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Cargo: Professor PEB- I Ensino Fundamental  
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o texto e responda o que se pede. 
 
“Disney para os brasileiros, votos para Obama” 
 
De olho no eleitorado da Flórida, estratégico em quase toda a 
eleição presidencial americana, o presidente Barack Obama 
anunciou na semana passada um conjunto de medidas para 
facilitar a concessão de vistos para turistas brasileiros. Num 
país que se recupera de uma crise econômica, a medida 
atende essencialmente às necessidades do comércio local. 
Em 2010, 1,2 milhão de brasileiros visitaram a Flórida, 
deixando US$ 6 bilhões em suas caixas registradoras. 
Também são brasileiros os principais investidores do mercado 
imobiliário local. Obama não pretende elevar o status do 
turista brasileiro, que segue obrigado a pedir visto para entrar 
no país, ao contrário do que ocorre com viajantes de outras 
procedências. A ideia é diminuir o tempo de espera nos 
consulados, que chega a 76 dias em São Paulo e 49 em 
Brasília. No passado, os brasileiros eram tratados como 
imigrantes em potencial pelas autoridades americanas. Não é 
mais assim. Com a ajuda do real valorizado que carregam no 
cartão de crédito, são vistos agora como turistas capazes de 
movimentar a economia. 
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01. No texto, encontramos muitos exemplos de substantivos   
a) Epicenos. 
b) Próprios. 
c) Sobrecomuns. 
d) Derivados. 
  
02. “No passado, os brasileiros eram tratados como imigrantes 
em potencial pelas autoridades americanas”. Isso não ocorre 
mais porque: 
a) Os brasileiros têm, agora, um conjunto de medidas para 

facilitar a concessão dos vistos. 
b) Os brasileiros são os principais investidores do mercado 

imobiliário. 
c) Houve uma valorização da moeda brasileira, o que faz com 

que o turista brasileiro seja visto como uma potencia na 
movimentação da economia americana. 

d) Os EUA é um país que se recupera da crise econômica. 
 
03. O texto afirma, em outras palavras, que o turista brasileiro 
a) Tem um eleitorado na Flórida que é estratégico para a 

eleição presidencial. 
b) Visita a Flórida, deixando lá um bom dinheiro. 
c) É o principal investidor do mundo imobiliário do país. 
d) Está sendo muito paparicado por Barack Obama. 
 
04. Temos um discurso direto em: 
a) “Ei, você está me ouvindo, a Disney e a Flórida estão 

abertas para negócios”. 
b) O governador do Texas, ao retirar sua candidatura à 

Presidência dos EUA, disse que Washington precisa de 
um governo mais humilde. 

c) O repórter aproveitou uma de suas transmissões ao vivo e 
pediu em casamento a âncora do jornal. 

d) Só se falou em Luíza nas redes sociais, depois que seu pai 
apareceu no comercial de um condomínio dizendo que 
reuniu a família em sua homenagem. 

 
05. Em “O iraniano Mahmoud Ahmadinejad poupou-nos de 
sua presença na última turnê à América Latina”, subentende-
se que: 
a) Ele ainda não nos esqueceu. 
b) Ele virá ao Brasil. 

c) Ele não veio ao Brasil. 
d) Ele fez uma turnê ao Brasil. 
 
06. Na manchete da Revista Veja, “Naufrágio moral no Costa 
Concórdia”, alusivo a um acidente com um navio, 
recentemente, pode-se depreender, pela expressão “naufrágio 
moral”: 
a) Que não há qualquer conotação na expressão. 
b) Que a expressão tem uma conotação pejorativa. 
c) Que a conotação da expressão é positiva. 
d) Que os fatos ocorridos recentemente sobre o acontecido 

com o referido navio foram bastante explorados pela mídia, 
mas esta não faz alusão à moralidade do comandante do 
navio em questão. 

 
07. Quanto à acentuação, estão corretas todas as palavras da 
alternativa 
a) Juíz, raíz, ônibus, mágoa. 
b) Vôo, herói, traquéia, feiúra. 
c) Crêem, papéis, pêra, pêlo. 
d) Acadêmico, purê, tênis, bebê. 
 
08. O verbo “ser”, assim como outros que são irregulares no 
radical, é classificado como: 
a) Abundantes. 
b) Anômalos. 
c) Defectivos. 
d) Pronominais. 
 
09. Em qual das expressões grifadas nas frases abaixo há 
sentido denotativo? 
a) Todos trabalham, até os pequenos. 
b) Deus é o espírito perfeito que governa o mundo. 
c) Não chegaram ainda as encomendas. 
d) Não aconteceu nada. 
 
10. A palavra ou expressão assinalada na questão anterior, 
denota: 
a) Inclusão. 
b) Realce. 
c) Explicação. 
d) Exclusão. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
11. Um aluno gasta 2/7 de um lápis por dia. Para quantos dias 
dará uma dúzia e meia de lápis? 
a) 63 
b) 65 
c) 67 
d) 69 
 
12. Quantos dam há em 12 km? 
a) 1.200 
b) 0,12 
c) 0,012 
d) 0,0012 
 
13. O heptágono tem: 
a) 9 segmentos de reta 
b) 8 segmentos de reta 
c) 7 segmentos de reta 
d) 6 segmentos de reta 
 
14. Quantos m3 de terra seriam precisos para elevar de meio 
metro uma rua que tem 600 m de comprimento e 5 m de 
largura? 
a) 1.500 m3 

b) 15.000 m3 

c) 3.000 m3 

d) 30.000 m3 
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15. São características de uma doença: 
�  é uma infecção aguda, potencialmente grave, causada por 

uma bactéria    que é transmitida por animais de diferentes 
espécies para os seres humanos.  

