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INSTRUÇÕES
01 - Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em local
indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado com etiqueta.
02 - Não é permitido consulta, utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, calculadoras e
etc. Não é permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem a respectiva identificação e o devido
recolhimento de telefone celular, bip e outros aparelhos eletrônicos.
03 - Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar.
04 - A duração da prova é de 04 (quatro) horas, exceto para os candidatos ao cargo de Técnico em Enfermagem,
que realizarão também, provas discursivas, sendo concedido o acréscimo de 01 (uma) hora para a realização das
mesmas, perfazendo assim, um total de 05 (cinco) horas para a realização das provas objetivas e discursivas.
05 - Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer
absolutamente calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da
sala no término da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá
ser comunicado.
06 - O Caderno de Provas consta de 60 (sessenta) questões de múltipla escolha. Leia-o atentamente.
07 - As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) opções (A a E) e uma
única resposta correta.
08 - Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de
Provas corresponde ao cargo a que está concorrendo, observando o nome do cargo na parte superior da próxima
página, bem como se os dados constantes na Folha de Respostas (Gabarito) que lhe foi fornecida, estão corretos.
Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou tenha qualquer imperfeição, o candidato
deverá informar tal ocorrência ao fiscal.
09 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe
única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
10 - O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o Caderno de Provas no
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato, também,
poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização,
contudo não poderá levar consigo o caderno de provas.
11 - Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala, o Cartão de Respostas
devidamente assinado no local indicado e o Formulário de Resposta da Prova Discursiva (somente para o cargo de
Técnico em Enfermagem).

RESULTADOS E RECURSOS
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no site www.consulplan.net,
no Quadro de Avisos da Prefeitura e no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, a partir 09h00min do dia
subsequente ao da realização da prova escrita.
- Os recursos deverão ser apresentados, conforme determinado no item 8 do Edital N°. 001/2009, sendo
observados os seguintes aspectos:
a) O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas via
Internet disporá de 48 (quarenta e oito) horas ininterruptas, iniciando-se às 09h00min do dia 20 de setembro
de 2010 e encerrando-se às 09h00min do dia 22 de setembro de 2010, via fax, ou em requerimento próprio
disponibilizado no link correlato ao Concurso Público no site www.consulplan.net. A interposição de recursos no
Protocolo Geral da Prefeitura Municipal poderá ser feita nos dias 20 a 22 de setembro de 2010, no horário de
expediente, de 12:00 às 18:00 horas.
b) A interposição de recursos poderá ser realizada das seguintes formas: a) via Internet, através do Sistema
Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à sua
inscrição, apenas no prazo recursal, à CONSULPLAN, conforme disposições contidas no site www.consulplan.net,
no link correspondente ao Concurso Público; ou b) na Prefeitura Municipal de Congonhas/MG, por meio de
requerimento, protocolado no Protocolo Geral.
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CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA PEB II
TEXTO:

Para fugir à armadilha da simplificação

Os crimes bárbaros abalam nossa confiança no futuro. Para controlar a angústia, somos tentados a formular hipóteses
simplificadoras sobre a insegurança pública e as causas da criminalidade. As explicações reducionistas ajudam a
exorcizar o medo, mas não contribuem para esclarecer a complexidade da violência, em nossa sociedade. No repertório
das especulações, as campeãs são: “mais polícia na rua”, “pobreza”, “desigualdade” e “vontade política”.
Mais polícia? Pesquisas internacionais mostram que mais do mesmo não resolve. Se a presença não se orientar por
diagnósticos precisos e por novas metodologias, não adianta. Por falar em policiamento ostensivo, nós todos ficamos
chocados quando policiais escolhem os pobres e, entre eles, os negros para revistar, numa blitz. Afinal, esse
procedimento fere nossas convicções humanistas e igualitárias. Entretanto, achamos perfeitamente natural e até edificante
que políticos bem intencionados digam que o crime é consequência da pobreza. Alguém já parou para pensar nesse
paradoxo?
Outro argumento que logo ocorre a quem é sensível aos dramas sociais aponta para a desigualdade como a causa do
crime. Mas essa hipótese tampouco se sustenta. Há muitos exemplos de nações desiguais, inclusive sociedades de castas e
monarquias profundamente hierarquizadas, com poucos crimes. O fato é que nossos comportamentos sociais são
aprendidos, assimilados no processo espontâneo da educação. Nenhum fator social age sozinho ou diretamente sobre nós.
Entre o fator social e nossos atos, há os valores que introjetamos desde a infância, há nossas emoções e a cultura, ou seja,
o modo pelo qual nosso grupo decifra a realidade em que vive e autoriza ou inibe reações violentas. Se é assim, a
violência e o crime que praticamos são comportamentos nos quais somos educados. Pelas mesmas razões, pode haver
uma educação para a paz.
Outra tese que faz sucesso, talvez porque permita farta manipulação política, é aquela que atribui a insegurança à
falta de “vontade política” das autoridades. Como se os gestores públicos soubessem muito bem como resolver os
problemas e deixassem de fazê-lo por inapetência ou desapreço pelo cumprimento do dever. Essa acusação traz consigo a
suposição mistificadora de que os críticos, se estivessem no poder, saberiam exatamente o que fazer. E, dado que têm
vontade, resolveriam os problemas.
Para evitar esses equívocos, é preciso pensar toda essa problemática com mais espírito crítico e humildade
intelectual. As explicações para a violência e o crime não são fáceis. Sobretudo, é necessário evitar a armadilha da
generalização. Não existe o crime, no singular. Há uma diversidade imensa de práticas criminosas, associadas a
dinâmicas sociais muito diferentes. Por isso, não faz sentido imaginar que seria possível identificar apenas uma causa
para o universo heterogêneo da criminalidade. Os roubos praticados nas esquinas por meninos pobres, que vivem nas ruas
cheirando cola, abandonados à própria sorte, sem acesso à educação e ao amor de uma família que os respeite,
evidentemente expressam esse contexto cruel. É claro que esses crimes são indissociáveis desse quadro social.
