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15 QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA  

 

TEXTO 1 

 

Número de mortos no terremoto do Japão 

 
Tóquio, 9 abr (EFE).- O número de mortos pelo terremoto e o 

tsunami de 11 de março no nordeste do Japão subiu neste 

sábado para 12.898, enquanto outras 14.824 pessoas continuam 

desaparecidas, segundo o último levantamento oficial. 

 

Além disso, em mais de 2.300 refúgios temporários continuam 

vivendo mais de 153 mil pessoas provenientes em sua maioria 

das províncias de Miyagi, Iwate e Fukushima, as mais 

devastadas pela catástrofe. 

 

Em Miyagi, os mortos chegam a 7.869 e há 6.578 pessoas que 

ainda não foram localizadas, enquanto em Iwate há 3.766 

mortos e 4.707 desaparecidos e em Fukushima as vítimas são 

1.201 e os desaparecidos, 3.535. 

 

Aproximadamente 83% dos corpos encontrados até o momento 

foram identificados e entregues a suas famílias, apesar de que, 

com a passagem do tempo, os trabalhos ficam cada vez mais 

difíceis. 

 

Desde quinta-feira, cerca de 300 policiais buscam as vítimas do 

terremoto e tsunami de 11 de março na zona de exclusão de 20 

quilômetros ao redor da usina nuclear de Fukushima Daiichi, 

onde acredita-se que ainda haja mais de 2 mil corpos. 

 

Nessa área não haviam sido realizados trabalhos de recuperação 

de corpos por conta dos temores da alta radioatividade da usina 

nuclear de Fukushima, cujos reatores sofreram grandes 

vazamentos. 

 

Os policiais, que começaram a busca em áreas evacuadas da 

localidade de Minamisoma, contam com trajes de proteção, 

máscaras e detectores de radioatividade. 

 

Neste sábado também foi divulgado que a réplica de 7,1 graus 

registrada na última quinta-feira, que afetou a mesmas regiões 

do terremoto de 11 de março, provocou cinco mortes e deixou 

283 pessoas feridas. 

 

01-Os vocábulos 'não' (l. 6), 'até' (l. 8) e 'por conta' (l. 13), 

aparecem como elementos de coesão textual conferindo a ideia 

respectivamente de: 

 

A. Negação – tempo – causa. 

B. Negação – direção – causa. 

C. Oposição – tempo – conseqüência. 

D. Oposição –direção – causa. 

E. Conseqüência – tempo – conseqüência. 

 

 

 

 

 

 

02-Em qual dos períodos a seguir está conservado o sentido do 

seguinte trecho: “Desde quinta-feira, cerca de 300 policiais 

buscam as vítimas do terremoto e tsunami de 11 de março na 

zona de exclusão de 20 quilômetros ao redor da usina nuclear 

de Fukushima Daiichi, onde acredita-se que ainda haja mais de 

2 mil corpos.” 

 

A. Até quinta-feira, cerca de 300 policiais buscam as 

vítimas do terremoto e tsunami de 11 de março na zona 

de exclusão de 20 quilômetros ao redor da usina 

nuclear de Fukushima Daiichi, onde acredita-se que 

ainda haja mais de 2 mil corpos. 

B. Desde quinta-feira, mais  de 300 policiais buscam as 

vítimas do terremoto e tsunami de 11 de março na zona 

de exclusão de 20 quilômetros ao redor da usina 

nuclear de Fukushima Daiichi, onde acredita-se que 

ainda haja mais de 2 mil corpos. 

C. Desde quinta-feira, cerca de 300 policiais buscam as 

vítimas do terremoto e tsunami de 11 de março na zona 

de exclusão de 20 quilômetros ao redor da usina 

nuclear de Fukushima Daiichi, aonde acredita-se que 

ainda haja mais de 2 mil corpos. 

D. Desde quinta-feira, mais de 300 policiais buscam as 

vítimas do terremoto e tsunami de 11 de março na zona 

de exclusão de 20 quilômetros ao redor da usina 

nuclear de Fukushima Daiichi, na qual acredita-se que 

ainda haja mais de 2 mil corpos. 

E. Desde quinta-feira, mais ou menos 300 policiais 

buscam as vítimas do terremoto e tsunami de 11 de 

março na zona de exclusão de 20 quilômetros ao redor 

da usina nuclear de Fukushima Daiichi,  onde acredita-

se que ainda haja mais de 2 mil corpos. 

 

03-O texto acima caracteriza-se como uma reportagem porque: 

 

A. Usa a variedade informal da língua escrita. 

B. Há ausência de conexão entre o fato central e o que 

está enunciado no título. 

C. Apresenta a abordagem de um acontecimento 

relevante para a sociedade. 

