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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

Leia o texto e responda às questões. 
 

Enquanto é maio 
 

Durante quatro ou cinco meses por ano, o 
Rio é uma cidade desesperadamente infernal, com o 
seu calor. E eis que de repente os termômetros se 
comportam e o céu azula e o ar se limpa e se 
purifica, o mar lava as suas ondas, as árvores 
pintam de luz o verde das suas folhas e tudo se 
adoça, dentro e fora dos seres humanos. 

E me inquieto e quisera ser ubíqua e 
onipresente, pois não posso sair daqui, nem um 
minuto, e perder o Rio, nos seus dias de maio. E 
Petrópolis, ali, junto, está um delírio de beleza. 
Teresópolis, Friburgo, Penedo, Itatiaia, São Paulo, 
Caraguatatuba, Parati e Vila Bela hão de estar 
igualmente esplendorosas. E que diremos de 
Salvador e Recife, quem sabe se até Brasília? Pois 
é maio em todas elas. O que sobremaneira nos 
inquieta, pois já não será possível festejar o 
acontecimento em todas essas latitudes. 

E vos escrevo, vigiando a paisagem pelas 
janelas abertas, pois não sei se ficará muito tempo 
assim à minha espera. E tenho remorsos de ir ao 
cinema e teatro, pois é um privilégio assistir a tais 
espetáculos em maio, mas uma tristeza perder um 
minuto que seja de maio, do lado de fora deles. 

E é mister reunir os amigos e amar mais do 
que nunca os bem-amados e agradecer – ah, não 
vos esqueçais – aos vossos deuses, não importa 
quais sejam, o breve, o precário, o maravilhoso 
privilégio de estardes vivos e sãos e alegres, em 
maio. 
 

Elsie Lessa. “A Dama da Noite”, p. 164, Livraria José Olympio 
Editora, Rio de Janeiro, 1963. 

 

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

 

1. O texto lido é: 
 

A) um conto 
B) uma crônica 
C) uma reportagem 
D) um artigo de opinião 

 
 

2. No princípio do texto, a autora empregou o 
vocábulo “desesperadamente” para: 
 

A) explicar o sentido do adjetivo que caracteriza a 
cidade do Rio. 

B) criticar o sentido do adjetivo que caracteriza a 
cidade do Rio. 

C) intensificar o sentido do adjetivo que 
caracteriza a cidade do Rio. 

D) complementar o sentido do adjetivo que 
caracteriza a cidade do Rio. 

 

3. No segmento “[…] pois não sei se ficará 
muito tempo assim à minha espera.”, a que a 
escritora se refere? 
 

A) a todas essas latitudes. 
B) à paisagem pelas janelas abertas. 
C) ao cinema. 
D) ao teatro. 

 
 

4. Na parte “E tenho remorsos de ir ao 
cinema e teatro, pois é um privilégio assistir 
a tais espetáculos em maio […]”, o termo 
“pois” indica: 
 

A) um fato que justifica o outro. 
B) um fato que se opõe a outro. 
C) um fato que se soma a outro. 
D) um fato que se alterna com outro. 

 
 

5.  Em “[…] e agradecer – ah, não vos 
esqueçais – aos vossos deuses […]”, a 
autora dialoga diretamente com o leitor para 
exprimir: 
 

A) um desejo 
B) um conselho 
C) uma ordem 
D) uma advertência 

 
 

6. Assinale a alternativa em que a frase está 
corretamente escrita: 
 

A) A sinusite foi tratada atravéz de anestesia. 
B) A sinuzite foi tratada atravéz de anestesia. 
C) A sinuzite foi tratada através de anestezia. 
D) A sinusite foi tratada através de anestesia. 

 
 

7. Em "A menina, conforme as ordens 
recebidas, estudou":  
 

A) há erro na colocação das vírgulas  
B) a primeira vírgula deve ser omitida  
C) a segunda vírgula deve ser omitida  
D) a forma de colocação das vírgulas está 

correta 
 
 

8. Na passagem “O pessoal da Alfândega – 
tudo malandro – começou a desconfiar da 
velhinha.”, os travessões separam: 

 

A) uma conclusão 
B) uma comparação 
C) uma explicação 
D) uma afirmação 
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9.   Extin__ão; conce__ão; suspen__ão; 
ob__ecar; can__ado. Para completar 
corretamente as palavras acima, usam-se 
respectivamente: 
 

A) c - ç - s - sc – s 
B) ç – ss – s – c – s 
C) s – ss – s - sc – s  
D) s – c – s – sc – ç 

 
 

10. Indique em qual frase o uso da vírgula 
está INCORRETO. 
 

A) Paula Marques, a professora mais exigente da 
escola, foi homenageada pelos alunos. 

B) Cansado da vida que tinha, Rodrigo decidiu 
que estava na hora de recomeçar. 

C) D. Helena e Sr. Paulo, são os melhores 
funcionários da empresa. 

D) Amanhã chegam meus primos preferidos, 
meus companheiros de infância, meus 
melhores amigos. 

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

 

LEGISLAÇÃO 
 

 
11. A efetiva preocupação com a educação 
regular da criança pequena no Brasil só 
acontece com a promulgação da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação, Lei Federal n° 9.394/96. 
Assim, pela LDB, a educação infantil: 

 
A) deve ter carga horária mínima anual de 600 

(seiscentas) horas, distribuída por um mínimo 
de 200 (duzentos) dias de trabalho 
educacional. 

B) deve adotar uma jornada de, no mínimo, 3 
(três) horas diárias para o turno parcial e de 6 
(seis) horas para a jornada integral. 

C) deve utilizar de avaliação de desempenho dos 
alunos para verificar sua condição para o 
ingresso no ensino fundamental. 