O mesmo vale para o varejo das drogas, nas periferias: juventude ociosa e sem esperança é presa fácil para os
agenciadores do comércio clandestino de drogas. Não é difícil recrutar um verdadeiro exército de jovens, quando se
oferecem vantagens econômicas muito superiores às alternativas proporcionadas pelo mercado de trabalho e benefícios
simbólicos que valorizam a autoestima, atribuindo poder aos excluídos. Por outro lado, os operadores do tráfico de armas,
que atuam no atacado, lavando dinheiro no mercado financeiro internacional, não são filhos da pobreza ou da
desigualdade. Suas práticas são estimuladas pela impunidade.
Em outras palavras, pobreza e desigualdade são e não são condicionantes da criminalidade, dependendo do tipo de
crime, do contexto intersubjetivo e do horizonte cultural a que nos referirmos. Esse quadro complexo exige políticas
sensíveis às várias dimensões que o compõem. É tempo de aposentar as visões unilaterais e o voluntarismo.
(Luiz Eduardo Soares, Revista Veja. São Paulo, Abril, 30 de janeiro de 2002)

01) O termo destacado em “...que os respeite, ...” (5º§) retoma a expressão antecedente:
A) Os roubos.
D) Família.
B) Meninos pobres.
E) À educação e ao amor.
C) Ao amor.
02) Considerando as relações de coesão do texto, analise as afirmativas:
I. A expressão “aquela” (4º§) promove a coesão textual por retomar termo(s) anteriormente registrado(s).
II. A expressão “esses equívocos” (5º§) se refere à inapetência ou desapreço dos políticos pelo cumprimento do
dever.
III. A expressão “essa problemática” (5º§) se refere ao fato de os políticos não promoverem a segurança da
população.
IV. O termo destacado em “... que atuam no atacado...” (6º§), é um elemento coesivo, uma vez que se refere a termos
anteriormente registrados.
V. O termo “o” em “o compõem” (7º§) retoma a expressão “esse quadro complexo” (7º§).
Estão corretas apenas as afirmativas:
A) II, III
B) I, IV, V
C) I, II, V
D) II, III, V
E) I, III, IV
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03) Assinale a afirmativa INCORRETA acerca do texto:
A) As explicações simplistas contribuem para acabar com o medo.
B) A ideia de atribuir a violência à falta de polícia, à pobreza, à desigualdade e à falta de vontade política não passa
de especulação.
C) As sociedades de castas com poucos crimes derrubam a tese de que a violência seja fruto da desigualdade.
D) A impunidade é a maior causa da criminalidade.
E) A atuação dos grandes operadores do tráfico é fruto da impunidade.
04) Haverá alteração de sentido, caso se substitua:
A) “exorcizar” (1º§) por afastar.
B) “tampouco” (3º§) por também não.
C) “hierarquizadas” (3º§) por organizadas segundo vários graus de poder e subordinação.
D) “heterogêneo” (5º§) por universo dissimilar.
E) “indissociáveis” (5º§) por irreparáveis.
05) Acerca das ideias apresentadas pelo texto, analise:
I. Quanto maior for número de policiais, maior será o nível de tranquilidade da população.
II. O tráfico, que tem como objetivo valorizar a autoestima dos jovens, atribui poder a eles.
III. Através da observação de um crime bárbaro revelam-se as causas da criminalidade de um modo geral.
IV. Desigualdade nem sempre gera violência.
V. Se estivessem no poder, os críticos saberiam exatamente o que fazer.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):
A) I, V
B) I, III
C) I, II, III, V
D) III, IV
E) IV
06) Observe a palavra em destaque nos trechos a seguir:
I. “Se é assim,...” (3º§)
II. “... se estivessem no poder,...” (4º§)
III. “... se oferecem vantagens econômicas muito superiores às alternativas proporcionadas pelo mercado de
trabalho...” (6º§)
A palavra “se”, destacada nas frases anteriores, indica hipótese apenas em:
A) I
B) II
C) III
D) I, II
E) II, III
07) O trecho “Os roubos praticados nas esquinas por meninos pobres, que vivem nas ruas cheirando cola,
abandonados à própria sorte, sem acesso à educação e ao amor de uma família que os respeite, evidentemente
expressam esse contexto cruel.” ilustra a ideia:
A) Os filhos são fadados a repetir os erros dos pais.
B) Os meninos pobres escolhem viver na marginalidade e no crime.
C) As condições do meio em que os meninos vivem interferem em suas atitudes.
D) A pobreza é a principal causa da criminalidade.
E) A droga é a principal causa da violência.
08) NÃO haverá alteração de sentido, caso se substitua:
A) “Entretanto” (2º§) por no entanto.
B) “nesse paradoxo?” (2º§) por nessa especificidade.
C) “recrutar” (6º§) por contratar.
D) “lavando” (6º§) por afanando.
E) “unilaterais” (7º§) por preconceituosas.
09) Os termos destacados em “Para controlar...” (1º§), “mas não contribuem” (1º§) e “Por isso, não faz sentido...”
(5º§) expressam, respectivamente, ideia de:
A) Finalidade, oposição, conclusão.
D) Conclusão, oposição, explicação.
B) Conclusão, explicação, conclusão.
E) Explicação, oposição, causa.
C) Finalidade, explicação, explicação.
10) Com relação ao 6º§, analise as afirmativas e marque V para as verdadeiras e F para as falsas:
( ) As alternativas oferecidas pelo mercado de trabalho são superiores às vantagens oferecidas pelo tráfico, mas,
ainda assim, os jovens são seduzidos pelos traficantes.
( ) Os traficantes oferecem benefícios aos jovens para atraí-los para o tráfico.
( ) A expressão “lavando” está sendo usada em sentido figurado.
( ) A falta de punição e o desejo de saírem da pobreza estimulam os grandes traficantes de armas.
A sequência está correta em:
A) F, V, V, V
B) V, V, V, F
C) F, V, V, F
D) V, F, F, F
E) V, F, F, V
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CONHECIMENTOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS
11) A Proposta Pedagógica da Escola é um Projeto de mudança compartilhada que pressupõe:
A) Um movimento de distribuição de tarefas e soluções.
