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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

Leia o texto e responda às questões. 
  

Lembranças do passado 
 

Nasci na Itália e vim pequena para o Brasil. 
Meu pai era lavrador e trabalhou duro nas fazendas 
de café. Ganhava pouco, mas, com muita economia, 
conseguiu juntar dinheiro e mudamos para a cidade 
de São Paulo, em 1900. Foi uma emoção viajar 
naquele trem que soltava fagulhas pela chaminé!  

Fomos morar em uma casa pequena, mas o 
quintal era enorme. Tinha horta; galinheiro; forno de 
barro para fazer pães e pizzas; duas cabras e um 
porco.  

De tardezinha, a gente brincava na rua. Nem 
era preciso olhar para os lados, porque não tinha 
carros naquele tempo. Para ir de um lugar para 
outro, só a pé, a cavalo ou nos bondes puxados a 
burros.   Quando escurecia, passava o acendedor de 
lampiões, carregando uma vara comprida, com fogo 
na ponta, e, com ela, ia acendendo os bicos de gás 
dos postes. Quando a eletricidade chegou, muita 
coisa mudou. Os lampiões a gás foram substituídos 
pelas lâmpadas elétricas. Chegou o rádio e a família 
toda ficava ouvindo as notícias e as novelas. Chegou 
também o cinema, que, naquele tempo, tinha 
imagem, mas não tinha som. A inauguração dos 
bondes elétricos foi uma emoção. Todo mundo foi 
ver. Ele passou descendo a ladeira, e a molecada foi 
correndo atrás…  

No fim de semana, a diversão preferida era o 
futebol. Foram os ingleses que trouxeram este 
esporte para o Brasil e todo mundo gostou. Cada 
bairro tinha seu time e muitos campinhos de futebol. 
Os rios eram tão limpos que neles a gente nadava e 
fazia competições de natação. 

Os primeiros automóveis foram uma 
sensação. No começo eram poucos, mas foram 
aumentando e tomando conta da cidade. Os cheiros 
e barulhos mudaram. 

A cidade foi mudando cada vez mais 
depressa e a vida da gente também. As novidades 
foram chegando: panelas de alumínio, geladeira, 
liquidificador, aspirador de pó, fogão a gás, objetos 
de plástico, roupas de náilon e, por fim, a melhor das 
novidades – a televisão. Mas quem era pobre só 
conseguiu comprar essas coisas depois que elas 
começaram a ser fabricadas no Brasil. 

São Paulo foi crescendo sem parar. Dizem 
que é a cidade que mais depressa cresceu em todo 
o mundo, e isso era motivo de grande orgulho para 
os paulistas. […] 

 

Rosicler Martins Rodrigues. Cidades brasileiras: o passado e o 
presente. São Paulo: Moderna, 1992. 
 

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

 
 

1. Identifique o objetivo da autora ao 
escrever o texto “Lembranças do passado”: 

 

A) destacar a necessidade da eletricidade. 
B) criticar o crescimento desenfreado da 

cidade de São Paulo. 
C) convencer às pessoas a visitarem a cidade 

de São Paulo. 
D) estabelecer uma comparação entre o 

passado e o presente da cidade de São 
Paulo. 

 
 

2. Assinale a passagem em que a autora 
exprime um sentimento em relação ao fato 
narrado no texto: 

 

A) “Foi uma emoção viajar naquele trem que 
soltava fagulhas pela chaminé!” 

B) “Quando a eletricidade chegou, muita coisa 
mudou.” 

C) “Chegou o rádio e a família toda ficava 
ouvindo as notícias e as novelas.” 

D) “São Paulo foi crescendo sem parar.” 
 
 

3. No segmento “Meu pai era lavrador e 
trabalhou duro nas fazendas de café.”, o 
termo “duro” exprime: 

 

A) o tempo com que o pai da autora 
trabalhava. 

B) o modo com que o pai da autora 
trabalhava. 

C) o lugar em que o pai da autora trabalhava. 
D) a intensidade com que o pai da autora 

trabalhava. 
 
 

4. No período “Fomos morar em uma casa 
pequena, mas o quintal era enorme.”, a 
conjunção “mas” indica: 

 

A) um fato que justifica o outro. 
B) um fato que compensa o outro. 
C) um fato que complementa o outro. 
D) um fato que é consequência do outro. 

 
 

5. Na oração “De tardezinha, a gente 
brincava na rua.”, o verbo “brincava” aponta 
para um acontecimento: 

 

A) aparente na infância da autora do texto. 
B) contínuo na infância da autora do texto. 
C) hipotético na infância da autora do texto. 
D) esporádico na infância da autora do texto. 
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6. “Todo mundo foi ver”. A que a autora se 
refere? 
 

A) aos lampiões a gás serem substituídos pelas 
lâmpadas elétricas. 