D. Aborda um acontecimento banal e corriqueiro de um 

lugar relativamente isolado, mas que causa impacto. 

E. Desnecessidade de narração. 

 

04-Qual das alternativas abaixo mais se adequa às ideias do 

texto? 

 

A. O governo japonês não pode fazer nenhum cálculo 

quanto ao número de mortos por causa do número de 

desaparecidos. 

B. É natural que com 83% dos mortos identificados e 

entregues às famílias os trabalhos se tornem cada vez 

mais difíceis. 

C. Em áreas evacuadas tornou-se mais difícil fazer as 

buscas já que a população poderia ser atingida pela 

radiação, então os policiais usaram trajes especiais. 

D. Devido ao perigo da radioatividade as buscas numa 

área em que se situa uma usina nuclear não foram 

realizadas imediatamente. 

E. Mesmo depois de encontrados muitos corpos, a réplica 

do tsunami fez com que as buscas fossem inúteis. 
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TEXTO 2 

05-O texto: 

 

A. Ensina duas maneiras de matar pessoas. 

B. Compara duas atitudes que direta ou indiretamente 

levam à morte inocentes. 

C. Procura incutir na mente do leitor que para se resolver 

os problemas sociais deve-se investir em saúde e 

educação em primeiro lugar. 

D. Denuncia de maneira contundente o problema do 

desvio de verbas no país citando um exemplo recente 

desse fato ocorrido em nosso país. 

E. Procura sobretudo um pouco de humor ao retratar os 

dois maiores problemas do país: desvio de verbas e a 

violência escolar. 

 

06-No trecho: “ou pegava uma arma e saía atirando em todo 

mundo ou virava político e desviava a grana da saúde, educação 

e segurança pública.” 

 

A. As orações são coordenadas e apresenta duas opções 

ao ouvinte. 

B. A segunda oração é subordinada à primeira e entre elas 

se estabelece a relação de alternativa. 

C. As orações são independentes entre si, por isso não 

estabelecem nenhuma relação de sentido. 

D. As orações são coordenadas e o conteúdo de uma 

exclui o da outra. 

E. O período é composto por subordinação. 

 

07-Assinale a alternativa que está INCORRETA quanto à 

linguagem do texto: 

 

A. Em: “eu ouvia muitas vozes que diziam pra eu matar 

muita gente” o pronome sublinhado pode ser 

substituído pelo também pronome 'mim' sem prejuízo 

da correção gramatical. 

B. Os dois pontos são usados para introduzir um 

esclarecimento sobre algo mencionado no texto. 

C. No trecho: '...e tinha de escolher entre duas opções...' a 

preposição 'de' poderia dar lugar ao pronome relativo 

'que' tornando a oração mais adequada à variedade 

padrão da língua. 

D. No último período do texto, a vírgula separa os termos 

de uma enumeração. 

E. Algumas marcas da oralidade estão presentes no 

trecho, mas não comprometeram de maneira alguma 

sua compreensão. 

 

TEXTO 3 

 

Renova-te. 

Renasce em ti mesmo. 

Multiplica os teus olhos, para verem mais. 

Multiplica-se os teus braços para semeares tudo. 

Destrói os olhos que tiverem visto. 

Cria outros, para as visões novas. 

Destrói os braços que tiverem semeado,  

Para se esquecerem de colher. 

Sê sempre o mesmo. 

Sempre outro. Mas sempre alto. 

Sempre longe. 

E dentro de tudo. 

Cecília Meireles 

 

08-Assinale a alternativa correta sobre o texto: 

 

A. “Sê sempre o mesmo. 

       Sempre outro.” Expressam o desejo do eu lírico 

de manter-se sempre na mesma situação. 

B. 'Cria outros, para as visões novas.' Se a forma verbal 

'cria' fosse substituída pela forma verbal 'crie', não 

haveria mudança nenhuma no aspecto modo temporal. 

C. 'Multiplica os teus olhos, para verem mais.' o trecho 

destacado, ao substituirmos 'multiplica' por 'soma', não 

ocorreria nenhuma alteração de sentido no verso. 

D. 'alto' e 'tudo' podem ser compreendidos como 

sinônimos no texto. 

E. Os verbos estão empregados no modo imperativo, 

dando ao texto um tom de aconselhamento. 

 

09-Pode-se afirmar que o texto é sobretudo: 

 

A. Objetivo. 

B. Confessional. 

C. Ilógico. 

D. Subjetivo. 

E. Misterioso. 

 

TEXTO 4 

 

Falcão cria situação inusitada em rádio e dá prazo para assinar 

com o Inter 

Paulo Roberto Falcão apresentou seu programa semanal na 

Rádio Gaúcha neste sábado. Inicialmente, a atração teria outro 

comandante. Mas o iminente novo comandante do Inter mudou 

de idéia. Mas criou uma situação curiosa. Fez uma espécie de 

auto-entrevista, misturada com um pronunciamento. 