B) Uma ruptura com a rotina e um compromisso com a modernidade.
C) Compreensão do sentido da vida.
D) Compreensão de um repertório já obsoleto de planos de aula.
E) Realização de atividades variadas.
12) “Refletir com o professor sobre o que escrevem, representa para as crianças um grande avanço. É um momento
especial onde os alunos comparam seus escritos, refazem, tiram dúvidas etc.” Com base nessa citação, é
fundamental que o professor, ao iniciar o processo de alfabetização e letramento com sua turma, faça:
A) Um ditado para verificar o que as crianças sabem.
B) Uma sondagem da turma para identificar quais hipóteses sobre a língua as crianças têm.
C) A escolha de palavras simples, com sílabas diretas e dite para as crianças escreverem.
D) Uma escrita coletiva com as crianças.
E) Uma ficha com o nome das crianças e ordene que elas façam a cópia.
13) Conhecendo melhor a situação de cada aluno, o professor poderá:
I. Pensar melhor como será a rotina do bimestre.
II. Pensar melhor sobre quais intervenções deve fazer para ajudar os alunos a progredirem.
III. Ajudar as crianças a entender a lógica do sistema educacional.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativa(s):
A) I
B) II
C) III
D) I, III
E) I, II
14) “Colocar as crianças em grupo á uma estratégia importante na aprendizagem, pois a troca de conhecimentos leva
à reflexão.” Acerca disso, marque a alternativa correta:
A) As crianças reunidas em grupos de trabalho falam, conversam, debatem, trocam ideias e aprendem.
B) Em grupos, todos falam ao mesmo tempo, mas não aprendem.
C) Hoje a indisciplina não importa tanto.
D) Em grupos de trabalho, um ou dois fazem e os outros conversam.
E) Os grupos ao se reunirem escolhem seus próprios amigos e rechaçam os outros.
15) Analise as afirmativas:
I. Boa parte do êxito ou fracasso de um processo educativo reside na interação aluno/educador.
II. Diálogos inadequados na relação professor/aluno fortificam a relação de confiança.
III. Prestar atenção ao que se fala mostra-se indispensável quando o que se deseja é manter relações de qualidade com
os alunos.
IV. Numa relação construtiva cabe ao educador avaliar e emitir julgamentos.
V. O fundamento da relação professor/aluno é embasado no respeito mútuo.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):
A) II
B) IV, V
C) I, III, V
D) I, III, IV
E) I, II, III, IV, V
16) Avaliar significa, EXCETO:
A) Um método de coleta e de processamento dos dados necessários a melhoria da aprendizagem do aluno.
B) Excluir uma grande variedade de dados, pois nesse caso é desnecessário.
C) Sistema de controle inflexível que precisa ser adotado pela equipe pedagógica da escola.
D) Um instrumento quantitativo para medir os conteúdos trabalhados.
E) Esclarecer metas e objetivos institucionais.
17) São características da avaliação, EXCETO:
A) Orientação, ordenamento.
B) Visão integral das dimensões do comportamento do aluno como um todo.
C) Medir, descrever um fenômeno do ponto de vista quantitativo.
D) Processo contínuo e sistemático.
E) Funcionalidade, porque se realiza em função dos objetivos.
18) Como educadores mediadores das experiências dos alunos com a interlocução literária, devemos:
A) Dar vez e voz aos alunos mais experientes.
B) Ampliar nosso espaço na busca de informações generalizadas.
C) Lembrar que a língua é um todo homogêneo.
D) Propiciar aos alunos a interlocução com o discurso literário.
E) Ensinar e aprender de forma estética.
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19) Em se tratando da Língua Portuguesa, podemos afirmar que:
A) Só compreendemos as regras do jogo discursivo quando observamos a língua viva, em funcionamento, em
comunicação.
B) É fundamental ressaltar o estudo da forma em detrimento do sentido.
C) É preciso que o aluno entenda que ela é um sistema que não se modifica pela ação dos falantes nos processos de
interlocução.
D) A língua é estruturada, plástica e imaleável.
E) A língua é uma estrutura fechada em si mesma.
20) Analise as afirmativas:
I. A escola deve ser uma instituição de aprendizagem também em liderança, tendo em vista a natureza do trabalho
educacional.
II. Para que uma escola melhore continuamente, o segredo é estar sempre satisfeito com o que já foi conseguido.
III. Nenhuma ação desenvolvida na escola está isenta de avaliação.
IV. A gestão escolar deve ser sempre orientada por princípios democráticos e não democráticos.
V. É importante destacar a diferença entre ter autoridade e ser autoridade.
Estão corretas apenas as afirmativas:
A) I, II, III, IV
B) I, II, III
C) I, III, V
D) II, III, IV
E) II, III, IV, V
21) “Grades quebradas, vidros estilhaçados, muros pichados são apenas o cenário de um drama presente em muitas
escolas hoje em dia.” Como instituição educacional formadora de seres humanos, qual deveria ser a opção
mais correta a ser tomada quando se sofre estas agressões?
A) Isolar-se do mundo exterior, trancando-se com grades reforçadas.
B) Solicitar sempre a presença de policiais dentro da escola.
C) Culpar a sociedade, o governo, os políticos que não zelam por uma educação forte e qualitativa.
D) Investir na consolidação de uma equipe gestora unida e determinada na formação de professores, na aproximação
cada vez maior com a comunidade e com os jovens.
E) Expulsar de vez os alunos baderneiros da escola.
22) A inclusão é um desafio que implica mudar a vida como um todo. Isso significa que, EXCETO:
A) O Projeto Político Pedagógico deverá contemplar esse assunto de forma clara, objetiva com acolhimento.
B) Valorizar as peculiaridades de cada aluno.
C) Atender a todos na escola.
D) Tal qual um caleidoscópio, cada vez mais professores estão percebendo que as diferenças não só devem ser
aceitas, mas também acolhidas.
