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Leia com muita atenção este inspirador texto: 

 

Cuide do seu jardim 

 Não corra atrás das borboletas. 

 

Dê o que você tem de melhor e a vida lhe retribuirá! Muitas vezes, passamos um longo tempo de 

nossas vidas correndo desesperadamente atrás de algo que desejamos, seja um amor, um emprego, uma 

amizade, uma casa, etc. Muitas vezes, a vida usa símbolos, acontecimentos que são sinais para que possamos 

entender que, antes de merecermos aquilo que desejamos, precisamos aprender algo de importante, 

precisamos estar prontos e maduros para viver determinadas situações. 

Se isso está acontecendo na sua vida, pare e reflita sobre a seguinte frase: Não corra atrás das 

borboletas. Cuide do seu jardim e elas virão até você! Devemos compreender que a vida segue seu fluxo e 

que esse fluxo é perfeito. Tudo acontece no seu devido tempo. Nós, seres humanos, é que nos tornamos 

ansiosos e estamos constantemente querendo "empurrar o rio". O rio vai sozinho, obedecendo ao ritmo da 

natureza. Se passarmos todo o tempo desejando as borboletas e reclamando porque elas não se aproximam da 

gente, mas vivem no jardim do nosso vizinho, elas realmente não virão. Mas se nos dedicarmos a cuidar de 

nosso jardim e a transformar o nosso espaço (a nossa vida) em um ambiente agradável, perfumado e bonito, 

será inevitável - as borboletas virão até nós! 

      

                           Disponível em: <http://www.dicadeumamigo.com/informativo/palavras-pensamentos-e-ensinamentos/cuide-do-seu-jardim/>.  

 

 

 

O texto se contrói por meio da seguinte métafora “Não corra atrás das borboletas. Cuide de seu jardim e elas 

virão até você”. Assim, é correto afirmar: 

 

(A) As “borboletas” representam nosso contato com a natureza, já o “jardim” é a simbologia do meio em que 

vivemos. 

(B) As “borboletas” representam as pessoas que vivem ao nosso redor, já o “jardim” é a simbologia de 

nossas relações interpessoais. 

(C) As “borboletas” representam tudo aquilo que intencionamos alcançar, já o “jardim” é a simbologia para 

a nossa vida.  

(D) As “borboletas” representam nossa fé e coragem,á o “jardim” é a simbologia da ação que praticamos 

para concretizar aquilo que acreditamos. 

 

  

LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO 01 
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Releia esta passagem: 

“Mas se nos dedicarmos a cuidar de nosso jardim e a transformar o nosso espaço (a nossa vida) em um 

ambiente agradável, perfumado e bonito, será inevitável - as borboletas virão até nós!” 

A ideia expressa pelo conector em destaque é de: 

(A) Adição. 

(B) Alternância. 

(C) Conclusão. 

(D) Oposição. 

 

 

Assinale a alternativa que justifica o emprego da vírgula no trecho: “[...] precisamos aprender algo de 

importante, precisamos estar prontos e maduros para viver determinadas situações.” 

(A) Separar orações coordenadas. 

(B) Antes de gerúndio. 

(C) Isolar adjunto adverbial.  

(D) Inserção de uma explicação. 

 

 
 

Assinale a alternativa em que o verbo é classificado como verbo intransitivo: 

(A) Minha casa é a mais decorada.  

(B) As paisagens floresceram na primavera.   

(C) A borboleta enfeitou a janela.  

(D) O sentimento inunda nosso coração. 

 

 

Observe atentamente estas sentenças: 

I – Um e outro teste exige o raciocínio lógico. 

     Um e outro teste exigem o raciocínio lógico. 

II – A fé ou a força é essencial a nossa vida. 

      A fé ou a força são essenciais a nossa vida.  

III – A arara-azul é uma das espécies que se encontra em extinção. 

        A arara-azul é uma das espécies que se encontram em extinção. 

Admitem-se ambas as concordâncias em:  

(A) I. 

(B) II. 

(C) II e III. 

(D) I e III. 

 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 
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Seja n um número qualquer, inteiro e positivo. Se n é par, divida-o por 2; se n é ímpar, multiplique-o por 3 e 

adicione 1 ao resultado. Esse procedimento deve ser repetido até que se obtenha como resultado final o 

número 1. Assim, por exemplo, se n = 12, tem-se: 

 

12 6 3 10 5 16 842 1 
 

Ou seja, foram necessárias 9 passagens até obter-se o resultado 1. Nessas condições, se n=11, o número de 

passagens necessárias para obter-se o resultado final 1 será 

(A) 14  

(B) 7 

(C) 8 

(D) 11 

 

 

 

O número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas seguintes 

condições: em janeiro foram vendidas 33.000 passagens; em fevereiro, 34.500; em março, 36.000. Esse padrão de 

crescimento se mantém para os meses subsequentes. 

Quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho do ano passado?  

(A) 38.000 

(B) 42.000 

(C) 40.500  

(D) 41.000 

 

 

 

Eduardo possui duas contas bancárias: uma no Banco Alpha e outra no Banco Lótus. O saldo de sua conta no 

Banco Alpha possui 3 unidades monetárias a menos do que o seu saldo no Banco Lótus. Além disso, o dobro 

de seu saldo no Banco Alpha mais o triplo de seu saldo no Banco Lótus é igual a 24 unidades monetárias. Os 

saldos de Eduardo nos Bancos Alpha e Lótus são, respectivamente:  

(A) 1 e 3 

(B) 4 e 7 

(C) 3 e 6 

(D) 5 e 8 

 

MATEMÁTICA 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 
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Numa pista circular de autorama, um carrinho vermelho dá uma volta a cada 72 segundos e um carrinho azul 

dá uma volta a cada 80 segundos. Se os dois carrinhos partiram juntos, quantas voltas terá dado o mais lento 

até o momento em que ambos voltarão a estar lado a lado no ponto de partida?  

a) 9  

b) 7  

c) 8  

d) 6  

 

 

 
No gráfico estão representados os gols marcados e os gols sofridos por uma equipe de futebol nas dez 

primeiras partidas de um determinado campeonato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando que, neste campeonato, as equipes ganham 3 pontos para cada vitória, 1 ponto por empate e 0 

ponto em caso de derrota, a equipe em questão, ao final da décima partida, terá acumulado um número de 

pontos igual a 

(A) 18. 

(B) 15. 

(C) 17. 

(D) 20. 

 

 

 

 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 
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O conceito de educação inclusiva surgiu a partir de 1994, com a Declaração de Salamanca. A ideia da 

educação inclusiva é que as crianças com necessidades educativas especiais sejam incluídas em: 

 

(A) Somente escolas específicas para crianças com deficiências. 

(B) Apenas institutos de atendimentos especiais. 

(C) Quaisquer unidades de atendimento para educação especial. 

(D) Quaisquer escolas de ensino regular.  

 

 

 

 

Mantoan declara que a exclusão escolar se manifesta das mais diversas maneiras, e quase sempre o que está 

em jogo é a ignorância do aluno. Para a autora, isso: 
 

(A) Acontece pela falta de aperfeiçoamento permanente dos profissionais da educação e do aprimoramento 

das práticas pedagógicas. 

(B) Ocorre porque a escola se democratizou, abrindo-se a novos grupos sociais, mas não aos novos 

conhecimentos. 

(C) Pode ser modificado buscando aliar o trabalho de fundamentação teórica com as vivências das redes de 

apoio à inclusão. 

(D) Reforça a necessidade de um modelo didático-pedagógico e de gestão educacional capaz de atender as 

diferenças. 

 

 

 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (UNUDHR) afirmava que “todos têm direito a educação”. 

Quarenta anos depois representantes de mais de 150 países adotaram a Declaração Mundial Sobre Educação 

para Todos (UNESCO, 1990) em que reafirmava a educação como um direito humano fundamental 

incentivando os países a concentrar esforços no sentido de garantir as necessidades básicas de aprendizagem 

para todos. Entre os diversos objetivos dessa declaração destaca-se aquela que declara: 

 

(A) Universalizar o acesso à educação e promover a equidade. 

(B) A educação é um direito que necessita ser conquistado para que aos poucos todos tenham acesso ao 

conhecimento. 

(C) A educação é um direito de todos sendo a equidade algo não necessário. 

(D) Universalizar o acesso à educação mesmo não podendo promover a equidade. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 
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A luta pela garantia do acesso de todos à educação é legítima e imperativa. E as conquistas no que se refere 

ao estabelecimento de leis e normas que garantem os direitos de todas as crianças e adolescentes, nesse 

sentido representam um passo fundamental e um indicador tangível de progresso quanto ao desenvolvimento 

de sistemas educacionais inclusivos. No Brasil, dois marcos legais se destacam nesse sentido: 

 

(A) A Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e a Declaração sobre Educação 

para  

Todos de 1990. 