Tudo motivado pela forte tendência de que ele assuma o time 

do seu coração até segunda-feira. No episódio, o ex-jogador 

estipulou um prazo para acertar a troca do microfone pelo 

abrigo: domingo. 

“Algumas pessoas do Inter me ligaram, tivemos algumas 

conversas depois da saída do Celso, mas não tem 

absolutamente mais nada. Principalmente pela minha empresa e 

pela instituição do Internacional. As coisas têm que se decidir 

no máximo até amanhã [domingo]. Infelizmente não posso 

avançar, por respeito a todos”, disse Falcão, na abertura do seu 

programa. 

http://pensador.uol.com.br/autor/Cecilia_Meireles/
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10-O termo 'inusitada' pode ser entendido corretamente como 

sinônimo de: 

 

A. assustadora 

B. inabitual 

C. indiferente 

D. casual 

E. prenunciada 

 

11-O termo 'auto-entrevista' indica que Falcão: 

 

A. Dirigiu uma entrevista a si mesmo. 

B. Resolveu apresentar ele mesmo seu programa. 

C. Não permitiu que outro apresentador assumisse seu 

lugar. 

D. Respondeu a todas as perguntas dos jornalistas. 

E. Fez um pronunciamento. 

 

12-No trecho: “Algumas pessoas do Inter me ligaram, tivemos 

algumas conversas depois da saída do Celso, mas não tem 

absolutamente mais nada.” pode-se afirmar corretamente que: 

 

A. A forma verbal 'tem' pode ser substituída por uma 

forma do verbo 'haver', sem prejuízo do sentido do 

período. 

B. O vocábulo 'absolutamente' serviu como intensificador 

e prejudicaria a correção semântica do período se fosse 

omitido. 

C. 'mas' é geralmente conjunção adversativa, porém no 

caso do período acima, dá ideia de adição entre os 

termos que liga. 

D. 'ligar' não deve ser empregado em lugar do verbo 

'telefonar', sem prejuízo da compreensão do texto no 

qual se insere. 

E. A ausência de sujeito para a forma verbal 'tivemos', 

provoca ambiguidade na oração. 

 

13-“por respeito a todos”. Assinale a alternativa correta sobre 

a concordância no trecho destacado: 

 

A. O substantivo 'respeito', na norma padrão, é regido pela 

preposição 'por'. 

B. 'respeito' pede complemento regido por preposição. 

C. Por derivar do verbo 'respeitar', 'respeito' deve sempre 

ser regido por uma preposição. 

D. A expressão estaria de acordo com a norma padrão se a 

preposição 'a' fosse substituída por 'de'. 

E. 'respeito' não deve ser regido por preposição de acordo 

com a norma culta, mas é aceitável porque o texto em 

questão reproduz a fala. 

 

TEXTO 5 

14-Em qual das alternativas abaixo há uma análise correta das 

expressões do texto? 

 

A. Seria correto escrever a frase do primeiro quadrinho da 

seguinte forma: 'vá à frente e monte Lucy.' 

B. No segundo quadrinho a expressão 'para onde vai' não 

poderia ser trocada por 'aonde vai' sem prejuízo da 

correção gramatical. 

C. Em 'a cozinha', no terceiro quadrinho, houve a fusão 

da preposição 'a' com o artigo feminino, portanto 

deveria haver o emprego do acento grave. 

D. No terceiro quadrinho, 'Lucy' é um vocativo e não 

deveria estar separado por vírgula. 

E. No último quadrinho, 'até a cozinha' é um exemplo de 

emprego facultativo do acento grave na ocorrência de 

crase. 

 

15-Em qual dos trechos da notícia reproduzida abaixo NÃO há 

um erro de acordo com a norma padrão da língua? 

 

A. Quem busca uma boa programação musical para este 

domingo (10) pode escolher entre grandes shows, 

ambos com entrada franca. A cantora Mônica Feijó 

defende o repertório de seu novo disco, no Parque 

Dona Lindu. No mesmo horário acontece o show de 

lançamento do Sonoris Fabrica, no Teatro de Santa 

Isabel, um espetaculo cuja influência mais nítida é a 

do movimento armorial, na união do erúdito com o 

popular.  

B. Abusando da música pop em suas letras e arranjos 

Mônica Feijó que canta composições do disco novo e 

de outros momentos da carreira estará acompanhada 

de banda formada pelo baixista Areia - que também 

assina a direção musical, o baterista Tom Rocha, o 

guitarrista Rodrigo Souza e o tecladista Guga Fonseca. 