E) Admitir a matrícula dos meninos e das meninas portadoras de necessidades especiais já basta para uma boa escola.
23) Em 2006, foi publicada a Lei nº. 11274 que:
A) Estendeu os anos do Ensino Fundamental, passando este a ter 9 anos.
B) Anunciou que a partir daquela data as crianças de 5 anos e 9 meses poderiam ser matriculadas no Ensino
Fundamental.
C) Estendeu o Ensino Fundamental para 9 anos, mas dividindo-o: cinco primeiros anos numa escola e os quatro
restantes numa escola de Ensino Fundamental e Médio.
D) Com essa Lei, a Educação Infantil passou a ter: 0 a 3 (creche) 4 a 6 (Educação Infantil).
E) N.R.A.
24) “Todas as crianças precisam de oportunidades para pôr em jogo o que sabem para se aproximar pouco a pouco
desse objeto importante da cultura que é a escrita.” Tendo como parâmetro tal citação, é INCORRETO afirmar:
A) As crianças elaboram verdadeiras “teorias” explicativas na tentativa de compreender o funcionamento da escrita.
B) O desafio do professor é propor atividades que não sejam tão fáceis a ponto das crianças não aprenderem rápido.
C) O desafio do professor é propor atividades em que as crianças pensem, reflitam, analisem e as resolvam.
D) Não se aprende a ler e a escrever através da memorização, mas com reflexão sobre a lógica da linguagem.
E) É fundamental fazer uma sondagem da aprendizagem dos alunos individualmente.
25) Muitos alunos evadem da escola por que:
A) Nós, educadores ainda não descobrimos qual é o melhor método de ensino para esses alunos.
B) Os alunos trazem para a sala de aula problemas e necessidades que, às vezes, nós professores não damos conta
deles.
C) Algumas famílias desistem dos filhos, afirmando que os mesmos não aprendem e precisam então, contribuir em
casa com o trabalho.
D) Por não aprenderem, os alunos tornam-se indisciplinados.
E) Todas as alternativas anteriores estão corretas.
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26) Na elaboração do Projeto Político Pedagógico NÃO poderá ser dispensado um parágrafo para exprimir sobre:
A) Portfólios para avaliação.
B) Pastas organizadas por áreas de conhecimento.
C) Recursos pedagógicos para a formação continuada dos educadores.
D) Registros com descrições burocráticas sobre dados escolares.
E) Trabalho extraturno a ser realizado com os alunos com defasagem de aprendizado.
27) São alguns princípios estabelecidos pela LDBEN 9394/96 Art. 3º, EXCETO:
A) Ora a existência de instituições públicas e ora a de instituições privadas.
B) Respeito à liberdade e apreço a tolerância.
C) Valorização do profissional da educação escolar.
D) Garantia de padrão de qualidade.
E) Valorização da experiência extraescolar.
28) “Do direito à Educação e do dever de educar”, o Art. 4º da LDBEN, em um de seus incisos afirma:
A) Haverá oferta de ensino noturno regular, adequado às condições de trabalho dos docentes.
B) Haverá atendimento em creches e pré-escolas, às crianças gratuitamente.
C) Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade somente ao Ensino Fundamental.
D) Padrões mínimos de quantidade de ensino.
E) Padrões excessivos de qualidade e quantidade de ensino.
29) Para descobrir quais são as reais necessidades da classe, são algumas sugestões, EXCETO:
A) Sempre que possível, trocar informações e ideias com outros professores.
B) Criar e gerenciar situações-problema e ver o desempenho individual da garotada.
C) Observar os alunos em casa, na rua, em festas.
D) Examinar se o ambiente permite que todos se expressem livremente.
E) Avaliar as habilidades e potencialidades dos estudantes.
30) De acordo com os PCN’s, de 5º ao 9º ano é tradição do ensino de História:
A) Repensar bem o ensino dessa disciplina.
B) Contribuir para a construção da identidade.
C) Resgatar a ideia de patrimônio histórico-cultural.
D) Discutir sobre a sociedade brasileira e seus meandros.
E) Discutir os processos de globalização e regionalização.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31) O CBC (Currículo Básico Comum) de Geografia nasce do propósito de facilitar o processo de ensinoaprendizagem, contribuindo para a apresentação dos conteúdos. A partir dessa temática, assinale a afirmativa
correta:
A) O CBC é constituído de conceitos básicos e estruturantes da Geografia, porém tais conceitos não contribuem na
definição da Geografia como ciência.
B) O CBC não possui relações específicas com os Parâmetros Curriculares Nacionais.
C) Os conceitos geográficos selecionados no CBC possibilitam novas mentalidades e atitudes comprometidas com a
sustentabilidade ambiental, política, econômica, cultural e social.
D) Ao selecionar os tópicos do CBC, foram priorizados as habilidades básicas que contribuem na construção de um
conhecimento mais formador e empreendedor, porém não compatível com a faixa etária a que se destina.
E) Os conteúdos selecionados no CBC reforçam a concepção de conteúdos escolares definidos pela tradição
geográfica, sem se preocupar com a construção de uma visão crítica na Geografia.
32) Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:
( ) Sobre a liderança dos Estados Unidos da América e do Reino Unido, a conferência de Bretton Woods lançou as
bases das instituições econômicas multilaterais. São três as instituições criadas naquele momento, e que se
mantêm na regulação da economia global, a saber: FMI, BIRD e GATT.
( ) O Fundo Monetário Nacional (FMI) surge como fonte de empréstimos de curto prazo para países em crise
financeira.
( ) Em 1945, na conferência de Bretton Woods foram lançados os fundamentos da economia dólar.
( ) A função original do Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) era de financiar os
programas de reconstrução.
( ) GATT (Acordo Geral de Comércio e Tarifas) tem poderes de tribunal comercial, decidindo sobre disputas entre
países membros.
A sequência está correta em:
A) V, V, F, V, F B) V, V, V, V, F
C) V, V, V, V, V
D) F, V, V, V, F
E) F, F, V, V, F
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33) De acordo com a temática ensino-aprendizagem na Geografia, é INCORRETO afirmar que:
A) Aprender Geografia significa também conseguir perceber, observar com intuição e descrever nosso cotidiano nas
paisagens, interpretando os seus significados passado, presente e interferir no futuro.
