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Balanço   
Carlos Drummond de Andrade  

A pobreza do eu 
a opulência do mundo 
 
A opulência do eu 
a pobreza do mundo 
 
A pobreza de tudo 
a opulência de tudo 
 
A incerteza de tudo 
na certeza de nada. 
 
1) A palavra opulência pode ser substituída sem alte-
ração de sentido pela palavra: 
 
A) Sabedoria; 
B) Abundância; 
C) Humildade; 
D) Magnitude; 
E) Enaltecimento.     
 
2) A correlação entre título e texto pode ser retratada 
por está conjunturado através de: 
 
A) Um jogo de ambiguidade que reitera de forma re-
missiva um todo enunciado; 
B) Uma diretriz polissêmica que confluencia de forma 
ambígua as duas primeiras estrofes; 
C) Uma visão que permeia a antítese através de uma 
diretriz polissêmica; 
D) Confluenciando uma paráfrase, o texto norteia os 
aspectos polissêmicos de origem paradoxal; 
E) O paradoxo é a característica primordial que nor-
teia a relação do texto e título. 
 

CHARGE PARA AS QUESTÕES 3 E 4 
 

3) Quanto aos aspectos morfossintáticos da charge, 
pode-se concluir que: 
 
I. A acentuação do nome, LUIZA, ocorre pelo mesmo 
motivo da palavra Luíz. 
II. Nos aspectos sintáticos a charge apresenta cinco 
adjuntos adnominais. Expressos morfologicamente 
por artigos, numeral e adjetivo.  
III. Voltar pra o Canadá consiste em uma estrutura 
consecutiva advinda de uma expressividade anterior. 
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) alternativa(s): 
 
A) I e II; 
B) I e III; 
C) II e III; 
D) I, II e III; 
E) III. 
 
4) O segundo balão apresenta o verbo, VOLTAR. 
Acerca deste verbo pode-se concluir que: 
 
I. Poderia caber uma crase, se o nome do país fosse 
França. 
II. É classificado como transitivo indireto, haja vista 
que, liga-se a seu complemento com auxilio de uma 
preposição. 
III. Assume uma conjugação imperativa de remissivi-
dade informal, pois o correto deveria ser volte, haja 
vista que se dá uma ordem. 
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) alternativa(s): 
 
A) I; 
B) I e II; 
C) I e III; 
D) II e III; 
E) III. 
 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 5, 6 E 7 
 
Há uma semana, o governo da China inaugurou a 
ponte da baía de Jiaodhou, que liga o porto de Qing-
dao à ilha de Huangdao. Construído em quatro anos, 
o colosso sobre o mar tem 42 quilômetros de exten-
são e custou o equivalente a R$ 2,4 bilhões. 
Há uma semana, o DNIT escolheu o projeto da nova 
ponte do Guaíba, em Ponte Alegre, uma das mais 
vistosas promessas da candidata Dilma Rousseff. 
Confiado ao Ministério dos Transportes, o colosso 
sobre o rio deverá ficar pronto em quatro anos. Com 
2,9 quilômetros de extensão, vai engolir R$ 1,16 bi-
lhões. 
Intrigado, o matemático gaúcho Gilberto Flach resol-
veu estabelecer algumas comparações entre a ponte 
do Guaíba e a chinesa. Na edição desta segunda-
feira, o jornal Zero Hora publicou o espantoso con-
fronto numérico resumido no quadro a seguir: 
 