C. Para o show do Sonoris Fábrica, o artista plástico 

Romero de Andrade Lima, que assina as ilustrações do 

encarte, criou 11 paineis, representando cada uma das 

músicas do disco. Já a direção de palco ficou a cargo 

do artista plástico Dantas Suassuna. 

D. "A nossa ideia era transformar em imagem as 

sensações das músicas da Sonoris Fábrica": diz o 

violinista Sérgio Ferraz. 

E. O repertório do show tem cerca de duas horas e conta, 

entre outras, com as músicas Poeira, Baião do Bob 

Ivo, A feira, Tango flamenco, Sossego, Zumbi e Festa 

da colheita, estas três últimas com a partipação do 

percussionista Jerimum de Olinda. 
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16-Podem participar do PRO JOVEM Adolescente, EXCETO: 

 

A. O público do Pro Jovem Adolescente é constituído por 

Jovens entre 15 e 17 anos. 

B. Pertençam às famílias beneficiárias do Programa Bolsa 

Família (obrigatoriamente). 

C. Tenham participado do PETI. 

D. Estejam vinculados ou tenham sido inseridos no 

serviço de enfrentamento ao abuso e a exploração 

sexual (Sentinela). 

E. Egressos ou em cumprimento de medidas sócio 

educativas (de internação e de proteção). 

 

17-O PRO JOVEM Adolescente articula 03 eixos estruturantes 

que são: 

 

A. Direitos humanos e sócio assistenciais, participação 

cidadã e mundo do trabalho. 

B. Convivência social, participação cidadã e saúde e 

esporte. 

C. Convivência social, participação cidadã e cultura. 

D. Convivência social, participação cidadã e mundo do 

trabalho. 

E. Trabalho, participação cidadã e saúde e cultura. 

 

18-São condições de desligamento do PRO JOVEM 

Adolescente, EXCETO: 

 

A. Conclusão do ciclo completo de atividades. 

B. Completar 18 anos (ciclo completo). 

C. Descumprimento reiterado e injustificado com 

matrícula e frequência escolar. 

D. Descumprimento grave de normas de convivência. 

E. Desligamento do programa bolsa família. 

 

19-No Art. 10. Da Lei Nº 11.692/08, O Projovem Adolescente - 

Serviço Socioeducativo destina-se aos jovens de 15 (quinze) a 

17 (dezessete) anos, com as descrições abaixo, do qual é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Pertencentes a família beneficiária do Programa Bolsa 

Família – PBF ao menos 6 meses. 

B. Egressos de medida socioeducativa de internação ou 

em cumprimento de outras medidas socioeducativas 

em meio aberto, conforme disposto na Lei nº 8.069, de 

13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

C. Em cumprimento ou egressos de medida de proteção, 

conforme disposto na Lei no 8.069, de 13 de julho de 

1990. 

D. Egressos do Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil – PETI.  

E. Egressos ou vinculados a programas de combate ao 

abuso e à exploração sexual. 

 

 

 

20-Sobre as principais mudanças obtidas com a modificação do 

Agente Jovem para o PRO JOVEM Adolescente é 

INCORRETO afirmar: 

A. Extinguiu o auxílio de 65 (um benefício de R$ 30,00 é 

pago diretamente às famílias). 

B. Priorizou os jovens de 15 a 17 anos integrantes das 

famílias do Programa Bolsa Família (PBF). 

C. Ampliou a permanência no programa para até 24 

meses. 

D. Preveu uma expansão territorial na lógica dos CRAS 

(SUAS) até 4 mil municípios até 2010. 

E. Incorporou o programa Escola de Fábrica, do MEC. 

 

21-Art. 2º O Projovem, destinado a jovens de 15 (quinze) a 29 

(vinte e nove) anos, com o objetivo de promover sua 

reintegração ao processo educacional, sua qualificação 

profissional e seu desenvolvimento humano, será desenvolvido 

por meio das seguintes modalidades, EXCETO: 

 

A. Projovem Adolescente - Serviço Socioeducativo. 

B. Projovem Urbano. 

C. Projovem Campo - Saberes da Terra. 

D. Projovem Trabalhador. 

E. Projovem Juventude cidadã. 

 

22-O Projovem Adolescente - Serviço Socioeducativo será 

coordenado pelo(o): 

 

A. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome. 

B. Secretaria Nacional de Juventude da Secretaria-Geral 

da Presidência da República. 

C. Secretaria-Geral da Presidência da República. 

D. Ministério da Educação. 

E. Ministério do Trabalho e Emprego. 

 

23-Referente ao financiamento do PROJOVEM de acordo com 

a Lei Nº 11.692/08 é INCORRETO afirmar: 

 

A. Os órgãos responsáveis pela coordenação das 

modalidades do Projovem definirão, a cada exercício 

financeiro, a forma de cálculo, o número e o valor das 

parcelas a serem repassadas aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios, bem como as orientações e 

instruções necessárias à sua execução, observado o 

montante de recursos disponíveis para este fim, 

constante da Lei Monetária Anual. 

