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INTERPRETAÇÃO DE TEXTO
REFUGIADOS: UM RELATO
O relato de uma refugiada sobre a travessia que
fez de barco, da Turquia para a Grécia.
“Meu marido e eu vendemos tudo o que tínhamos
para pagar a viagem. Nós trabalhamos 15 horas por
dia na Turquia até termos dinheiro suficiente para
partir. O contrabandista colocou 152 de nós em um
barco. Quando vimos a embarcação, muitos de nós
quiseram voltar, mas ele nos disse que quem
desistisse não receberia o dinheiro de volta. Nós não
tínhamos escolha. Tanto o compartimento de baixo
quanto o deck do barco estavam cheios de gente.
Ondas começaram a atingir o barco e então o capitão
disse a todos para jogarem suas malas no mar. No
oceano, nós batemos em uma pedra, mas o capitão
disse que nós não devíamos nos preocupar. Água
começou a entrar na embarcação e mais uma vez ele
nos disse para não nos preocuparmos. Nós
estávamos no compartimento de baixo, que
começou a encher de água. Estava apertado demais
para nos mexermos. Todos começaram a gritar. Nós
fomos os últimos a sair com vida. Meu marido me
empurrou para fora pela janela. No oceano, ele tirou
seu colete salva-vidas e o deu a uma mulher. Nós
nadamos o mais longe possível. Depois de várias
horas, ele me disse que estava cansado demais para
nadar e que ele iria flutuar de costas e descansar.
Estava tão escuro que nós não podíamos enxergar.
As ondas estavam altas. Eu podia ouvi-lo me
chamando, mas ele foi ficando cada vez mais longe.
Eventualmente, um barco me encontrou. Eles nunca
encontraram meu marido."
Relato de 2 de novembro de 2016 - do HUFFPOST Brasil –
associado à Editora Abril
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INTERPRETAÇÃO DE TEXTO
1. Pelo o que se lê, das alternativas abaixo, qual
é a melhor definição de REFUGIADO:
A) Refugiado é toda pessoa que, em razão
de fundados temores de perseguição
devido
à
sua
raça,
religião,
nacionalidade,
associação
a
determinado grupo social ou opinião
política, encontra-se fora de seu país de
origem.
B) Refugiado é toda pessoa que praticou
várias fugas por conta de roubos,
assassinados, enfim por conta delitos de
toda quaisquer ordens.
C) Refugiado – aquele que refugou o seu
país.
D) Nenhuma das alternativas.

2. A refugiada da Turquia relata que fez uma
travessia à Grécia com quem:
A)
B)
C)
D)

Com a filha.
Com o filho e com a marido.
Com o marido.
Sozinha.

3. Das alternativas abaixo, qual é, na sua opinião,
a melhor definição de relato pessoal:
A) Relato pessoal é uma descrição de tudo
aquilo vivido por um grupo de pessoas.
B) Relato pessoal é apenas uma descrição
de tudo o que o personagem em 3ª
pessoa viveu.
C) Relato pessoal é um gênero textual que
narra especialmente lutas e dissabores
vividos pela personagem central da
produção. Nesse relato, em 3ª pessoa, o
autor não precisa ser essencialmente
real quanto suas experiências.
D) Relato Pessoal é uma modalidade textual
que apresenta uma narração sobre um
fato ou acontecimento marcante da vida
de uma pessoa. Além de narrativo, o
relato pessoal pode ser descritivo, com a
descrição do local, personagens e
objetos.
4. “Nós trabalhamos 15 horas por dia na Turquia
até termos dinheiro suficiente para partir. O
contrabandista colocou 152 de nós em um barco.
Quando vimos a embarcação, muitos de nós
quiseram voltar, mas ele nos disse que quem
desistisse não receberia o dinheiro de volta.”
A) O contrabandista, segundo o relato da
turca, explicou sobre a segurança do seu
barco.
B) O contrabandista propôs algum acordo
razoável entre as partes caso alguém
desistisse da travessia.
C) O contrabandista apenas recebeu o
dinheiro, colocou os tripulantes em seu
barco.
D) Quem desistisse da travessia, segundo o
contrabandista, perderia o dinheiro.
5. “No oceano, nós batemos numa pedra” – o que
aconteceu depois:
A) O capitão disse que bater em pedras no
oceano é uma rotina.
B) O contrabandista disse para não nos
preocuparmos.
C) O capitão garantiu que as embarcações
foram feitas para transportar mais de 152
passageiros.