B) É muito importante para o professor propor uma Geografia que forme um cidadão capaz de trabalhar a informação
disponível no mundo.
C) O desafio temático da Geografia é então formar um aluno capaz de discernir aquilo que diz respeito à sua vida.
D) O ensino da Geografia deve permitir que os alunos desenvolvam hábitos e construam valores significativos para a
vida em sociedade.
E) Os conhecimentos básicos da Geografia pouco contribuem para a vida em sociedade, em particular no
desempenho das funções de cidadania.
34) Sobre as paisagens naturais brasileiras, em específico as unidades de depressões, é INCORRETO afirmar que:
A) As depressões no território brasileiro, com exceção da depressão amazônica ocidental, apresentam uma
característica genética muito marcante que é o fato de terem sido geradas por processos erosivos com atuação nas
bordas das bacias sedimentares.
B) A depressão do Miranda, ao sul do Pantanal Mato-Grossense, é drenada pela bacia do rio de mesmo nome.
Corresponde a uma superfície baixa e muito aplainada, cujas altimetrias estão entre 100m e 150m. Tal unidade
está esculpida em litologias do pré-cambriano superior.
C) A depressão Sertaneja e do São Francisco corresponde a uma extensa área rebaixada e predominantemente
aplainada, constituindo superfície de erosão que secciona uma grande diversidade de litologias e arranjos
estruturais.
D) A depressão da borda leste da bacia do Paraná está esculpida quase que totalmente nos sedimentos
paleomesozoicos. Apresenta modelados diversos em função da influência tectônica, variação litológica e dos
graus de atuação dos processos erosivos dos mais variados ambientes paleoclimáticos.
E) As atividades erosivas com alternância de ciclos secos e úmidos esculpiram ao longo do proterozoico, as
depressões periféricas, as marginais e as monoclinais que aparecem circundando as bordas das bacias e se
interpondo entre essas, os maciços antigos do cristalino.
35) “Os impactos ambientais consequentes da mineração têm sido intensos e cada vez mais têm contribuído para a
degradação do meio ambiente.” A partir dessa temática, é INCORRETO afirmar que:
A) A mineração e o garimpo são atividades que exercem forte influência no ambiente natural e contribuem para a sua
deteriorização.
B) A extração de minerais mais nobres concentram-se principalmente nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Pará,
Mato Grosso e Rondônia. Essa atividade está associada basicamente às áreas dos dobramentos antigos
correspondentes aos cinturões orogênicos e às intrusões ígneas que possibilitam a mineralização.
C) A operação de garimpo emprega uma volumosa quantidade de pessoas, trazendo aos países, inúmeros benefícios
como: alta produção, controle da produção e comercialização desses metais.
D) O uso do mercúrio nas operações de garimpo é prejudicial à fauna e à saúde do homem.
E) Os minerais de grande valor comercial como ouro, diamante e até cassiterita, são muito explorados no Brasil,
através do garimpo.
36) “O déficit habitacional figura como um dos mais graves problemas característicos das metrópoles.” Sobre as
formas de moradia e suas respectivas características, relacione as colunas a seguir:
1. Cortiços.
2. Loteamentos periféricos.
3. Favela.
( ) Formada por barracos e mocambos construídos com materiais de refugo, como caixotes, tábuas soltas, folhas de
zinco, barro e papelão.
( ) Loteamentos situados em pontos distantes da região central, geralmente destituídos de infraestrutura básica e
em desacordo com as normas de parcelamento do solo urbano.
( ) São imóveis antigos, geralmente em péssimo estado de conservação, que foram subdivididos e locados para
muitas famílias.
A sequência está correta em:
A) 1, 2, 3
B) 2, 3, 1
C) 3, 2, 1
D) 1, 3, 2
E) 2, 1, 3
37) As unidades de conservação são áreas delimitadas e demarcadas com a finalidade de protegê-las oficialmente
da ação destruidora do ser humano. Entre seus objetivos destacam-se, EXCETO:
A) Proteção dos recursos hídricos.
B) Manutenção e restauração da biodiversidade.
C) Proteção às espécies, entre elas, raras, endêmicas e em perigo de extinção.
D) Manejo correto dos recursos da fauna e da flora.
E) Proteção apenas das florestas nacionais.
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38) De acordo com os fluxos migratórios no Brasil, é INCORRETO afirmar que:
A) Ao se fazer um retrocesso histórico do Brasil, percebe-se que os movimentos migratórios estão associados a
fatores econômicos desde o tempo de colonização.
B) Qualquer região do país que receba investimentos produtivos, públicos ou privados, que aumentem a oferta de
emprego, receberá pessoas dispostas a preencher os novos postos de trabalho.
C) As cidades médias e grandes do interior, como Campinas, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Sorocaba e São
José do Rio Preto apresentam índices de crescimento econômico maiores que os da grande São Paulo, o que gera
o crescimento populacional.
D) Somente a partir da década de 1970, com o processo de desconcentração da atividade industrial e a criação de
políticas públicas de incentivo a ocupação das regiões Norte e Centro-Oeste, a migração em direção ao sudeste
começou a apresentar significativa queda.
E) Atualmente, São Paulo e Rio de Janeiro são as capitais que mais crescem economicamente e populacionalmente.
39) “Quando os portugueses atracaram suas embarcações no litoral sul do atual estado da Bahia, no início do século
XVI, encontraram alí os indígenas, habitantes que ocuparam, havia muito tempo, o território que viria a ser o
Brasil.” Sobre os índios, é correto afirmar que:
A) Os povos indígenas do século XVI conheciam o uso de metais e, de modo geral, praticavam a agricultura, a pesca,
a caça, a arte da cerâmica e conheciam o fogo.
B) Antes da chegada dos conquistadores portugueses, não havia um espaço territorial vazio do ponto de vista
humano. Ele já era ocupado havia milênios por diversos grupos indígenas.
