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Língua Portuguesa
Leia atentamente a canção a seguir, interpretada por Cazuza e escrita por Cazuza,
George Israel e Nilo Romero, para responder às questões de 1 a 3.
Brasil
Não me convidaram
Pra esta festa pobre
Que os homens armaram
Pra me convencer
A pagar sem ver
Toda essa droga
Que já vem malhada
Antes de eu nascer
Não me ofereceram
Nem um cigarro
Fiquei na porta
Estacionando os carros
Não me elegeram
Chefe de nada
O meu cartão de crédito
É uma navalha
Brasil!
Mostra tua cara

Quero ver quem paga
Pra gente ficar assim
Brasil!
Qual é o teu negócio?
O nome do teu sócio?
Confia em mim
Não me sortearam
A garota do Fantástico
Não me subornaram
Será que é o meu fim?
Ver TV a cores
Na taba de um índio
Programada
Pra só dizer "sim, sim"
Grande pátria
Desimportante
Em nenhum instante
Eu vou te trair
Não, não vou te trair

01- Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – O eu-lírico da canção afirma que o estado crítico do país é algo recente.
II – Pela leitura da canção, é possível afirmar que a festa a que o eu-lírico não foi
convidado tinha um objetivo: convencê-lo a se deixar enganar.
III – Na terceira estrofe, a palavra “cara” foi empregada de maneira conotativa, e
significa “verdadeira identidade”.
É (São) correta(s) a(s) afirmativa(s):
a) II e III.
b) I e II.
c) Todas.
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02-A figura de linguagem presente nos versos “O Meu cartão de crédito/ é uma
navalha” é:
a) Objetificação.
b) Metáfora.
c) Paradoxo.
d) Zeugma.
03-Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – As negativas presentes na canção – “Não me convidaram”, “Não me ofereceram”,
“Não me elegeram” – sugerem uma exclusão social.
II – O sujeito da sentença “Não me convidaram pra essa festa pobre” é classificado
como sujeito indeterminado, assim como na oração “precisa-se de cozinheiro”.
III – Na terceira estrofe, o eu-lírico faz uso da segunda pessoa do singular. Utilizando-se
o pronome possessivo “seu” – terceira pessoa do singular –, a estrofe ficaria assim:
“Brasil!/Mostra sua cara/ quero ver quem paga/ pra gente ficar assim/ Brasil/ Qual é o
seu negócio?/ O nome do seu sócio?/ Confia em mim”.
É (São) correta(s) a(s) afirmativa(s):
a) I e III.
b) Apenas II.
c) Todas.
d) I e II.

04- Assinale a alternativa cujos termos em destaque são termos essenciais da oração:
a) Docemente ela sorriu.
b) Ao longo do ano, muitos alunos desistem do curso.
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d) Sandra foi ouvida pelo delegado.

05- Assinale a alternativa incorreta segundo o padrão de norma culta:
a) Andressa e Camila saíram sós.
b) Perdemos bastantes chances de conquistarmos o título.
c) Após o sinal, é proibido entrada.
d) Segue anexo os documentos solicitados.

Conhecimento Legislativo
6. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente:
I. A criança e o adolescente têm direito de contestar critérios avaliativos, podendo
recorrer às instâncias escolares superiores.
II. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de
castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção,
disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da
família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas
socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educálos ou protegê-los.
III. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino médio, fazer lhes a
chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, pela frequência à escola.
IV. É dever de o Estado dar acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e
da criação artística, segundo a capacidade de cada um.
Está correta:
a) I, II e III
b) I, II e IV
c) II , III e IV
d) I, II, III e IV
_________________________________________________________________
7. Complete:
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da criança e do adolescente.
a)
b)
c)
d)

do Município, Estado e União
da Escola
de todos
da família

8. Segundo o artigo 152 da Lei Orgânica do Município de São José do Barreiro: A
Educação, ministrada com base nos princípios estabelecidos, no art. 205 e seguintes da
Constituição Federal é inspirada nos princípios de:
a) Liberdade e solidariedade
b) Direitos e Deveres.
c) Eficiência e dignidade
d) Eficiência e impessoalidade

9. Segundo a Constituição Federal de 1988 sobre a educação, analise as afirmações:
I- Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência intelectual deve
ser feito, preferencialmente, em classes exclusivas desses alunos.
II- Acesso público e gratuito ao ensino fundamental e médio é direito exclusivo aos
alunos com idade compreendida entre 6 e 17 anos de idade.
III- Ensino religioso é de matrícula facultativa, devendo ser oferecido nos horários
normais das escolas públicas de ensino fundamental.
IV- O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às
comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos
próprios de aprendizagem. Está correto:
a)
b)
c)
d)

I, II e III
II, III e IV
III e IV
I, II, III e IV

10. No artigo 11 da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação do Brasil) todas as
ações a seguir são incumbências do município, exceto:
a) organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de
ensino, desvinculando-os das políticas e planos educacionais da União e dos Estados.
b) exercer ação redistributiva em relação às suas escolas.
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d) oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino
fundamental.
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