(B) A Declaração de Salamanca elaborado na Conferência Mundial sobre Educação Especial em 1994 e a 

Convenção de Direitos da Criança de 1998 

(C) A Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da Educação Inclusiva publicada pelo 

Ministério da Educação em 2008 e a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e 

seu Protocolo Facultativo, ratificada no País com quórum qualificado, assumindo assim o status de emenda 

constitucional em 2009. 

(D) A Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da Educação Inclusiva publicada pelo 

Ministério da Educação em 2008 e a Declaração sobre Educação para Todos de 1990. 

 

 

 

 

Segundo a Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura (UNESCO, 2009), o 

aumento do índice de matrículas de pessoas com deficiência nas redes regulares de ensino, em diversos 

países do mundo, representa um avanço significativo rumo ao alcance da meta fundamental de educação 

para todos. No entanto, segundo Barton (2003), a educação inclusiva: 

 

(A) “não diz respeito somente a garantir e manter a presença dos alunos na escola, mas também a maximizar 

a sua participação” 

(B) “a educação inclusiva tem apenas como objetivo levar o aluno para a escola oferecendo oportunidade 

única de aprendizagem” 

(C) “busca apenas garantir a presença dos alunos na sala de aula aproveitando de maneira parcial a sua 

participação” 

(D) “consiste somente garantir a matrícula dos alunos especiais na escola otimizando a sua participação” 

 

 

 

 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 
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Uma nova política educacional deve compreender em todas as suas etapas – agenda, formulação, 

implementação e avaliação – a educação como um fenômeno de inclusão, emancipação, libertação e criação, 

construído coletivamente pela sociedade em respeito às diferenças e às potencialidades de cada indivíduo. 

Nesse sentido, é correto afirmar que: 

 

 (A) A construção de uma escola de qualidade não depende de um novo modelo de atuação estatal, visto que 

não precisa compreender a educação como prioridade na agenda governamental. 

(B) A construção de uma escola de qualidade depende única e exclusivamente de um modelo de atuação 

estatal, que compreenda a educação como prioridade na agenda governamental, algo que parece acontecer 

atualmente, mas efetivamente não ocorre. 

(C) A construção de uma escola de qualidade depende, portanto, de um único modelo de governo, onde a 

educação é vista parcialmente como prioridade na agenda governamental. 

(D) A construção de uma escola de qualidade depende, portanto, de um novo modelo de atuação estatal, que 

compreenda a educação como prioridade na agenda governamental, algo que parece acontecer atualmente, 

mas efetivamente não ocorre. 
 

 

 
 

A Declaração de Salamanca e Linha de Ação, decorrente da Conferência Mundial de Necessidades 

Educacionais Especiais: Acesso e Qualidade foi elaborada no ano de: 
 

(A) 1996. 

(B) 1994. 

(C) 2000. 

(D) 1992. 

 

 

 

De acordo com a LDBEN Nº 9.394/96 entende-se por educação especial 
 

(A) A modalidade educacional, oferecida em rede especializada de ensino, para portadores de necessidades 

especiais e mantidas pelo Poder Público. 

(B) A modalidade de ensino, oferecida na rede regular para portadores de necessidades especiais, porém em 

espaços distintos e específicos. 

(C) A modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 

educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

(D) O nível educacional, criado e mantido pelos seus respectivos sistemas de ensino para atender os 

portadores de necessidades especiais. 

 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 
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A inclusão escolar dos portadores de necessidades especiais é proposta na LDB, garantindo a matrícula 

destas crianças preferencialmente nas classes comuns do ensino regular e determina a existência, quando 

necessário, de serviços de apoio especializado. O artigo 58 da LDB – Lei n.° 9394/96, apresenta o 

entendimento da Educação Especial como: 

 

 (A) Uma modalidade da educação escolar, ou seja, um modo diferente de organização do trabalho 

pedagógico, objetivando a inclusão com sucesso.  

(B) Uma escola especial, exclusiva. 

(C) Uma classe especial. 

(D) Um nível de ensino da Educação Básica. 

 

 

 

A orientação de que o princípio fundamental da escola inclusiva é o de que todas as crianças devem aprender 

juntas, sempre que possível, independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças que elas possam ter, 

está expressa 

 

(A) No Parecer CEE Nº67/98.  

(B) Nos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

(C) Na Convenção da ONU.                            

(D) Na Declaração de Salamanca.  

 

 

 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 