D) Depois da batida, a embarcação seguiu
o seu curso normal.
6. No clímax da travessia, quando todos estavam
soltos ao mar:
A) Era de manhãzinha quando o sol já
nascia.
B) À tarde sob o sol escaldante.
C) Sob uma chuva torrencial.
D) No escuro sem que as pessoas se
vissem.
7. Depois de várias horas nadando o que fez o
marido da refugiada:
A) Decidiu retornar à pátria onde nascera.
B) Despediu-se da esposa e cada qual
seguiu o seu caminho.
C) Flutuou de costas e se distanciou mar
afora.
D) Eventualmente encontrou um barco e se
salvou.
8. Com base no texto “REFUGIADOS: UM
RELATO”, a que conclusão MAIS COERENTE
podemos chegar:
A) Que cada ser humano traça o seu destino e
sem qualquer interferência realiza tudo o que
planejou.
B) Que a vida nos surpreende a cada instante e
que somos obrigados a tomar algumas
atitudes até mesmo contra a nossa vontade.
C) Que não temos controle algum sobre nossas
vontades.
D) “Deixa a vida me levar, vida leva eu” e a
felicidade está garantida.
9. “Eles nunca encontraram meu marido”. Como
fica o período acima se conjugarmos o verbo no
Futuro do Pretérito:
A)
B)
C)
D)

Eles nunca encontrariam meu marido.
Eles nunca encontraríeis meu marido.
Eles nunca encontrarão meu marido.
Eles nunca encontrar-te-ia meu marido.

10. “Nós trabalhamos 15 horas por dia na
Turquia”, isto é:
A)
B)
C)
D)

1000 minutos.
990 minutos.
980 minutos.
900 minutos.
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MATEMÁTICA

11. Meus pais nasceram em 1935 e eu em 1959.
Portanto a diferença de idade entre nós é de:
A)
B)
C)
D)

29 anos.
24 anos.
23 anos.
22 anos.

12. Assinale a alternativa correta:
A)
B)
C)
D)

7x4 é igual a 3x3x3.
7x4 é menor que 3x3x3.
7x4 é maior que 3x3x3.
7x4 é igual a 2x3x4.

O enunciado abaixo se refere às questões 13, 14
e 55:
João fez uma festa para a sua filha e comprou
salgadinhos, conforme a tabela abaixo:
Salgadinho

Esfiha
Coxinha
Pastel

Quantidade

Preço por unid.

1 cento
1 cento e meio
1 cento e ¼ de cem

R$ 0,60
R$ 0,55
R$ 0,50

13. Quantos salgadinhos foram comprados:
A)
B)
C)
D)

375 salgadinhos.
350 salgadinhos.
325 salgadinhos.
300 salgadinhos.

14. Quantos reais foram gastos na compra
desses salgadinhos:
A)
B)
C)
D)

R$ 200,00.
R$ 205,00.
R$ 215,00.
R$ 225,00.

15. No final da festa João verificou que sobraram
95 salgadinhos e sabendo que cada convidado
comeu, em média 5 salgadinhos cada um,
quantos eram os convidados:
A)
B)
C)
D)

50 convidados.
53 convidados.
56 convidados.
60 convidados.

16. Gustavo pretende fazer uma cerca no terreno
que acabou de comprar. Sabendo que o terreno
tem 10 metros de frente e 30 metros de fundo, e
que serão necessários dar 4 voltas de arame,
qual a quantidade de arame que Gustavo deverá
adquirir:
A) 80 metros.
B) 160 metros.

