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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

Leia o texto e responda às questões. 
 

A queixa do pavão 
 

Chateado porque tinha uma voz muito feia, um 
pavão foi se queixar com a deusa Juno. 

 – É verdade que você não sabe cantar – disse 
a deusa. – Mas você é tão lindo, para que se 
preocupar com isso? 

Só que o pavão não queria saber de consolo. 
– De que adianta beleza com uma voz desta? 
Ouvindo aquilo, Juno se irritou. 
– Cada um nasce com uma coisa boa. Você 

tem beleza, a águia tem força, o rouxinol canta. 
Você é o único que não está satisfeito. Pare de se 
queixar. Se recebesse o que está querendo, com 
certeza ia achar outro motivo para reclamar. 

Moral: Em vez de invejar os talentos dos 
outros, aproveite o seu ao máximo. 

 

(“Fábulas de Esopo”. Trad. Heloisa Jahn. São Paulo: Companhia 
das Letrinhas, 1994.) 

 

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

 

1.  O texto acima é do gênero: 
 

A) notícia 
B) fábula 
C) conto 
D) lenda 
  

 

2.  Assinale o narrador da história: 
 

A) o pavão 
B) a deusa Juno 
C) um narrador-observador 
D) um narrador-personagem 
 
 

3. Assinale a reação da deusa Juno diante da 
queixa do pavão: 
 

A) A deusa Juno discordou do pavão, tentando 
convencê-lo do contrário. 

B) A deusa Juno concordou com o pavão, 
dizendo que lhe concederia o que desejava. 

C) A deusa Juno discordou do pavão e, por isso, 
disse que não atenderia ao seu desejo. 

D) A deusa Juno concordou com o pavão, mas 
enalteceu outra característica dele. 

 
 

4. Em “Só que o pavão não queria saber de 
consolo.”, conclui-se que a deusa Juno: 
 

A) não convenceu o pavão. 
B) convenceu o pavão. 
C) convenceu parcialmente o pavão. 
D) está quase conseguindo convencer o pavão. 

 
 

5. A frase em que o verbo destacado 
encontra-se no modo verbal exprimindo uma 
hipótese, uma incerteza é: 
 

A) Cada um nasce com uma coisa boa. 
B) Você tem beleza, a águia tem força, o 

rouxinol canta. 
C) Pare de se queixar. 
D) Se recebesse o que está querendo. 

 
 

6. Leia com atenção:  
 

I - Viagem é substantivo 
II - Viajem é forma do verbo viajar 
 

Sobre os itens acima: 
 

A) Ambos estão incorretos. 
B) Ambos estão corretos. 
C) Apenas I está correto. 
D) Apenas II está correto. 

 
 

7. Indique a única alternativa em que 
nenhuma palavra é acentuada graficamente: 
 

A) lapis, canoa, abacaxi, jovens 
B) ruim, sozinho, aquele, traiu 

C) saudade, onix, grau, orquidea 

D) flores, açucar, album, virus 
 
 

8. Aponte em qual das alternativas abaixo as 
palavras destacadas são antônimas: 
 

A) Mauro era um rapaz belo e Leonardo muito 
lindo. 

B) Rafaela esbanjava alegria na festa. Ao vê-
la, Henrique sorria de tanta felicidade. 

C) João era um homem certo em todos os 
negócios. Já Eduardo, fazia tudo sempre 
errado. 

D) O carinho do amigo fazia com que Tereza 
aos poucos retomasse o afeto que sentia 
por ele. 

 
 

9.  A alternativa que preenche as lacunas, 
correta e respectivamente, conforme a 
norma-padrão da língua portuguesa é: 
 

É importante que as crianças __________ 
tempo __________ brincar, __________ é 
uma necessidade psicológica do ser humano. 
 

A) tenha / em / portanto 
B) tenham / para / porque 
C) tenha / por / conforme 
D) tenham / com / então 
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10. Marque a opção em que a palavra é escrita 
com s. 
 

A) Avare__a 
B) Apra__ível 
C) Ra__ão 
D) De__ertas 
 

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

LEGISLAÇÃO 
 
 

11.  É dever do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente: 
 

I. progressiva extensão da obrigatoriedade e 
gratuidade ao ensino médio. 

II. atendimento educacional especializado aos 
portadores de deficiência. 

III. atendimento em creche e pré-escola às 
crianças de seis anos de idade. 

IV. oferta de ensino noturno regular, adequado às 
condições do adolescente trabalhador. 

 

Estão corretos apenas os itens:  
 

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

12. A Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990 dispõe 
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
garantindo em seu Art. 3o: A criança e o 
adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem 
prejuízo da proteção integral de que trata esta 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:  
 

A) condições de excepcionalidade e dignidade.  
B) situação de estratégias e adaptações.  
C) condições de liberdade e de dignidade.  
D) condições de abrigo e proteção. 