B. Os saldos dos recursos financeiros recebidos pelos 

órgãos e entidades da administração pública federal, 

estadual, municipal e do Distrito Federal à conta do 

Projovem, existentes na conta-corrente específica a 

que se refere o caput do artigo 4º, em 31 de dezembro 

de cada ano deverão ser aplicados no exercício 

subseqüente, com estrita observância ao objeto de sua 

transferência, nos termos da legislação vigente. 

C. O órgão responsável pelas modalidades do Projovem 

definirá o agente pagador entre uma instituição 

financeira oficial. 
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D. As despesas com a execução do Projovem observarão 

os limites de movimentação, de empenho e de 

pagamento da programação orçamentária e financeira 

anual. 

E. O Poder Executivo deverá compatibilizar a quantidade 

de beneficiários de cada modalidade do Projovem com 

as dotações orçamentárias existentes. 

 

24-Na modalidade Projovem Campo - Saberes da Terra, 

poderão ser pagos até:  

 

A. 6 auxílios financeiros. 

B. 10 auxílios financeiros. 

C. 12 auxílios financeiros. 

D. 14 auxílios financeiros. 

E. 20 auxílios financeiros. 

 

25-Referente à Lei nº 11.340/06 é INCORRETO afirmar: 

 

A. A Lei nº 11.340, de 2006, conhecida como Lei Maria 

da Penha, representa um avanço histórico no combate 

à violência contra a mulher, pois legitima e legaliza o 

repúdio a todas as formas de violência contra a mulher 

e a necessidade de punição mais severa contra o 

agressor.  

B. A Lei Maria da Penha é um dos maiores avanços na 

luta pelo combate à violência contra as mulheres.  

C. A lei alterou o Código Penal brasileiro e possibilitou 

que agressores (marido, companheiro, namorado, 

parentes, desconhecidos) de mulheres no âmbito 

doméstico ou familiar sejam presos em flagrante ou 

tenham sua prisão preventiva decretada; estes 

agressores também não poderão mais ser punidos com 

penas alternativas e a legislação também aumenta o 

tempo máximo de detenção previsto de um para cinco 

anos.  

D. A nova lei ainda prevê medidas que vão desde a saída 

do agressor do domicílio até a proibição de sua 

aproximação da mulher agredida e dos filhos. 

E. A lei também tipifica a violência doméstica contra a 

mulher como uma violência contra os direitos 

humanos.  

 

26-Sobre Declaração Universal dos Direitos Humanos é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Em 1946, a Organização das Nações Unidas criou o 

Comitê de Direitos Humanos responsável pela redação 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

documento que conseguiu expressar uma visão de 

mundo, até hoje atual, desejada pela comunidade 

internacional.  

B. A Declaração adotada pela ONU em 1948,  tem por 

missão exclusiva contribuir para a construção da paz 

por meio da cooperação entre as nações, visando 

fortalecer o respeito universal à justiça, o estado de 

direito e a garantia dos direitos humanos e liberdades 

fundamentais.  

 

 

C. Desde sua criação, a UNESCO tem participado da 

organização e realização de todos os eventos mundiais 

sobre direitos humanos, bem como da construção de 

parâmetros e standards internacionais relacionados a 

esse tema.  

D. A Constituição de 1988 fixou os direitos humanos 

como um dos princípios que devem reger as relações 

internacionais do Brasil (artigo 4º, inciso II).  

E. O texto reconhece ainda, como tendo status 

constitucional, os direitos e garantias contidos nos 

tratados internacionais ratificados pelo Brasil, que não 

tenham sido incluídos no artigo 4º da Constituição.  

 

27-Referente à Políticas Públicas do Esporte e Lazer é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Em 2003 foram convidados inúmeros segmentos do 

esporte no país para se mobilizarem na elaboração de 

uma Política Nacional de Esporte. Foi realizada a 1ª 

Conferência Nacional do Esporte, sob o tema 

“Esporte, Lazer e Desenvolvimento Humano”, 

resultando em mudanças conceituais e de 

profundidade, a partir do cumprimento das etapas da 

conferência que começa no âmbito municipal, 

passando pelo regional, estadual e finalmente 

nacional. 

B. Em 2006 foi criado o Ministério do Esporte, com a 

missão de “formular e implementar Políticas Públicas 

inclusivas e de afirmação do esporte e do lazer, como 

direitos sociais dos cidadãos, colaborando para o 

desenvolvimento nacional e humano”. 