B) às notícias e às novelas pelo rádio. 
C) ao cinema que tinha imagem, mas ainda não 

tinha som. 
D) à inauguração dos bondes elétricos. 

 
 

7. No segmento “No começo eram poucos, mas 
foram aumentando e tomando conta da cidade.”, 
a palavra “poucos” retoma: 
 

A) “os lampiões a gás” 
B) “os bondes elétricos” 
C) “os rios” 
D) “os automóveis” 
 
 

8. No período “Nem era preciso olhar para os 
lados, porque não tinha carros naquele tempo.”, 
o vocábulo “porque” tem o sentido de: 
 

A) porém 
B) pois 
C) mas também 
D) embora 

 
 

9. Em “As novidades foram chegando: panelas 
de alumínio, geladeira, liquidificador, aspirador 
de pó […]”, as vírgulas separam: 
 

A) apostos 
B) orações intercaladas 
C) elementos coordenados 
D) orações coordenadas 

 
 

10. Observando a grafia das palavras destacadas 
nas frases abaixo, assinale a alternativa que 
apresenta erro: 
 

A) Uma falsa meiguice encobria-lhe a rigidez e a 
falta de compreensão. 

B) A obsessão é prejudicial ao discernimento. 
C) A hombridade de caráter eleva o homem. 
D) Eles quizeram fazer concessão para não 

ridicularizar o estrangeiro. 
 

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

LEGISLAÇÃO 
 
 

11. Com base no que dispõe o Decreto n.º 
7.611/2011, julgue o CORRETO. 

 

A) Cabe à União oferecer apoio técnico e 
financeiro aos sistemas públicos de ensino dos 
estados, dos municípios e do Distrito Federal  

     de modo a viabilizar a ampliação do 
atendimento educacional especializado 
ofertado às pessoas com deficiência. 

B) Entre os objetivos do atendimento 
educacional especializado incluem-se 
garantir que as ações da educação 
especial aconteçam de forma transversal 
somente no ensino regular. 

C) O atendimento preferencial em escolas 
especiais. 

D) O AEE deverá ser oferecido por 
instituições filantrópicas com fins 
lucrativos. 

 
 

12. Em relação ao que se entende como uma 
gestão educacional democrática e 
participativa, assinale a alternativa FALSA: 

 

A) A promoção de uma gestão educacional 
democrática e participativa está associada 
ao compartilhamento de responsabilidades 
no processo de tomada de decisão entre 
os diversos níveis e segmentos de 
autoridade do sistema educacional. Desse 
modo, as unidades de ensino podem, em 
seu interior, praticar a busca de soluções 
próprias para seus problemas e, portanto, 
mais adequadas às suas necessidades e 
expectativas, segundo os princípios de 
autonomia e participação. 

B) A gestão educacional cultiva relações 
democráticas, fortalecendo princípios 
comuns de orientação, norteadores da 
construção da autonomia competente. 

C) A expressão “gestão educacional”, 
comumente utilizada para designar a ação 
dos dirigentes, surge em substituição a 
"administração educacional" como uma 
simples substituição terminológica. 

D) A descentralização dos processos de 
direção e tomada de decisões em 
educação, a democratização dos 
processos de gestão da escola, 
estabelecidos na Constituição Nacional e a 
consequente construção da autonomia da 
escola demandam o desenvolvimento de 
espírito de equipe e noção de gestão 
compartilhada nas instituições de ensino, 
em todos os níveis. 
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13. Sobre os princípios nos quais se embasa 
o ensino na educação escolar brasileira, 
segundo a Constituição Federal, considere:   
 

I. Igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola, garantia de padrão de 
qualidade, liberdade de aprender, ensinar, 
pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 
saber.   

II. Pluralismo de ideias e de concepções 
pedagógicas, e coexistência de instituições 
públicas e privadas de ensino, gratuidade do 
ensino público em estabelecimentos oficiais.   

III. Valorização dos profissionais da educação 
escolar, garantidos, na forma da lei, planos de 
carreira, com ingresso exclusivamente por 
concurso público de provas e títulos, aos das 
redes públicas, gestão democrática do ensino 
público, na forma da lei.  

IV. Piso salarial profissional nacional para os 
profissionais da educação escolar pública, nos 
termos de lei federal.    

 

São princípios basilares do ensino: 
 

A) I, II, III e IV. 
B) I, II e III, apenas. 
C) II e IV, apenas. 
D) I e III, apenas. 

 
 

14. Dentre as atribuições do professor do 
Atendimento Educacional Especializado, 
estabelecidas pela Resolução nº 4, de 2 de 
outubro de 2009, da Câmara de Educação Básica 
do Conselho Nacional de Educação, podemos 
citar: 

 

A) matricular, no AEE realizado em sala de 
recursos multifuncionais, os alunos público 
alvo da educação especial matriculados em 
classes comuns da própria escola e os alunos 
de outra(s) escola(s) de ensino regular, 
conforme demanda da rede de ensino. 