 
 

13. O Artigo 54 do ECA diz respeito aos deveres 
do Estado para com as crianças e os 
adolescentes. A alternativa que apresenta um 
dever NÃO previsto nesse artigo é: 
 

A) Atendimento em creche e pré-escolas às 
crianças de 0 a 5 anos de idade. 

B) Oferta de ensino regular noturno, adequado às 
condições do aluno trabalhador. 

C) Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 
apenas para aqueles que estejam na idade 
própria. 

D) Acesso aos níveis mais elevados do 
ensino, da pesquisa e da criação artística, 
segundo a capacidade de cada um. 

 
 

14. O Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) estabelece que “a criança e o 
adolescente têm direito à educação, visando 
ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, 
preparo para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho”. Sobre o direito 
à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer 
de crianças e adolescentes, é correto afirmar 
que: 
 

A) o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é 
direito público objetivo. 

B) os pais ou responsáveis não têm a 
obrigação de matricular seus filhos ou 
pupilos na rede regular de ensino. 

C) o não oferecimento do ensino obrigatório 
pelo poder público ou sua oferta irregular 
não importa responsabilidade da 
autoridade competente. 

D) compete ao poder público recensear os 
educandos no ensino fundamental, fazer-
lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou 
responsáveis, pela frequência à escola. 

 
 

15. A criança e o adolescente têm direito à 
educação, visando ao pleno desenvolvimento 
de sua pessoa, preparo para o exercício da 
cidadania e qualificação para o trabalho, 
assegurando-se-lhes: 
 

I. Direito de contestar critérios avaliativos, 
podendo recorrer às instâncias escolares 
superiores. 

II. Direito de ser respeitado por seus 
educadores. 

III. Acesso à escola pública e gratuita próxima 
de sua residência. 

 

A quantidade de sentenças FALSAS é: 
 

A) 2 
B) 3 
C) 0 
D) 1 

 
 

16. De acordo com o ECA, será punida 
qualquer atitude em relação aos direitos 
fundamentais da criança e do adolescente, 
sob a forma de: 
 

A) valorização 
B) reconhecimento 
C) investigação 
D) negligência. 
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17. De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente - ECA, a criança e o adolescente 
têm o direito de ser educados sem o uso do 
tratamento cruel ou degradante. O Estatuto 
considera assim a conduta ou forma de 
tratamento que: 
 

A) exija o comportamento adequado ao bom 
andamento da aula. 

B) ordene a entrega de trabalhos em prazo certo 
e inadiável. 

C) humilhe, ameace gravemente ou ridicularize. 
D) determine silêncio, atenção e esforço aos 

alunos. 
 
 

18. De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei n° 8.069/90), quando este versa 
sobre o direito à educação, à cultura, ao esporte 
e ao lazer, é dever do Estado assegurar: 
 

A) ensino Fundamental opcional e gratuito, até 
mesmo, para os que não tiveram acesso em 
idade apropriada. 

B) progressiva extensão da obrigatoriedade e 
gratuidade para cursos extracurriculares 
necessários à formação. 

C) atendimento educacional aos portadores de 
deficiência, exclusivamente na rede regular de 
ensino. 

D) acesso aos níveis mais elevados de ensino, da 
pesquisa e criação artística segundo a 
capacidade de cada um. 

 
 

19. Segundo o Artigo 232 da Lei Federal 8069/90, 
submeter criança ou adolescente sob sua 
autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a 
constrangimento, terá como pena: 
 

A) Multa de dez salários mínimos. 
B) detenção de seis meses. 
C) detenção de seis meses a um ano. 
D) detenção de seis meses a dois anos. 

 
 

20. Tendo por base o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), no que concerne ao Direito à 
Liberdade, ao Respeito e à Dignidade, assinale a 
opção incorreta: 
 

A) O direito à liberdade compreende o aspecto de 
ir, vir e estar nos logradouros públicos e 
espaços comunitários, ressalvadas as 
restrições legais. 

B) O direito ao respeito consiste na inviolabilidade 
da integridade física, psíquica e moral da 
criança e do adolescente, abrangendo a 
preservação da imagem, da identidade, da  

     autonomia, dos valores, ideias e crenças, 
dos espaços e objetos pessoais. 

C) É dever exclusivo do Estado velar pela 
dignidade da criança e do adolescente, 
pondo-os a salvo de qualquer tratamento 
desumano, violento, aterrorizante, 
vexatório ou constrangedor. 

D) A criança e o adolescente têm o direito de 
ser educado e cuidado 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, educá-los ou protegê-los. 

 

 

 
 