C. O objetivo da lei referente a esportes e lazer é de 

assegurar o acesso de todas as atividades esportivas e 

de lazer a fim de reduzir ou mesmo eliminar o quadro 

de injustiças, exclusão e vulnerabilidade social, que 

atinge grande parte da população brasileira.  

D. Cabe ao Estado a democratização do esporte e do 

lazer, que são direitos sociais, denominados de 

cidadania esportiva e de lazer, objetivando detectar e 

desenvolver talentos esportivos em potencial, 

aprimorar o desempenho de atletas e para-atletas de 

rendimento, fomentar a prática do esporte educacional 

e de identidade cultural. 

E. O esporte é um fator de inclusão social e para isso está 

articulado a outros serviços públicos, sobretudo 

educação, saúde e qualidade de vida. 

 

28-Em entrevista exibida pelo Fantástico, da TV Globo, o 

funcionário do Banco Central Ricardo Neis, 47, tentou explicar 

por que atropelou um grupo de ciclistas que participavam de 

uma pedalada coletiva em Porto Alegre, no dia 25 de fevereiro. 

(Site -FOLHA)  

Sobre as notícias referentes a este caso é INCORRETO afirmar: 

 

A. Justiça gaúcha manda soltar atropelador de ciclistas. 

Neis foi libertado no início de abril após decisão do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. No dia 7 de 

abril, a 3ª Câmara Criminal do TJ decidiu conceder 

habeas corpus, que foi requerido pela defesa de Neis. 

  

http://www.unesco.org.br/publicacoes/copy_of_pdf/decunivdireitoshumanos.pdf/mostra_padrao
http://www.unesco.org.br/publicacoes/copy_of_pdf/decunivdireitoshumanos.pdf/mostra_padrao
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/900066-justica-gaucha-manda-soltar-atropelador-de-ciclistas.shtml
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B. Promotoria acusa atropelador de tentar matar 17 

ciclistas no RS. Em março, a Promotoria denunciou 

Neis sob acusação de 17 tentativas de homicídio 

triplamente qualificadas (motivo fútil, sem chance de 

defesa às vítimas e expor terceiros ao perigo). A 

denúncia foi aceita pela Justiça.  

C. O caso gerou comoção na capital gaúcha porque as 

vítimas participavam de uma pedalada organizada pelo 

grupo Bike Crítica, que defende o uso de bicicletas no 

trânsito. 

D. Atropelador de ciclistas no RS passa por avaliação 

psiquiátrica. O motorista negou que tivesse problemas 

psicológicos, e disse que foi diagnosticado com estresse 

pós-traumático após o acidente.  

E. Atropelador de ciclistas diz que acelerou para evitar 

linchamento. 

 

29-Sobre o desastre do Japão, indique a(s) alternativa(s) 

CORRETA (S): (site FOLHA) 

 

I. Japão proíbe venda de cogumelo Toront de 

Fukushima. 

II. Japão diz que 10 técnicos receberam altas doses de 

radiação. 

III. Japão encontra 22 corpos nos arredores da usina 

nuclear de Fukushima. 

IV. Homem de 102 anos se mata para não abandonar casa 

em Fukushima. 

V. Corpo de vítima de tsunami é encontrado na costa do 

Oregon (EUA). 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. I, II, III. 

B. II, III. 

C. II, III, V. 

D. I, III, IV. 

E. IV, V. 

 

30-Em Pernambuco, no dia 17/04/11, policiais federais 

autuaram um vigilante por crime contra o meio ambiente 

através de um Termo Circunstanciado de Ocorrência, por tentar 

traficar aves no Aeroporto dos Guararapes. (site Pe360graus).  

Sobre esta notícia, marque V para as alternativas verdadeiras e 

F para as falsas: 

 

(   )  A apreensão foi de 179 Galos de Campina. 

(   )  As aves seriam levadas para o Paraná. 

(   )  O Vigilante afirmou que iria receber R$ 1 mil pelo 

serviço. 

(   )  O vigilante foi liberado depois de pagar uma fiança de 

R$ 200. 

(   )  O vigilante não tem antecedentes criminais e mora no 

município de Orobó, no sertão pernambucano. 

(   )  As aves foram encaminhadas ao Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais renováveis 

(Ibama), para, em seguida, serem reintroduzidas à 

natureza. 

 

 

 

A seqüência correta é: 

 

A. F, F, V, V, V, V. 

B. F, V, F, V, F, V. 

C. V, F, V, V, V, V. 

D. V, V, V, F, F, F. 

E. F, V, V, F, V, V. 

 

31-Alguns jogadores nos últimos tempos, sofreram ações de 

racismo pela torcida na Europa, sobre estes é INCORRETO 

afirmar:  

 

A. No caso de Roberto Carlos, um torcedor ofereceu uma 

banana ao lateral antes da execução do hino nacional 

russo. Já Marcelo foi chamado de "macaco" por alguns 

fãs do Atlético de Madri, no Vicente Calderon. 