� O contágio se dá pelo contato direto com a urina dos 
animais infectados ou pela exposição à água contaminada 
pela bactéria que penetra no organismo através das 
mucosas e da pele íntegra ou com pequenos ferimentos, e 
dissemina-se na corrente sanguínea. 

� No Brasil, os ratos urbanos são os principais transmissores 
da doença e o número de casos aumenta na estação das 
chuvas, por causa das enchentes e inundações. 

A doença é: 
a) Dengue. 
b) Leptospirose. 
c) Malária. 
d) Esquistossomose. 
 
16. O solo é a camada superficial da crosta terrestre, sendo 
formado basicamente por aglomerados minerais e matéria 
orgânica oriunda da decomposição de animais e plantas. São 
características de um tipo de solo: possui grande quantidade 
de areia. Esse tipo de solo é muito permeável, pois a água 
infiltra facilmente pelos espaços formados entre os grãos de 
areia. Normalmente ele é pobre em nutrientes. 
Estamos nos referindo ao solo: 
a) arenoso. 
b) argiloso. 
c) humoso. 
d) calcário. 
 
17. Considere a seguinte cadeia alimentar: 

 
 
Qual ser se comporta como herbívoro? 
a) gafanhoto. 
b) pássaro. 
c) cobra. 
d) gavião. 
 
18. De acordo com a resolução nº 1, de 17 de junho de 2004 
que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro-Brasileira e Africana. 
I - A Educação das Relações Étnico-Raciais tem por objetivo a 
divulgação e produção de conhecimentos, bem como de 
atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos quanto à 
pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes de interagir e 
de negociar objetivos comuns que garantam, a todos, respeito 
aos direitos legais e valorização de identidade, na busca da 
consolidação da democracia brasileira. 
II - O Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana 
tem por objetivo o reconhecimento e valorização da 
identidade, história e cultura dos afro-brasileiros, bem como a 
garantia de reconhecimento e igualdade de valorização das 
raízes africanas da nação brasileira, ao lado das indígenas, 
européias, asiáticas. 
III - Caberá aos conselhos de Educação dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios desenvolver as Diretrizes 

Curriculares Nacionais instituídas por esta Resolução, dentro 
do regime de colaboração e da autonomia de entes 
federativos e seus respectivos sistemas. 
IV - A Educação das Relações Étnico-Raciais e o estudo de 
História e Cultura Afro-Brasileira, e História e Cultura Africana 
será desenvolvida por meio de conteúdos, competências, 
atitudes e valores, a serem estabelecidos pelas Instituições de 
ensino e seus professores, com o apoio e supervisão dos 
sistemas de ensino, entidades mantenedoras e coordenações 
pedagógicas, atendidas as indicações, recomendações e 
diretrizes explicitadas no Parecer CNE/CP 003/2004. 
V - As coordenações pedagógicas promoverão o 
aprofundamento de estudos, para que os professores 
concebam e desenvolvam unidades de estudos, projetos e 
programas, abrangendo os diferentes componentes 
curriculares. 
Assinale: 
a) Se apenas I, II e IV estiverem corretas. 
b) Se apenas II, III e IV estiverem corretas. 
c) Se apenas I, III, IV e V estiverem corretas. 
d) Se todas estiverem corretas. 
 
19. Não está de acordo com a Lei Federal nº. 8069/ 90 que 
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente: 
a) A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes 

princípios: garantia de acesso e freqüência obrigatória ao 
ensino regular; atividade compatível com o 
desenvolvimento do adolescente; horário especial para o 
exercício das atividades. 

b) Ao adolescente até quatorze anos de idade é assegurada 
bolsa de aprendizagem. 

c) Ao adolescente portador de deficiência é assegurado 
trabalho protegido pois é uma forma de consolidar a 
exclusão. 

d) Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar 
de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade 
governamental ou não-governamental, é vedado trabalho: 
noturno, realizado entre as vinte e duas horas de um dia e 
as cinco horas do dia seguinte;  perigoso, insalubre ou 
penoso;  realizado em locais prejudiciais à sua formação e 
ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social; 
realizado em horários e locais que não permitam a 
freqüência à escola. 

 
20. De acordo com a lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 
em seu Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e 
médio, será organizada de acordo com as seguintes regras 
comuns: 
I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas, 
distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo 
trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames 
finais, quando houver; 
II - a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a 
primeira do ensino fundamental, pode ser feita: por promoção, 
para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série ou 
fase anterior, na própria escola;  por transferência, para 
candidatos procedentes de outras escolas;  
independentemente de escolarização anterior, mediante 
avaliação feita pela escola, que defina o grau de 
desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua 
inscrição na série ou etapa adequada, conforme 
regulamentação do respectivo sistema de ensino; 
III - nos estabelecimentos que adotam a progressão regular 
por série, o regimento escolar pode admitir formas de 
progressão parcial, desde que preservada a sequência do 
currículo, observadas as normas do respectivo sistema de 
ensino; 
IV - poderão organizar-se classes, ou turmas, com alunos de 
séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na 
matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes, ou 
outros componentes curriculares; 
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V - a verificação do rendimento escolar observará os 
seguintes critérios: 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;  possibilidade 
de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar;  
possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante 
verificação do aprendizado;  aproveitamento de estudos 
concluídos com êxito;  obrigatoriedade de estudos de 
recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para 
os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados 
pelas instituições de ensino em seus regimentos. 
Assinale: 
a) Se apenas I, II e IV estiverem corretas. 
b) Se apenas II, III e IV estiverem corretas. 
c) Se apenas I, III, IV e V estiverem corretas. 
d) Se todas estiverem corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