B) promover a participação dos alunos nas ações 
intersetoriais articuladas junto aos demais 
serviços públicos de saúde, assistência social, 
trabalho, direitos humanos, entre outros. 

C) produzir materiais didáticos e pedagógicos 
acessíveis, considerando as necessidades 
educacionais específicas dos alunos e os 
desafios que estes vivenciam no ensino 
comum, a partir dos objetivos e das atividades 
propostas no currículo. 

D) registrar, no Censo Escolar MEC/INEP, a 
matrícula de alunos público alvo da educação 
especial nas classes comuns e as matriculas 
no AEE realizado na sala de recursos 
multifuncionais da escola. 

 
 

15. Segundo o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, os dirigentes de escola de 
ensino fundamental devem comunicar ao 
Conselho Tutelar da região os casos de: 

 

A) faltas de qualquer natureza dos alunos. 
B) punições disciplinares aplicadas aos 

alunos. 
C) falta de professor para ministrar qualquer 

disciplina. 
D) elevados níveis de repetência. 

 
 

16. O Estatuto da Criança e do Adolescente, 
Lei n°8.069/90, determina que a criança e o 
adolescente gozem de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, 
sem prejuízo da proteção integral de que 
trata essa lei assegurando-se-lhes, por lei ou 
por outros meios, todas as oportunidades e 
facilidades, a fim de lhes facultar o 
desenvolvimento físico, mental, moral, 
espiritual e social, em condições de 
liberdade e de dignidade. Para os efeitos 
dessa lei, considera-se criança, a pessoa 
que: 

 

A) está matriculada no ensino fundamental, e 
adolescente a que está matriculada no 
ensino médio ou superior. 

B) tem até doze anos de idade incompletos. 
C) tem até dez anos de idade completos, e 

adolescente aquela com mais de dez anos, 
até vinte e um anos. 

D) não é responsável por seus atos, e 
adolescente aquela que tem maioridade. 

 
 

17. A Lei de diretrizes e bases 9.394/96, no 
que diz respeito à gestão democrática 
determina que:  
 

A) Cabe aos sistemas de ensino definir as 
normas de gestão democrática do ensino 
público e privado na educação básica, de 
acordo com suas peculiaridades. 

B) Competem às escolas privadas e públicas 
a elaboração de um modelo próprio de 
gestão democrática. 

C) Cabe aos sistemas de ensino definir as 
normas de gestão democrática do ensino 
público na educação básica, de acordo 
com suas peculiaridades. 

D) Cada modalidade e nível de ensino deve 
seguir um modelo adequado de gestão. 
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18. Em atenção à Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (Lei 9.394/96), assinale a 
alternativa incorreta: 
 

A) O acesso à educação básica obrigatória é 
direito público subjetivo, podendo qualquer 
cidadão, grupo de cidadãos, associação 
comunitária, organização sindical, entidade de 
classe ou outra legalmente constituída e, 
ainda, o Ministério Público, acionar o poder 
público para exigi-lo. 

B) É dever dos pais ou responsáveis efetuar a 
matrícula das crianças na educação básica a 
partir dos 4 (quatro) anos de idade. 

C) O ensino é livre à iniciativa privada, 
independente da autorização de 
funcionamento pelo Poder Público, que poderá 
fiscalizá-lo. 

D) Os Municípios incumbir-se-ão de oferecer a 
educação infantil em creches e pré- escolas, e, 
com prioridade, o ensino fundamental, 
permitida a atuação em outros níveis de ensino 
somente quando estiverem atendidas 
plenamente as necessidades de sua área de 
competência e com recursos acima dos 
percentuais mínimos vinculados pela 
Constituição Federal à manutenção e 
desenvolvimento do ensino. 

 
 

19. Com base na Lei de Diretrizes e Bases para a 
Educação Nacional, 9.394/96, o art. 21º 
estabelece que a educação escolar compõe-se 
de: 
 

I. educação básica, formada pela educação 
infantil, ensino fundamental e ensino médio. 

II. cursos profissionalizantes. 
III. educação superior. 
 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) somente a I está correta  
B) somente a II está correta 
C) somente a I e III estão corretas 
D) somente a III está correta 

 
 

20. Conforme o inciso I do artigo 208 da 
Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988, é dever do Estado a garantia de 
educação básica dos __________ anos de idade, 
assegurada inclusive a sua oferta gratuita para 
_____________. 
 

Assinale a alternativa que preenche, correta e 
respectivamente, as lacunas do texto. 

 

A) quatro aos dezessete / todos os que a ela não 
tiveram acesso na idade própria. 

 

B) seis aos catorze / todas as crianças e 
adolescentes. 

C) seis aos dezessete / todos os que a ela 
não tiveram acesso na idade própria. 

D) quatro aos catorze / todas as crianças e 
adolescentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