PORTUGUÊS 
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Os números informam que, se o Guaíba ficasse na 
China, a obra seria concluída em 102 dias, ao preço 
de R$ 170 milhões. Se a baía de Jiadhou ficasse no 
Brasil, a ponte não teria prazo para terminar e seria 
calculada em trilhões. Como o Ministério dos Trans-
portes está arrendado ao PR, financiado por propi-
nas, barganhas e permutas ilegais, o País do Carna-
val abrigaria o partido mais rico do mundo. 
Corruptos existem nos dois países, mas só o Brasil 
institucionalizou a impunidade. Se tentasse fazer na 
China uma ponte como a do Guaíba, Alfredo Nasci-
mento daria graças aos deuses se o castigo se limi-
tasse à demissão. 
Dia 19/07/11, o Tribunal chinês sentenciou a execu-
ção de dois prefeitos que estavam envolvidos em 
desvio de verba pública. 
(Adotada esta prática no Brasil, teríamos que eleger 
um Congresso por ano) 
http://www.dignow.org/post/ponte-que-o-pariu-2424483-17068.html 

 
5) Escrever um texto segue algumas diretrizes. Estas 
por sua vez norteiam o significado do texto. O último 
parágrafo se caracteriza por: 
 
A) Apresentar uma estrutura oracional com valor con-
clusivo ao anterior; 
B) Apresentar uma estrutura oracional com valor con-
secutivo ao anterior; 
C) Apresentar uma estrutura oracional com valor cau-
sativo ao anterior; 
D) Apresentar-se em forma de uma explicação em 
detrimento aos outros; 
E) A conformidade é algo que permeia de forma enfá-
tica o parágrafo. 
 
6) Observando a planilha presente no texto pode-se 
concluir que a única alternativa CORRETA é: 
 
A) O tempo de construção da ponte possui divergen-
tes significados; 
B) O tempo de construção da ponte por Km possui 
convergentes significados; 
C) A correlação existente entre as pontes apresen-
tam-se em grandezas diretamente proporcionais; 
 
 

D) A correlação existente entre as pontes apresen-
tam-se em grandezas inversamente proporcionais; 
E) As alternativas anteriores não apresentam corretos 
significados. 
 
7) A coesão textual, dentre outros atributos, é um arti-
fício usado para deixar o texto compreensivo. Obser-
vando o fragmento abaixo, percebe-se que o termo 
em destaque possui uma coesão: 
 
“Confiado ao Ministério dos Transportes, o colosso 
sobre o rio deverá ficar pronto em quatro anos. Com 
2,9 quilômetros de extensão, vai engolir R$ 1,16 bi-
lhões.” 
 
A) Metafórica; 
B) Siléptica; 
C) Catafórica; 
D) Comparativa; 
E) Anafórica. 
 
8) A gravura abaixo mostra uma bula. Sabe-se que 
estamos falando de um tipo de texto. Sendo assim, 
este apresenta uma característica que o predetermi-
na. Sabe-se que estamos falando da:  
 

 
 
A) Informação; 
B) Descrição; 
C) Dissertação; 
D) Exposição; 
E) Injunção. 
 
9) A regência verbal estuda a relação entre verbo e 
preposição. Alguns destes verbos apresentam seme-
lhança quanto à regência. O verbo lembrar, presente 
no primeiro balão, apresenta a mesma regência do 
verbo em destaque na frase: 
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A) Devemos assistir às aulas de português; 
B) Ao namorado custou a espera de um casamento 
vindouro; 
C) Aspirar à aprovação do concurso é um direito nos 
assiste; 
D) A criança se abraçou com o pai, tamanho era o 
seu medo do escuro; 
E) Namorar a Luiza acarretou em seu casamento. 
 
10) Das palavras acentuadas na charge. Conclui-se 
que: 
 
A) CÂNCER e INCRÍVEL: são acentuadas pela mes-
ma regra; 
B) VOCÊ e QUÊ: são acentuadas por serem palavras 
monossilábicas terminada em E; 
C) CARDÍACO e INCRÍVEL: possuem confluência 
quanto à acentuação; 
D) CARDÍACO: é acentuada por ser uma palavra pa-
roxítona terminada em O; 
E) O nome, ZECA, está sem acento agudo. Deixando 
esta palavra incorreta gramaticalmente.  