C) 240 metros.
D) 320 metros.
17. Somando a idade dos 27 alunos de uma sala
de aula obtemos um total de 297 anos. Qual a
idade média dos alunos dessa sala:
A)
B)
C)
D)

11 anos.
10 anos.
9 anos.
8 anos.

18. De acordo com o IBGE a população do Brasil
é de 206,650 milhões de habitantes, portanto a
população brasileira ultrapassa os 200 milhões
em:
A)
B)
C)
D)

650 milhões.
6 mil e 650 milhões.
650 mil.
6 milhões e 650 mil.

19. Dentre os números abaixo, aquele que é
múltiplo de 4 e 9 é o:
A)
B)
C)
D)

12.
18.
40.
72.

20. Vitor tem várias moedas totalizando R$ 10,75
centavos. Dentre essas moedas 15 são de R$ 0,25
e 5 moedas são de R$ 1,00. Quantas moedas de
R$ 0,10 Vitor possui:
A)
B)
C)
D)

14.
16.
20.
22.

de idade e adolescentes aqueles que tem
idade entre treze e dezoito anos de idade.
D) Considera-se criança, para efeitos desta Lei,
a pessoa até dez anos de idade e
adolescente aquela entre dez e dezoito anos
de idade.
22. Em consonância com o art. 19 da Lei 8.069/90
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)
podemos afirmar que:
A) Qualquer criança ou adolescente deve ser
criado e educado apenas por sua família,
assegurada a convivência familiar e
presença de pessoas que não tenham
passagem pela polícia e não usem
entorpecentes.
B) Toda criança ou adolescente tem direito a ser
criado e educado no seio de sua família e,
excepcionalmente, em família substituta,
assegurada a convivência familiar e
comunitária, em ambiente livre da presença
de pessoas dependentes de substâncias
entorpecentes.
C) Toda criança ou adolescente tem direito a ser
cuidado por sua família ou por outras
pessoas desde que não tenham passagem
pela polícia ou usem entorpecentes.
D) Algumas crianças ou adolescentes têm
direito de serem criados ou educados em
meio a seus familiares e, excepcionalmente
com pessoas estranhas, assegurando uma
convivência familiar e em comunidade.
23. De acordo com a resolução nº 5, de 17 de
dezembro de 2009 que fixa as Diretrizes
Curriculares para a Educação Infantil em seu
artigo 6º, podemos afirmar que as propostas
pedagógicas de Educação Infantil devem
respeitar os seguintes princípios:
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CONHECIMENTOS GERAIS E LEGISLAÇÃO
21. Considerando a Lei 8.069/90 que dispõe sobre
o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),
leia as alternativas abaixo e assinale apenas a
que estiver correta:
A) Considera-se criança, para efeitos desta Lei,
toda pessoa que tiver menos de doze anos
de idade e adolescentes até doze anos.
B) Considera-se criança, para efeitos desta Lei,
a pessoa até doze anos de idade
incompletos e adolescente aquela entre doze
e dezoito anos de idade.
C) Considera-se criança, para efeitos desta Lei,
pessoas que tenham no máximo treze anos

I – Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da
solidariedade e do respeito ao bem comum, ao
meio ambiente e às diferentes culturas,
identidades e singularidades.
II – Políticos: dos direitos de cidadania, do
exercício da criticidade e do respeito à ordem
democrática.
III- Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da
ludicidade e da liberdade de expressão nas
diferentes manifestações artísticas e culturais.
Podemos afirmar que estão totalmente corretos:
A)
B)
C)
D)

Apenas o princípio citado no item I.
Os citados nos itens I e III.
Todos os princípios estão corretos.
Apenas os citados nos itens II e III.