C) Os tupis-guaranis, aproximadamente mil anos antes da chegada dos portugueses, migraram do norte da Floresta
Amazônica para o sul da Floresta Amazônica.
D) Quando os portugueses chegaram ao litoral das terras que viriam ser o Brasil, encontraram grande resistência dos
indígenas desde o primeiro encontro. A partir desse momento, iniciaram-se as relações conflituosas.
E) A relação dos povos indígenas com seu espaço territorial sempre foi desarmoniosa no decorrer da história.
40) Relacione os respectivos espaços geográficos construídos às suas principais áreas geográficas de ocorrência:
1. Espaço da agroindústria da cana-de-açúcar.
2. Espaço da mineração.
3. Espaço da cafeicultura.
4. Espaço da borracha.
( ) Intensificou-se no final do século XIX e início do século XX, possibilitando um maior povoamento da
Amazônia e a produção de espaços geográficos.
( ) Desenvolveu-se em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, produzindo espaços geográficos nos séculos XVIII e
XIX.
( ) Desenvolveu-se nos séculos XVI e XVII, desde o litoral do atual Rio Grande do Norte até o sul da Bahia atual.
( ) Desenvolveu-se nas imediações do Rio de Janeiro, expandiu-se pelo Vale do Paraíba, Zona da Mata Mineira,
Espírito Santo, Norte do Paraná, Mato Grosso e Rondônia.
A sequência está correta em:
A) 3, 2, 4, 1
B) 4, 3, 2, 1
C) 2, 1, 3, 4
D) 4, 2, 1, 3
E) 4, 1, 2, 3
41) Os rios que apresentam desnível acentuado em seu percurso tendem a apresentar potencial hidrelétrico
aproveitável, principalmente quando o suprimento de água for garantido por clima ou hidrografia favoráveis.
Não é necessária a ocorrência de quedas de água, mas de desníveis que possibilitem a construção de barragens
que formem uma represa e criem uma queda artificial. Pode-se considerar como aspecto positivo nas
construções de barragens:
A) Mudanças no fluxo de sedimentos e o volume de água no rio.
B) Perda de solos agricultáveis.
C) Inundação de sítios arqueológicos.
D) Possibilidade de controle de enchentes a jusante.
E) Salinização de água dos reservatórios em regiões de evaporação intensa.
42) Apesar do desenvolvimento industrial brasileiro, a agricultura e a pecuária, duas atividades tradicionais no
Brasil, são de fundamental importância para o país, por várias razões, EXCETO:
A) São responsáveis pelo fornecimento de alimentos para a população.
B) Fornecem matérias-primas para a indústria de produtos alimentícios, de couro e têxtil.
C) Distribui-se homogeneamente em todas as regiões do território brasileiro.
D) Participam das exportações brasileiras (soja, café, laranja, carne e couro), sendo responsáveis pela entrada de
divisas.
E) São responsáveis pela ocupação de vastas áreas do Brasil, contribuindo assim, desde o século XVI, para produção
e organização de espaços geográficos em nosso país.
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43) “Regionalizar é delimitar áreas, no território ou no espaço geográfico, que possuam características semelhantes.”
Sobre a divisão político-territorial do Brasil, é INCORRETO afirmar que:
A) O território brasileiro é dividido pelo IBGE em cinco grandes regiões.
B) A divisão regional do território brasileiro em grandes regiões tem por base ou critérios as características físicas ou
naturais comuns (relevo, clima, vegetação, hidrografia).
C) Em relação à região Sudeste, além dos aspectos físicos ou naturais, foi considerado também como critério o
aspecto econômico.
D) Além da divisão do território brasileiro em cinco macrorregiões realizadas pelo IBGE, o Brasil também pode ser
dividido em regiões geoeconômicas a saber: Nordeste, Centro-Sul e Amazônia.
E) Após cinco séculos de história ou de construção de espaços geográficos no Brasil, pode-se afirmar que não há
grandes desigualdades regionais no que se refere à organização do espaço brasileiro.
44) “O Brasil tem uma posição importante no mercado mundial como exportador de alguns produtos agrícolas como
café, açúcar, soja e suco de laranja. Entretanto, para abastecer o mercado interno de consumo, o país necessita
importar alguns produtos, como por exemplo, o trigo.” Diante de tal consideração, assinale a afirmativa correta:
A) Ao longo da história, a política agrícola brasileira tem oferecido mais subsídios aos produtos agrícolas de
exportação, quase sempre cultivados em pequenas e médias propriedades em detrimento dos cultivados nos
grandes latifúndios.
B) A política agrícola brasileira deve ter como objetivo básico o abastecimento do mercado externo e não do mercado
interno.
C) Na pecuária brasileira predominam os suínos, em sua maioria criados de maneira semiextensiva.
D) A pecuária semiextensiva desenvolve-se em regiões de economia dinâmica como Oeste Paulista, Triângulo
Mineiro e Campanha Gaúcha, onde há seleção de raças e elevados índices de produtividade e rentabilidade.
E) Os maiores rebanhos bovinos encontram-se nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo.
45) O Proálcool (Programa Nacional do Álcool) foi criado em 1975, durante o governo de Ernesto Geisel. Seu
objetivo era tornar o álcool uma fonte alternativa de energia, em vista da crise do Petróleo, pelo qual o mundo
passava. Foram aspectos positivos do Proálcool, EXCETO:
A) O álcool substituiu a gasolina, mas não o biodiesel que é o combustível utilizado em caminhões de carga, ônibus e
tratores.
B) Produziu muitos empregos.
C) Estimulou o desenvolvimento de tecnologias relacionadas ao aproveitamento da cana-de-açúcar como fonte de
energia renovável e de outros produtos.
D) Estimulou a pesquisa para a produção de espécies de cana-de-açúcar mais produtivas e mais resistentes a doenças.
E) Deu maior independência e segurança ao Brasil com relação ao abastecimento de combustíveis para sua frota de
automóveis.
46) Após a análise da figura apresentada é possível inferir que se trata do seguinte bioma:
A) Floresta Equatorial.