B. No Sul-Americano sub-20, o atacante Diego Maurício, 

do Flamengo. No empate por 1 a 1 com a Bolívia, em 

Moquegua, o jogador ouviu alguns torcedores 

imitando sons de macaco. Na ocasião, os jogadores do 

time canarinho e o técnico Ney Franco lamentaram a 

atitude de uma minoria dentro do estádio. 

C. O jogador brasileiro Adauto, atuando no MSK Zilina, 

da Eslováquia, foi vítima de racismo no futebol, em 

partida disputada no dia 9 de abril de 2011. O jogador, 

que teve passagens pelo Atlético-PR e Ponte Preta, 

sofreu insultos racistas da torcida do Real Madri em 

partida válida pelo campeonato local. 

D. Em 2004 o camaronês Eto'o foi alvo de insultos 

racistas na partida entre Barcelona e Getafe, válida 

pelo Campeonato Espanhol. Cerca de 50 torcedores do 

Getafe imitaram macacos cada vez que o jogador, 

conhecida estrela do Barça, tocava na bola. 

E. Um dos ápices do racismo do futebol europeu foi em 

2006, quando uma organização nazi-fascista da 

Alemanha, a “Aliança para a proteção da Alemanha”, 

fez campanha aberta, com panfletos e cartazes contra a 

existência de um negro convocado para a seleção 

alemã, o meia Gerald Asamoah, de origem ganesa 

naturalizado alemão. 

 

32-As Escolas Infantis e Escola Ativa-Direta surgiram para 

atender à necessidade de educar e cuidar das crianças de 2 a 7 

anos, filhos de pais que passavam o dia trabalhando nas 

fábricas. Na América Latina, os trabalhos pedagógicos de 

Maria Montessori trouxeram valiosa contribuição a esse tipo de 

estabelecimento. Muitos pedagogos rejeitam a denominação de 

“escola” para essas instituições, pois o termo pressupõe 

aprendizagem metódica, o que não representa o objetivo dos 

centro infantis, que visam a auxiliar o desenvolvimento 

harmonioso da criança, mas de forma natural e espontânea. São 

princípios destas escolas, EXCETO:  

 

A. Atmosfera de liberdade vigiada. 

B. Atividades variadas escolhidas pelo próprio aluno, que 

deve ser auxiliado, se necessário, na sua execução. 

C. Em vez de ensino verbalista, ensino pelo método 

passivo, “aprender fazendo”. 

D. Substituição dos castigos pelos conselhos e pelo 

exemplo. 

E. Respeito às peculiaridades de cada criança. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/892005-promotoria-acusa-atropelador-de-tentar-matar-17-ciclistas-no-rs.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/892005-promotoria-acusa-atropelador-de-tentar-matar-17-ciclistas-no-rs.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/885550-atropelador-de-ciclistas-no-rs-passa-por-avaliacao-psiquiatrica.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/885550-atropelador-de-ciclistas-no-rs-passa-por-avaliacao-psiquiatrica.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/882332-atropelador-de-ciclistas-diz-que-acelerou-para-evitar-linchamento.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/882332-atropelador-de-ciclistas-diz-que-acelerou-para-evitar-linchamento.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/904091-japao-proibe-venda-de-cogumelo-shitake-de-fukushima.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/904091-japao-proibe-venda-de-cogumelo-shitake-de-fukushima.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/903135-japao-diz-que-28-tecnicos-receberam-altas-doses-de-radiacao.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/903135-japao-diz-que-28-tecnicos-receberam-altas-doses-de-radiacao.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/902604-japao-encontra-dez-corpos-nos-arredores-da-usina-nuclear-de-fukushima.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/902604-japao-encontra-dez-corpos-nos-arredores-da-usina-nuclear-de-fukushima.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/902531-homem-de-102-anos-se-mata-para-nao-abandonar-casa-em-fukushima.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/902531-homem-de-102-anos-se-mata-para-nao-abandonar-casa-em-fukushima.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/901832-corpo-de-vitima-de-tsunami-e-encontrado-na-costa-do-oregon-eua.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/901832-corpo-de-vitima-de-tsunami-e-encontrado-na-costa-do-oregon-eua.shtml
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33-Sobre cultura é INCORRETO afirmar: 

 

A. Cultura é uma dimensão do processo social, da vida de 

uma sociedade. Não diz respeito apenas a um conjunto 

de práticas e concepções. 