24. O Estatuto da Criança e do Adolescente
dispõe sobre a política de proteção integral à
criança e ao adolescente. A alternativa incorreta
é:
A) a criança e o adolescente têm direito à
liberdade, ao respeito e à dignidade como
pessoas humanas em processo de
desenvolvimento após os vinte e um anos de
idade.
B) nenhuma criança ou adolescente será objeto
de qualquer forma de negligência,
discriminação,
exploração,
violência,
crueldade e opressão.
C) é dever da família, da comunidade, da
sociedade em geral e do poder público
assegurar, com absoluta prioridade, a
efetivação dos direitos referentes à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao
esporte, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade
e à convivência familiar e comunitária.
D) a criança e o adolescente gozam de todos os
direitos fundamentais inerentes à pessoa
humana.
25. Assinale a alternativa correta sobre a jornada
na Educação Infantil regulamentada pela
Resolução nº 5, de 17/12/2009, das Diretrizes
Curriculares Nacionais:
A) É considerada Educação Infantil em tempo
parcial, a jornada de, no mínimo, cinco horas
diárias e, em tempo integral, a jornada com
duração igual ou superior a sete horas
diárias, compreendendo o tempo total que a
criança permanece na instituição.
B) É considerada Educação Infantil em tempo
parcial, a jornada de, no máximo, quatro
horas diárias e, em tempo integral, a jornada
com duração igual ou superior a sete horas
diárias, compreendendo o tempo total que a
criança permanece na instituição.
C) É considerada Educação Infantil em tempo
parcial, a jornada de, no mínimo, quatro
horas diárias e, em tempo integral, a jornada
com duração igual ou superior a sete horas
diárias, compreendendo o tempo total que a
criança permanece na instituição.
D) É considerada Educação Infantil em tempo
parcial, a jornada de, no mínimo, quatro
horas diárias e, em tempo integral, a jornada
com duração igual ou superior a cinco horas
diárias, compreendendo o tempo total que a
criança permanece na instituição.
26. Sobre o processo de impeachment da
presidenta Dilma Roussef, em agosto deste ano,
atuou como presidente da câmara:

A)
B)
C)
D)

Deputado Eduardo Cunha.
Deputado Aécio Neves.
Deputado Miguel Reale Junior.
Deputado Rodrigo Maia.

27. Em 2018, os eleitores brasileiros escolherão
políticos para quais cargos?
A) Deputados federais e estaduais.
B) Governadores e senadores.
C) Presidente, governadores, senadores e
deputados (estaduais e federais).
D) Presidente,
senadores
e
deputados
(estaduais e federais).
28. Quanto à área geográfica, São Roque limitase com os municípios:
A) Mairinque, Araçariguama, Itapevi,
Grande Paulista e Ibiúna.
B) Mairinque, Itu, Araçariguama,
Vargem Grande Paulista e Ibiúna.
C) Mairinque, Itu, Araçariguama,
Grande Paulista, Cotia e Ibiúna.
D) Mairinque, Araçariguama, Vargem
Paulista e Ibiúna.

Vargem
Itapevi,
Vargem
Grande

29. Analise as afirmativas abaixo e assinale a
incorreta:
A) Os lixões e aterros sanitários, normalmente,
são localizados na periferia, e recebem lixo
das cidades. Porém, é frequente pessoas
usarem os terrenos abandonados ou a
própria rua para descartarem o lixo.
B) Os aterros sanitários são dotados de
estrutura adequada para o tratamento final
do lixo.
C) A decomposição da matéria orgânica do lixo
produz um resíduo fétido e ácido, porém este
resíduo não polui os solos e as águas.
D) As
administrações
públicas
são
responsáveis pela coleta e destino adequado
do lixo, mas isso não isenta a sociedade em
geral de suas responsabilidades no que se
refere ao lixo.
30. São Roque abriga um bem cultural de
relevância nacional, edificado no ano de 1681,
pelo bandeirante Fernão Paes de Barros e
tombado pelo Instituto de Patrimônio Histórico
Nacional em 1941. Trata-se da (o):
A)
B)
C)
D)

Casa e Capela do Sítio Santo Antônio.
Centro Cultural Brasital.
Igreja da Matriz.
Museu de Artes Darcy Penteado.