D) é a primeira etapa da educação básica, tendo 
como finalidade o desenvolvimento integral da 
criança de até 5 (cinco) anos. 

 
 

12. A Lei n° 9.394/96, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, 
determina: 
 

A) a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 
(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade. 

B) o ensino fundamental obrigatório, com duração 
de 8 (oito) anos, gratuito na escola pública, 
iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá 
por objetivo a formação básica do cidadão. 
 

C) nos estabelecimentos de ensino 
fundamental e de ensino médio, públicos e 
privados, facultativamente, conforme o 
conteúdo programático da Unidade, far-se-
á a inserção de estudo da história e cultura 
afro-brasileira e indígena. 

D) a educação infantil será oferecida em 
creches, ou entidades equivalentes, para 
crianças de até 03 (três) anos de idade; e 
pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) 
a 6 (seis) anos de idade. 

 
 

13. A Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9.394/ 
96) tem como princípios e fins da Educação 
nacional um dos aspectos apresentados 
abaixo. Assinale-o. 
 

A) Apresenta um processo formativo 
abrangente envolvendo família, 
convivência humana, trabalho, instituições 
de ensino e pesquisa, além da influência 
dos movimentos sociais, organizações da 
sociedade civil e manifestações culturais. 

B) Compreende a Educação e seu processo 
de formação como livre, democrática e 
para todos em todo o território nacional 
apresentando uma unicidade de vozes de 
atores sociais e contextos históricos locais 
e nacionais.  

C) Oferece educação infantil com o objetivo 
de acompanhamento educacional e 
registro de desenvolvimento cognitivo das 
crianças para determinar a promoção das 
mesmas para o acesso ao ensino 
fundamental. 

D) Regula o processo formativo permanente 
das crianças e adolescentes através 
exclusivamente da família, vinculando-o 
não só ao mundo familiar como também às 
práticas sociais comunitárias de 
empoderamento identitário. 

 
 

14. De acordo com a Lei de Diretrizes e 
Bases- LDB nº. 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, a educação escolar compõe-se de: 

 

A) Educação básica, formada pela educação 
infantil, ensino fundamental e ensino 
médio. 

B) I - Educação básica, formada pela 
educação infantil, ensino fundamental e 
ensino médio; II- Educação superior. 

C) Educação infantil, ensino fundamental, 
ensino médio e educação profissional. 

D) Educação fundamental, educação média, 
educação superior. 
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15. No artigo 11, a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, nº 9.394/96 define as 
incumbências dos municípios na Educação 
Brasileira, cabendo aos municípios oferecer:  
 

A) apenas o ensino fundamental 
B) a educação infantil e, com prioridade, o ensino 

fundamental 
C) apenas a educação infantil em creches e pré-

escolas 
D) apenas o ensino médio 
 
 

16. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (Lei Federal nº 9.394/96), a 
avaliação na Educação Infantil será organizada 
de acordo com a seguinte regra:  
 

A) emissão de boletins de desempenho 
individuais com pareceres sobre conteúdos 
específicos da Educação Infantil. 

B) acompanhamento e registro do 
desenvolvimento das crianças, sem o objetivo 
de promoção, mesmo para o acesso ao Ensino 
Fundamental.  

C) expedição de certificados que permitam atestar 
a frequência anual e o rendimento da 
aprendizagem da criança na Educação Infantil. 

D) não há necessidade de avaliação, apenas a 
frequência de no mínimo 75% do período letivo 
anual. 

 
 

17. A educação da criança pequena só se torna 
de fato uma preocupação do Estado Brasileiro a 
partir da LDB – Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, Lei Federal nº 9.394/96, 
quando a educação infantil passa a fazer parte 
do sistema educacional. Nesse sentido, a LDB 
estabelece que a educação infantil: 
 

A) será oferecida em creches, ou entidades 
equivalentes, para crianças de até 4 (quatro) 
anos de idade. 

B) deverá adotar a avaliação como mecanismo 
para a promoção da criança ao ensino 
fundamental. 

C) funcionará com carga horária mínima anual de 
1 000 (mil) horas, distribuída por um mínimo de 
180 (cento e oitenta) dias de trabalho 
educacional. 

D) adotará o controle de frequência pela 
instituição de educação pré-escolar, exigida a 
frequência mínima de 60% (sessenta por 
cento) do total de horas. 

 
 
 
 

18. As alternativas a seguir apresentam 
incumbências do professor expressas na Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 
9.394/96), à exceção de uma. Assinale-a.  
 

A) Apresentar ao conselho tutelar do 
município a relação dos alunos que 
apresentem quantidade de faltas acima de 
50% do percentual permitido em lei. 

B) Zelar pela aprendizagem dos alunos. 
C) Estabelecer estratégias de recuperação 

para os alunos de menor rendimento. 
D) Colaborar com as atividades de articulação 

da escola coma as famílias e a 
comunidade. 

 
 

19. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – Lei n.º 9.394/96 estabelece a 
obrigatoriedade de oferta de educação 
infantil __________ às crianças de até 
__________ de idade. 
Assinale a alternativa que preenche, correta 
e respectivamente, as lacunas do parágrafo 
acima. 
 

A) privada – 7 (sete) anos 
B) gratuita – 5 (cinco) anos 
C) pública – 6 (seis) anos 
D) estadual – 5 (cinco) anos  

 
 

20. A Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, estabelece:  
 

A) os parâmetros curriculares nacionais. 
B) as diretrizes e bases da educação 

nacional. 
C) exclusivamente as normas da educação 

básica.   
D) as leis e diretrizes somente para a 

educação superior. 
 

  

 