B. Não se pode dizer que cultura seja algo independente 

da vida social, algo que nada tenha a ver com a 

realidade onde existe. Entendida dessa forma, cultura 

diz respeito a todos os aspectos da vida social, e não se 

pode dizer que ela exista em alguns contextos e não 

em outros. 

C. Cultura é uma construção histórica, seja como 

concepção, seja como dimensão do processo social. 

D. A cultura é algo natural, é uma decorrência de leis 

físicas ou biológicas. Embora seja, um produto 

coletivo da vida humana. Isso se aplica não apenas à 

percepção da cultura, mas também à sua relevância, à 

importância que passa a ter. 

E. Cultura é um território bem atual das lutas sociais por 

um destino melhor. É uma realidade e uma concepção 

que precisam ser apropriadas em favor do progresso 

social e da liberdade, em favor da luta contra a 

exploração de uma parte da sociedade por outra, em 

favor da superação da opressão e da desigualdade. 

 

34-Os problemas enunciados no Programa Cultura, Identidade 

e Cidadania − Cultura Viva, criado pela Portaria MinC referem-

se às características culturais e sociais peculiares das 

comunidades em situação de vulnerabilidade que são, 

EXCETO: 

 

A. Ausência de estímulos para a exploração lúdica e social 

de potencialidades artísticas e culturais locais. 

B. Carência de meios para divulgação de produções e 

expressões culturais locais. 

C. Dificuldades de acesso à produção artística como 

público consumidor de entretenimento, conhecimento e 

lazer. 

D. Dificuldades de acesso à cultura digital. 

E. Limitações de acesso a processos educativos que 

respeitem as contingências culturais nacionais. 

 

35-Referente aos direitos salariais que podem ser vistos na 

Constituição é INCORRETO afirmar: 

 

A. Salário mínimo profissional é a menor remuneração 

com a qual deverão ser pagos os membros de 

determinada profissão, como os advogados, quando 

contratados como empregados por alguma empresa.  

B. Piso salarial profissional é a menor remuneração 

acertada para os membros de uma categoria 

profissional necessariamente sindicalizada, ou em uma 

ou várias empresas, categoria essa que poderá reunir 

várias profissões. 

C. A Constituição impõe que o valor do piso salarial seja 

fixado, tendo em conta a extensão e a complexidade do 

trabalho. 

 

 

 

D. O salário mínimo está nacionalmente unificado, no que 

difere fundamentalmente da disciplina constitucional 

anterior, eliminando a possibilidade de fixação de 

salários mínimos regionais, a não ser que haja uma 

emenda constitucional.  

E. A Constituição assegura reajustes periódicos que 

preservem o poder aquisitivo do salário mínimo. O que 

significa aumento do mesmo num certo período de 

acordo com o poder de compra perdido pela 

depreciação causada pela inflação.  

 

36-De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, Art. 

67. Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de 

trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade 

governamental ou não-governamental, é vedado trabalho em 

tais situações, EXCETO: 

 

A. Noturno, realizado entre as vinte e duas horas de um 

dia e as cinco horas do dia seguinte. 

B. Perigoso, insalubre ou penoso. 

C. Realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao 

seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. 

D. Realizado em horários e locais que não permitam a 

freqüência à escola. 

E. Há menores de quatorze anos. 

 

37- Segundo a LDB, Da Organização da Educação Nacional, 

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de, EXCETO: 

 

A. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e 

instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, 

integrando-os às políticas e planos educacionais da 

União e dos Estados. 

B. Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. 

C. Baixar normas complementares para o seu sistema de 

ensino. 

D. Autorizar, credenciar e supervisionar os 

estabelecimentos do seu sistema de ensino. 

E. Assegurar o ensino fundamental e oferecer, com 

prioridade, o ensino médio. 

 

38-De acordo com a LDB, Art. 24. Parágrafo V. A verificação 

do rendimento escolar observará os seguintes critérios, 

EXCETO: 

 

A. Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do 

aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre 

os quantitativos e dos resultados ao longo do período 

sobre os de eventuais provas finais. 

B. Possibilidade de aceleração de estudos para alunos 

com atraso escolar. 

C. Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries 

mediante verificação do aprendizado. 

D. Aproveitamento de estudos concluídos com êxito. 

E. Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de 

preferência não paralelos ao período letivo, para os 

casos de baixo rendimento escolar, a serem 

disciplinados pelas instituições de ensino em seus 

regimentos. 
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39-Indique a forma pela qual o povo exerce diretamente o seu 

poder: 

 

A. Sufrágio internacional. 

B. Cooperação. 

C. Voto. 

D. Plebiscito. 

E. Sindicato. 

 

40-A educação é direito de todos e dever: 

 

A. Da Instituição de ensino. 

B. Do Estado. 

C. Da família. 

D. Do Estado e da família. 

E. Do educando. 

 

 

 

 