11) O fragmento abaixo retirado do capítulo 7, do livro 
de Libâneo, Didática, afirma: 
 
“ A direção eficaz do trabalho do método de ensino 
depende de um trabalho sistematizado do professor  
tanto no planejamento quanto no desenvolvimento 
das aulas.”  
  

A cerca do método de ensino é CORRETO afirmar 
que: 
 
I. São diretrizes mencionadas pelo professor aos alu-
nos em sala de aula. 
II. Confluencia-se nas atividades realizadas entre pro-
fessores e alunos. 
III. São diretrizes mencionadas pelo professor aos 
alunos que a executam em sala  de aula. 
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) alternativa(s): 
 
A) I e II; 
B) I e III; 
C) II e III; 
D) I, II e III; 
E) N.D.A. 
 
12) Segundo Libâneo o ensino se destaca por ter um 
caráter bilateral. Tal fato ocorre: 
 
A) Por ser a educação um sistema de caráter restrito 
voltado para aprendizagem através da transmissão e 
assimilação; 
B) Por ser a educação um sistema de caráter abran-
gente voltado para a assimilação do aluno através da 
transmissão de conteúdos do professor; 
C) Por ser a educação um sistema de caráter restrito 
voltado para a aprendizagem do aluno através da 
transmissão de conteúdos do professor; 
D) Por ser a educação um sistema de caráter investi-
gativo da realidade discente voltado para aprendiza-
gem através da transmissão e assimilação; 
E) Por ser a educação um sistema de caráter restrito 
e investigativo à realidade discente voltado para a-
prendizagem através da transmissão e assimilação. 
 
13) Ao fazer menção acerca dos princípios básicos de 
ensino. Libâneo, na página 155, do livro Didática afir-
ma:  
 
“Estudos entre educadores têm sido desenvolvidos a 
fim de se formular um sistema de princípios que a-
branja toda a complexidade dos nexos e relações e-
xistentes no processo de ensino. Entretanto, as exi-
gências práticas da sala de aula requerem algumas 
indicações que orientam a atividade consciente dos 
professores no rumo dos objetivos gerais e específi-
cos”. 
 
Dentro das perspectivas de ensino encontra-se o ca-
ráter cientifico e sistemático. Que tem sua explicação 
na alternativa: 
 
A) Simplifica o conteúdo e ajusta o rigor do cumpri-
mento do programa, criando prévias de ensino que 
com base nas possibilidades reais do aluno; 
B) Os conhecimentos não servem apenas para expli-
car fatos, acontecimentos e processos que ocorrem 
na natureza, na sociedade e no pensamento humano, 
mas também para transformá-lo; 

FUNDAMENTOS DE EDUCAÇÃO 
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C) O professor deve selecionar temas que apresente 
o máximo de desenvolvimento possível ao aluno. A 
estruturação lógica do sistema de conhecimentos de 
cada matéria ao longo das séries escolares; 
D) A natureza da prática do ensino deve estar ligada 
aos ensinamentos básicos da vida social e cotidiana 
do aluno, do contrário fugirá das características cientí-
ficas e sistemáticas; 
E) A natureza da prática do ensino deve estar ligada 
aos ensinamentos científicos da vida social e cotidia-
na do aluno, pois assim abrangerá as características 
científicas e sistemáticas.  
 
14) Ao falar de: Atividades especiais, Trabalho em 
grupo, Elaboração conjunta, Trabalho independente e 
Exposição do professor. Sabe-se que está se falando 
de: 
   
A) Classificação dos métodos do ensino; 
B) Classificação de Procedimentos do ensino; 
C) Características do ensino; 
D) Classificação de teorias do ensino; 
E) Características da prática do ensino. 
 
15) Sabe-se que a lei 9.394 LDB ( Leis de Diretrizes e 
Bases). Foi sancionada por: 
 
A) Itamar Franco; 
B) Fernando Collor; 
C) Luiz Inácio Lula da Silva; 
D) Fernando Henrique Cardoso; 
E) Paulo Renato.  
 
