

 
 

2. O item abaixo em que o elemento destacado 
tem o seu valor semântico corretamente 
indicado nos colchetes é: 

 

A) “… biodegradáveis contribuem para o efeito 
estufa, pois, ao se degradarem …”. 
[consequência] 

B) “… à velocidade de degradação, ou seja, 
quanto mais rápido o produto …”. [retificação] 

 

C) “… impactando menos o meio ambiente.” 
[restrição] 

D) “...contribuir para aprimorar as embalagens 
dos produtos biodegradáveis …”. 
[finalidade] 

 
 

3. Na frase do texto: “... ao se degradarem 
eles liberam gás metano...” O termo 
destacado refere-se a: 

 

A) resíduos sólidos 
B) produtos biodegradáveis 
C) lixo 
D) gás metano 

 
 

4. Em “Apesar das desvantagens, os 
produtos biodegradáveis ainda representam 
vantagens ambientais sobre os produtos 
convencionais.”, o termo destacado poderia 
ser substituído por: 

 

A) Não obstante as 
B) Em consequência das 
C) Em virtude das 
D) Porquanto as 

 
 

5. Tendo em vista as regras de concordância, 
assinale a opção em que a forma verbal está 
errada: 
 

A) Existem na atualidade diferentes tipos de 
inseticidas prejudiciais à saúde do homem. 

B) Podem provocar sérias lesões hepáticas, 
os defensivos agrícolas à base de DDT. 

C) Faltam aos países subdesenvolvidos uma 
legislação mais rigorosa sobre os 
agrotóxicos. 

D) Persistem por muito tempo no meio 
ambiente os efeitos nocivos dos inseticidas 
clorados. 

 
 

6. “Zeferino cita roubos de animais, 
implementos agrícolas, maquinários, 
veículos e insumos, além de invasões de 
residências”. Na frase, foi empregado o uso 
de vírgulas: 

 

A) Para separar os elementos citados em 
sequência. 

B) Porque se trata de produtos do campo. 
C) Porque tem um nome na frase, Zeferino. 
D) Para separar orações da frase. 
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7. Deve ser escrita com s a palavra: 
 

A) e _ plicar 
B) e _ perto 
C) e _ pirou 
D) e _ celente 
 
 

8. Em qual das alternativas a frase está 
corretamente escrita? 

 

A) O cabeilereiro é ájil e sinjelo. 
B) O cabeleireiro é ágil e singelo. 
C) O cabeleirero é ágil e singelo. 
D) O cabeleirero é agel e singelo. 

 
 

9. Está incorreto quanto à concordância: 
 

A) A criança ficou meia cansada. 
B) É permitido entrada de crianças. 
C) É permitida a entrada de crianças. 
D) Elas mesmas irão lá. 

 
 

10. Assinale a opção em que há concordância 
inadequada: 
 

A) A maioria dos estudiosos acha difícil uma 
solução para o problema. 

B) A maioria dos conflitos foram resolvidos. 
C) Deve haver bons motivos para a sua recusa. 
D) De casa à escola é três quilômetros. 
 

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

LEGISLAÇÃO 
 
 

11. De acordo com a Constituição Federal de 
1988, os recursos públicos serão destinados às 
escolas públicas, podendo ser dirigidos a: 

 

A) Escolas comunitárias não-lucrativa, com 
excedentes financeiros aplicados segundo 
suas necessidades em área de seu interesse. 

B) Escolas comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas sem fins lucrativos, mesmo que 
no caso de encerramento de suas atividades, 
não destinem seu patrimônio para outra escola 
comunitária, confessional ou filantrópica. 

C) Bolsas de estudo para o ensino fundamental e 
médio, na forma da lei, para os que 
demonstrarem insuficiência de recursos, 
quando houver falta de vagas e cursos 
regulares da rede pública na localidade da 
residência do educando, ficando o Poder 
Público obrigado a investir prioritariamente na 
expansão de sua rede na localidade. 

 
 
 

 D) Bolsas de estudo para o ensino infantil e 
fundamental, quando houver falta de vagas 
e cursos regulares da rede pública na 
localidade da residência do educando, 
ficando o Poder Público obrigado a investir 
prioritariamente na expansão de sua rede 
na localidade. 

 
 

12. A Constituição Federal de 1988 e a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB) estabelecem que a União, os estados, 
o Distrito Federal e os municípios devem 
organizar, em regime de colaboração, seus 
sistemas de ensino, dispondo sobre 
competências e atribuições dos entes 
federados e dos sistemas de ensino. A 
respeito dos dispositivos constitucionais que 
tratam do regime de colaboração, assinale a 
opção correta. 
 

A) Compete privativamente à União definir as 
formas de colaboração entre os entes 
federados na organização de seus 
sistemas de ensino para a oferta do ensino 
obrigatório. 

B) A oferta de educação básica pública pelos 
entes federados deve priorizar o 
atendimento a jovens e adultos sem 
escolarização. 

C) A União tem o dever de financiar o ensino 
superior oferecido pelos entes federados. 

D) Os estados e o Distrito Federal deverão 
atuar, prioritariamente, no ensino 
fundamental e no ensino médio. 