B) Cerrado.
C) Mata da Araucária.
D) Mata Atlântica.
E) Caatinga.
47) Do ponto de vista geográfico, a SUDENE norteou-se pela teoria dos polos de desenvolvimento, que dominou as
discussões sobre o planejamento regional nas décadas pós-guerra. Sobre os projetos de desenvolvimento
regional, é correto afirmar que:
A) A teoria dos polos de desenvolvimento explica a preferência marcante da SUDENE pelas médias e pequenas
indústrias em detrimento dos grandes aglomerados.
B) A teoria dos polos de desenvolvimento tem como base a crença de que o desenvolvimento regional podia ser
induzido por meio da implantação de estruturas produtivas modernas em um ponto determinado do espaço
geográfico.
C) De acordo com a teoria dos polos, a tecnologia e as riquezas geradas em um ponto, ficarão restritas apenas a essa
área, não se difundido por todo o entorno.
D) O modelo teórico dos polos de desenvolvimento também ajuda a entender a presença de mecanismo destinado a
promover a descentralização espacial dos investimentos no nordeste.
E) A ação da SUDENE não favoreceu a concentração regional da indústria nas principais aglomerações urbanas do
litoral nordestino.
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48) O processo ensino-aprendizagem na Geografia deve levar em consideração a relação professor e aluno para a
construção dos conhecimentos geográficos. Diante disso, assinale a afirmativa INCORRETA:
A) O professor de Geografia deve colocar-se não somente como um profissional no ensino desta disciplina, mas
também como educador.
B) No ensino de Geografia é recomendável a apresentação de informações soltas e desconectadas de uma
preocupação metodológica.
C) O professor precisa comportar-se didaticamente, valorizando a realidade concreta do aluno.
D) O aluno deve compreender por meio da Geografia o espaço que o cerca, orientando-o como pessoa e cidadão em
relação ao seu comportamento de vida na rua, na cidade e no mundo.
E) A Geografia deve possibilitar uma leitura e compreensão do mundo.
49) Conforme dispõe a Lei Orgânica de Congonhas, a atividade de administração pública do Poder Público do
município, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, motivação e
razoabilidade. A moralidade e a razoabilidade serão apuradas com a seguinte finalidade:
A) Em função da prudência em relação à pessoa.
B) Para efeito de controle e invalidade, em face dos dados objetivos de cada caso.
C) Devido a necessidade de publicar atos em órgãos oficiais.
D) No caso de redução de motivação por força excessiva de jornada de trabalho.
E) A junção de pessoas como forma de atendimento impessoal.
50) A Lei Orgânica de Congonhas explicita que depende de lei, em cada caso abaixo relacionado, EXCETO:
A) A instituição e extinção de autarquia e fundação pública.
B) É vedada a delegação de poderes ao Executivo para criação, extinção ou transformação de entidade de sua
administração indireta.
C) A criação de subsidiária das entidades mencionadas nos incisos anteriores e sua participação em empresas
privadas.
D) É vedada a delegação de poderes aos vereadores para extinção ou transformação de entidade ou autarquia.
E) Ao município somente é permitido instituir ou manter fundações com a natureza de pessoa jurídica de direito
público.
CONHECIMENTOS GERAIS
51) “Os grupos frigoríficos JBS e Marfrig suspenderam juntos relações comerciais com mais de 200 fornecedores de
gado que atuam com alguma irregularidade, social ou ambiental, no Bioma Amazônico, informaram as empresas
em 20/07/10. O JBS, maior produtor de carne bovina do mundo, e o Marfrig, o segundo do Brasil e também um
dos maiores participantes no mercado global de carnes, tomaram a decisão após detectarem via satélite que parte
de seus fornecedores atuava em áreas de preservação indígena ou próximas de desmatamentos.”
(Da Reuters)
Sobre tal fato, analise:
I. A ação é resultado da Lei nº. 3109/2010 aprovada pelo Senado e sancionada pela presidência da República que
proíbe em território nacional a comercialização de carne com produtores que desmatam áreas da Floresta
Amazônica.
II. Um acordo feito com o Ministério Público Federal e o Ministério do Meio Ambiente, sob imposição do
Greenpeace, fez com que o Marfrig suspendesse 170 fornecedores de sua lista de mais de 2 mil que atuam em Mato
Grosso e Rondônia, já o JBS cortou de seu cadastro 31 pecuaristas, colocando ainda 1491 em situação de “alerta”,
enquanto verifica a condição desses criadores de gado nos estados de Mato Grosso, Pará, Rondônia e Acre.
III. O avanço da pecuária é tido por especialistas e pelo Ministério do Meio Ambiente como um dos principais
responsáveis pelo desmatamento da Amazônia, por isso, um movimento orquestrado por organizações civis vem
pressionando empresas a não comercializarem com produtores envolvidos nesta prática.
IV. Além de ações dos frigoríficos, os desflorestamentos decorrentes do avanço da criação de bois na Amazônia vêm
gerando ações do Governo Federal, como a implantação de um programa para monitorar fazendas de gado do Pará
– importante criador de gado e um dos estados que mais desmata ao lado do Mato Grosso – pelo Ministério da
Agricultura e a intensificação da fiscalização na área também pelo Ministério do Meio Ambiente.
Estão INCORRETAS apenas as afirmativas:
A) I, II
B) III, IV
C) I, III
D) II, IV
E) I, IV
52) Ao final deste ano, Luiz Inácio Lula da Silva, deixa a presidência do Brasil em seu segundo mandato
consecutivo, assim como seu antecessor Fernando Henrique Cardoso. O primeiro presidente brasileiro a
ocupar o cargo por dois mandatos consecutivos, segundo a galeria dos presidentes apresentada no site oficial
do Governo Federal, foi:
A) Campos Salles.
D) Artur Bernardes.
B) Floriano Peixoto.
E) Prudente de Morais.
C) Deodoro da Fonseca.