16) Sabe-se que a educação básica abrange a educa-
ção infantil, ensino fundamental e ensino médio. Cada 
uma dessas etapas com características específicas. A 
finalidade que NÃO é condizente com a realidade do 
ensino médio encontra-se na alternativa: 
 
A) A consolidação e o aprofundamento dos conheci-
mentos adquiridos no ensino fundamental, possibili-
tando o prosseguimento de estudos; 
B) A preparação básica para o trabalho e a cidadania 
do educando, para continuar a prendendo, de modo a 
ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas 
condições de ocupação ou aperfeiçoamento posterio-
res; 
C) O aprimoramento do educando como pessoa hu-
mana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento 
da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 
D) A compreensão dos fundamentos científico-tecno-
lógicos dos processos produtivos,relacionando a teori-
a com a prática, no ensino de cada disciplina; 
E) O desenvolvimento da capacidade de aprendiza-
gem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e 
habilidades e a formação de atitudes e valores. 
 
17) Dentro das perspectivas de educação escolar, 
observa-se na  charge abaixo que falta aos pais um 
conhecimento educacional mais adequado. De acordo 
com a LDB ( Leis de Diretrizes e Bases),  estes pais 

caso quisessem voltar a estudar se enquadrariam na 
EJA ( Educação de Jovens e Adultos) porque:   
 

 
 
I. Não tiveram acesso ou continuidade de estudos no 
ensino fundamental e médio na idade própria. 
II. Não tiveram condições financeiras, desejo de con-
cluir a educação básica e escola próxima a suas ca-
sas que contribuíssem para a conclusão do ensino 
fundamental e médio na idade própria. 
III. Não tiveram condições financeiras, e escola próxi-
ma a suas casas que contribuíssem para a conclusão 
do ensino fundamental e médio e ingresso no ensino 
superior. 
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) I. 
B) II. 
C) III. 
D) Todas. 
E) N.D.A. 
 
18) O diretor de uma escola de ensino fundamental ao 
tomar conhecimento que seus alunos estão com alto 
nível de repetência, sofrendo maus-tratos e com ní-
veis elevados de faltas. De acordo com  ECA ( Estatu-
to da Criança e Adolescente) o diretor deverá: 
 
A) Encaminhar o aluno a uma psicóloga a fim de de-
tectar os prognósticos de tais ocorrências; 
B) Advertir o aluno enviando a seus pais um comuni-
cado para que estes compareçam imediatamente a 
escola; 
C) Apenas enviar um comunicado aos pais para que 
estes compareçam imediatamente à escola; 
D) Comunicar ao conselho tutelar; 
E) Enviar um comunicado aos pais para que estes 
compareçam à escola e pedir a presença do conselho 
tutelar. 
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19) A charge abaixo apresenta uma incompatibilidade 
à ECA (Estatuto da Criança e Adolescente) em seu 
artigo de número:  
 

 
 
http://jestudante.blogspot.com/2011/06/charges-da-educacao-brasileira.html 
 
I. Art. 57 - O Poder Público estimulará pesquisas, ex-
periências e novas propostas relativas a calendário, 
seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, 
com vistas à inserção de crianças e adolescentes ex-
cluídos do ensino fundamental obrigatório. 
II. Art. 59 - Os Municípios, com apoio dos Estados e 
da União estimularão e facilitarão a destinação de re-
cursos e espaços para programações culturais, espor-
tivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude. 
III. Art. 58 - No processo educacional respeitar-se-ão 
os valores culturais, artísticos e históricos próprios do 
contexto social da criança e do adolescente, garantin-
do-se a estes a liberdade de criação e o acesso às 
fontes de cultura. 
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) alternativa(s): 
 
A) I e II; 
B) III; 
C) I; 
D) II; 
E) II e III. 
 