 
 

13. O artigo 214 da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 versa 
sobre o plano nacional de educação, de 
duração decenal, com o objetivo de articular 
o sistema nacional de educação em regime 
de colaboração e definir diretrizes, metas e 
estratégias de implementação para assegurar 
a manutenção e o desenvolvimento do 
ensino em seus diversos níveis, etapas e 
modalidades por meio de ações integradas 
dos poderes públicos das diferentes esferas 
federativas que conduzam, entre outros, à: 

 

A) diminuição do analfabetismo. 
B) erradicação do trabalho infantil. 
C) formação de professores. 
D) melhoria da qualidade do ensino. 
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14. A educação, segundo a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, LDBEN, Lei nº 
9.394/96, tem por finalidade o(a): 
 

A) pleno desenvolvimento físico, intelectual, moral 
e esportivo de todos os alunos visando a sua 
realização pessoal. 

B) pleno desenvolvimento do educando, seu 
preparo para o exercício da cidadania e a sua 
qualificação para o trabalho. 

C) preparação do educando para a realização de 
seus sonhos. 

D) garantia de que o Estado e a família 
assegurem um futuro digno ao educando. 

 
 

15. Com relação à educação especial, de acordo 
com o Capítulo V da LDB nº 9.394/96, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
CORRETA. 
 

A) Entende-se por educação especial, para os 
efeitos desta Lei, a modalidade de educação 
escolar oferecida preferencialmente na rede 
regular de ensino, para educandos com 
deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação. 

B) Entende-se por educação especial, para os 
efeitos desta Lei, a modalidade de educação 
escolar, oferecida preferencialmente na rede 
regular de ensino, para educandos portadores 
de necessidades especiais. 

C) A oferta de educação especial, dever 
constitucional do Estado, tem início na faixa 
etária de zero a cinco anos, durante a 
educação infantil. 

D) A oferta de educação especial, dever 
constitucional do Estado, tem início na faixa 
etária de zero a sete anos, durante a educação 
infantil. 

 
 

16. A Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, em seu artigo 10, define 
como competência específica dos Estados 
assegurar e oferecer com prioridade, 
respectivamente, os seguintes níveis: 
 

A) Educação infantil e ensino médio 
B) Ensino fundamental e ensino profissional 
C) Educação infantil e ensino fundamental 
D) Ensino fundamental e ensino médio 

 
 
 
 
 
 
 

17. Considerando a Resolução nº 4, de 2 de 
outubro de 2009 que institui as Diretrizes 
Operacionais para o Atendimento 
Educacional Especializado na Educação 
Básica, modalidade Educação Especial 
assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) O AEE tem como função complementar ou 
suplementar à formação do aluno por meio 
da disponibilização de serviços, recursos 
de acessibilidade e estratégias que 
eliminem as barreiras para sua plena 
participação na sociedade e 
desenvolvimento de sua aprendizagem. 

B) A elaboração e a execução do plano de 
AEE são de competência dos professores 
que atuam na sala de aula das escolas 
regulares. 

C) Os sistemas de ensino devem matricular 
os alunos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e os de altas 
habilidades/superdotação apenas nos 
centros de Atendimento Educacional 
Especializado (AEE). 

D) Considera-se público-alvo do AEE alunos 
que têm impedimentos de curto prazo de 
natureza física, intelectual, mental ou 
sensorial. 

 
 

18. Assinale a alternativa que apresenta, de 
forma correta, uma diretriz para a oferta de 
Educação Especial, conforme previsto no 
Decreto nº 7.611/2011.  
 

A) Atendimento preferencialmente na rede 
regular de ensino. 

B) Garantia de ensino médio gratuito e 
compulsório, asseguradas adaptações 
razoáveis de acordo com as necessidades 
individuais. 

C) Atendimento preferencialmente em 
instituições especializadas. 

D) Apoio técnico e financeiro pelo Poder 
Público às instituições privadas com fins 
lucrativos, especializadas e com atuação 
exclusiva em educação especial. 
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19. À luz do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei n.º 8.069/1990 e suas 
alterações), assinale a alternativa correta em 
relação ao direito do adolescente à educação. 
 

A) É direito dos pais ou responsáveis ter ciência 
do processo pedagógico, bem como participar 
da definição das propostas educacionais. 

B) É dever dos pais ou responsáveis assegurar 
atendimento no ensino fundamental por meio 
de programas suplementares de material 
didático-escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde. 

C) Os dirigentes de estabelecimentos de ensino 
fundamental comunicarão aos pais ou 
responsáveis a reiteração de faltas 
injustificadas e de evasão escolar, esgotados 
os recursos escolares. 

D) O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é 
direito público objetivo. 

 
 

20. É dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, 
com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão. Para garantir 
tais direitos, o Estatuto da Criança, Lei 
n°8.069/90, criou o Conselho Tutelar ao qual 
compete: 
 

A) formular políticas públicas para atender às 
crianças e adolescentes do município. 

B) aplicar penalidades administrativas nos casos 
de infrações contra norma de proteção à 
criança ou adolescente. 

C) promover e acompanhar os procedimentos 
relativos às infrações atribuídas a 
adolescentes. 

D) zelar pelo cumprimento dos direitos da criança 
e do adolescente como um órgão permanente 
e autônomo, não jurisdicional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

 