20) Observe o fragmento: 
 
“É historicamente indiscutível que foi a partir do mo-
mento em que os gregos situaram o problema da indi-
vidualidade no cimo do seu desenvolvimento filosófico 
que principiou toda a história da personalidade euro-
peia”. 
 
História da educação; Nelson Pilleti; pag. 26 
 
Ao detectar o problema abordado no fragmento cita-
do, os gregos tomaram uma nova diretriz no âmbito 

educacional. Dando origem a uma educação que co-
nhecemos nos dias atuais e denominada de: 
 
A) Educação nova; 
B) Educação determinista; 
C) Educação tradicional; 
D) Educação construtivista; 
E) Educação liberal. 

TEXT 

 
http://www.cartoonstock.com/directory/a/advertisment.asp 
 
21) In accordance with Text I, the group word “down 
with” represents: 
 
A) Something you say, write or shout to show your 
opposition to someone or something, and to demand 
that they are removed from power or destroyed; 
B) Even including the following small or not important 
things or people; 
C) To lose the money and high social rank that you 
had in the past; 
D) An expression which is used to mean that you have 
done or dealt with the first, second, etc. of a series of 
things and have yet to do or deal with the rest; 
E) None of the answers. 
 
22) Mark the option that brings the correct concept for 
the word “Capitalism”: 
 
A) Someone who has a large amount of money  in-
vested; 
B) The total value of a company's  shares  on a  stock 
exchange; 
C) An economic, political and social system based on 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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private ownership of property, business and industry, 
and directed towards making the greatest possible 
profits for successful organizations and people; 
D) The belief in a society without different social 
classes in which the methods of production are owned 
and controlled by all its members and everyone works 
as much as they can and receives what they need; 
E) The set of beliefs which states that all people are 
equal and should share equally in a country's money, 
or the political systems based on these beliefs. 
 
23) In the context of Text I, the word “rent” represents: 
 
A) A verb; 
B) An adverb; 
C) An adjective; 
D) A noun; 
E) None of the answers.  
 
24) In accordance with Text I, what is true about the 
word “space”: 
 
A) It is an empty area which is available to be used; 
B) It is an empty area which is unavailable to be used; 
C) It is something which is around everything that ex-
ists and which is continuous in all directions; 
D) It is a period of six weeks/three hours, etc; 
E) None of the answers. 
 
25) Mark the correct alternative in which concerns to 
the correct sequence of simple-past-irregular verbs: 
 
A) Readed, gonne, cutted; 
B) Studied, borrowed, played; 
C) Loved, needed, said; 
D) Wanted, played, praised; 
E) Saw, heard, left. 
 

TEXT II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.cartoonstock.com/directory/a/advertisment.asp 
 
 

26) Give the correct concept for the word “tobacco”: 
 
A) A substance which is smoked in cigarettes, pipes, 
etc., which is prepared from the dried leaves of a par-
ticular plant; 
B) A person who is in charge of a shop where to-
bacco, cigarettes, etc. are sold; 
C) An object used for sliding over snow and ice which 
consists of a low frame on which a person or people 
sit; 
D) A drinking container traditionally shaped like a fat 
old man wearing a hat with three corners and smoking 
a pipe; 
E) None of the answers. 
 
27) What is the best concept for the word “lawsuit”: 
 
A) A problem taken to a court of law, by an ordinary 
person or an organization rather than the police, for a 
legal decision; 
B) Someone whose job is to give advice to people 
about the law and speak for them in court; 
C) Something without much care, attention or control; 
not severe or strong enough; 
D) A substance that makes the waste from someone's 
bowels come out; 
E) None of the answers. 
 
28) Mark the alternative that brings the correct defini-
tion for indefinite pronouns: 
 
A) They are those which refer to things in a general 
and open way and indicate either quantity or the ab-
sence of quantity; 
B) They are those which indicate qualities and attrib-
utes of the noun head (e.g. subjective qualities, physi-
cal attributes such as size, colour, material, location in 
space and time, restricted reference to a particular 
entity); 
C) They are those which can be used to describe the 
possession or attribution of particular things, features, 
qualities or characteristics; 
D)  They are those which can be realised by an ad-
verb phrase, a prepositional phrase, or (less fre-
quently) a noun phrase; 
E) None of the answers. 
 
29) Mark the alternative which brings an indefinite pro-
noun: 
 
A) Mine; 
B) His; 
C) All; 
D) No; 
E) None of the answers. 
 
30) Mark the incorrect alternative about directive tags: 
 
A) Stop arguing, will you; 
B) Hold this rope, would you;  
C) Be back by five, please, could you; 
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D) Don’t forget my CD, will you; 
E) None of the answers. 
 
31) The be-passive is formed by making the object of 
an action or event the grammatical subject of the 
clause and by using auxiliary be + the -ed participle 
(ed-p) of the verb. In accordance with it, mark the in-
correct alternative: 
 
A) A suspicious vehicle was spotted by a police patrol;  
B) I’m worried about my mother; 
C) I’m worried by my mother; 
D) Most people are worried by the thought of what a 
surgeon’s going to do; 
E) None of the answers. 
 
32) Mark the alternative which presents the present 
perfect progressive be-passive structures: 
 
A) The house is being sold; 
B) Has her father been told; 
C) He has been being watched by the police for about 
three weeks; 
D) I saw at once how it had been done; 
E) The town had already been being visited by three 
coaches full of tourists. 
 
33) Mark the option which presents a passive without 
an agent phrase: 
 
A) I was sort of adopted by a wonderful family; 
B) Pollution in cities is also caused by cars, lorries, big 
buses, trains; 
C) The instructions are included on a separate sheet; 
D) Clothes are sold in supermarkets these days; 
E) Swimming in the lake is prohibited. 

 
Text III 

 

 
 
http://www.marieclaire.com/fashion/trends/products/10-best-lingerie 
 
34) In accordance with the context of text III, mark the 
alternative with the correct definition of the word 
“glam”: 

A) Informal    short   form of   glamorous; 
B) To dress yourself attractively and put on make-up, 
etc; 
C) To make something seem better than it is and 
therefore more attractive; 
D) A sexually attractive woman who wears decorative 
clothes and make-up so that she will be noticed; 
E) None of the answers. 
 
35) Mark the alternative with the correct past of the 
verb “win”: 
 
A) Wined; 
B) Wned; 
C) Won; 
D) Woned; 
E) None of the answers. 
 
36) Mark the alternative which presents the different 
idea of the word “giveaway”: 
 
A) Free; 
B) Limited; 
C) Uncontrolled;  
D) Easy; 
E) None of the answers. 
 
37) The verb “win”, in text III, is in: 
 
A) Simple present; 
B) Simple past; 
C) Past progressive; 
D) Present progressive; 
E) Infinitive.  
 
38) In relation to verb To Be, mark the alternative 
which presents the directive case: 
 
A) The first opera ever to be staged in England is to 
be recreated to celebrate its 300th anniversary; 
B) Children need access to a healthy diet if they are to 
achieve their full potential, whether physically or men-
tally; 
C) Rob is to look at it and Ann Pascoe to look at it and 
formal comments to be collated and sent back to 
David; 
D) I’d hate it if anything were to happen to them; 
E) None of the answers. 
 
39) Mark the alternative which has a complement that 
represents an exclusive direct object pronoun: 
 
A) Give him the map;   
B) That’s her. She’s wearing the black beret; 
C) I left it to them; 
D) I invited them; 
E) None of the answers. 
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40) Mark the alternative which presents a possessive 
pronoun: 
 
A) Here’s their ticket; 
B) Her final exam results were better than expected; 
C) The best man at Jane’s and my wedding couldn’t 
stop telling jokes; 
D) A cat will use every garden except its own as a toi-
let; 
E) None of the answers. 
 
 
  
 
         
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