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53) O gráfico a seguir mostra os resultados de uma pesquisa realizada pela empresa de serviços online Pingdom,
baseada em dados da Internet World Stats, que classifica os 20 países que possuem o maior número de
internautas e suas respectivas populações. Observando o gráfico, analise:

(Tradução do gráfico para português: Usuários de Internet versus população total. Usuários da Internet. População. China. EUA.
Japão. Índia. Brasil. Alemanha. Rússia. Reino Unido. França. Nigéria. Coreia do Sul. Turquia. Irã. Itália. Indonésia. Filipinas)

I. Os países que apresentam a maior penetração da internet em relação à sua população são Reino Unido, Coreia do
Sul, Alemanha, Japão e EUA.
II. A Ásia possui o maior número de países presentes entre os 20, no entanto todos os continentes se encontram
representados.
III. Pelo gráfico, podemos ver os países que apresentam maior potencial de crescimento da internet e, percentualmente, a Indonésia lidera esse ranking, já que apenas 12% da população utilizam a internet.
IV. Podemos afirmar que no Brasil, a internet já alcançou uma penetração superior a 40% da população do país.
São afirmativas adequadas ao enunciado da questão:
A) I, II
B) III, IV
C) I, III
D) II, IV
E) II, III
54) “Uma pesquisa divulgada pela Agência Nacional dos Direitos da Infância (Andi), com base em dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aponta que nos últimos quatro anos o número de Conselhos
Tutelares aumentou 24% no país. No entanto, o texto indica que a falta de estrutura ainda é o principal dos
problemas dos Conselhos. A pesquisa mostra ainda que o Maranhão é o estado com mais cidades sem Conselhos
Tutelares: 48 dos 217 municípios não têm o órgão.”
(Mariana Oliveira, Do G1)
Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, que completa 20 anos em 2010 no Brasil, que órgão é
o principal responsável por garantir o funcionamento dos Conselhos?
A) Governo Federal, através do Ministério da Ação Social.
B) Secretarias de Estado de Assistência Social.
C) Governo Federal, através do Ministério das Cidades.
D) Legislativos municipais, estaduais e federal.
E) Prefeituras municipais.
55) Segundo projeções da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China, a expectativa de investimento da
potência asiática no Brasil, em 2010, deve chegar a US$ 12 bilhões, alçando a condição de maior investidor
estrangeiro no país. Esse número representa praticamente o dobro dos US$5,7 bilhões, maior investimento de
2009, por nação, realizado pela:
A) Inglaterra.
B) Holanda.
C) França.
D) Austrália.
E) África do Sul.
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56) Sobre o município de Congonhas, é correto afirmar que:
A) Está localizado na região central de Minas, microrregião de Conselheiro Lafaiete a pouco mais de 70km de Belo
Horizonte.
B) Possui relevo montanhoso em 95% do seu território, tendo como porção mais ondulada a área ao sul do rio
Maranhão.
C) Encontra-se ao norte do Quadrilátero Ferrífero onde pode ser encontrada uma das maiores reservas de minério de
ferro do mundo.
D) O clima possui como características as temperaturas amenas ao longo de todo o ano, verão brando e inverno com
registro médio de temperatura de 15°C pelo menos em um mês do ano.
E) Faz parte da bacia hidrográfica do rio São Francisco, com vegetação, em quase sua totalidade, na constituição de
campos.
57) A expectativa de crescimento econômico do município de Congonhas nos próximos anos vem chamando a
atenção de todo o estado de Minas Gerais. Sobre sua economia, analise:
I. A extração de minério de ferro e a produção do aço formam a base da economia de Congonhas que possui
exploração de ocre, caulim, talco, manganês, entre muitos outros minerais.
II. A agricultura de Congonhas se baseia na produção do café e do milho, tendo uma organizada cooperativa que visa
a exportação dos produtos locais.
III. Devido a qualidade dos produtos, a indústria caseira de alimentos e o artesanato vêm aumentando a produção e já
fazem parte da economia local.
IV. Na pecuária, Congonhas possui uma expressiva criação de galináceos que é considerada a mais importante do
município na área.
Estão INCORRETAS apenas as afirmativas:
A) I, II
B) III, IV
C) I, III
D) II, IV
E) II, III
58) O destaque econômico de Congonhas atualmente não é novidade em sua história. O município já viveu vários
ciclos econômicos, dos quais podemos afirmar, EXCETO:
A) Sua origem remonta o ciclo do ouro, minério que atraiu mineradoras e exploradores para o local, proporcionando
enriquecimento da população durante longo período.
B) O município passou por um período crítico na época do ciclo da peregrinação ao Bom Jesus, quando grande parte
da população vivia o ano todo dos recursos obtidos nos dias da festa.
C) O ciclo do minério de ferro remonta ao século XX com a construção da primeira mineradora em terrenos de Casa
de Pedra, pelo industrial dinamarquês, Arn Thun.
D) As construções da Usiminas e da Cia. Vale do Rio Doce são consideradas o grande marco do ciclo do aço que se
consolidou na década de 1960, do século XX.
E) A expectativa é que até 2025 se consolide o ciclo do desenvolvimento tecnológico, que será consequente à
implantação do Centro Tecnológico de Engenharia da Universidade Federal de São João Del Rei na cidade.
59) Relacione o monumento com suas características:
I. Romaria.
II. Basílica do Senhor Bom Jesus de Matosinhos.
III. Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição.
IV. Museu da Imagem e Memória de Congonhas.
( ) Apresenta estilo jesuítico e frontispício de Aleijadinho, possuindo uma das maiores naves, sem coluna de
sustentação, do barroco mineiro.
( ) Centro cultural e de eventos do município, possui uma área de 53 mil metros quadrados e já foi abrigo aos
romeiros pobres que se destinavam a festa do Jubileu em Congonhas.
( ) Instalado no antigo casarão dos Fonseca, histórica Rua da Ladeira, possui as galerias dos prefeitos, juízes e mais
11 notáveis da história da cidade.
( ) Mais alta expressão do barroco mineiro com valor artístico inestimável, possui em sua área externa esculturas
dos doze profetas e das Capelas dos Passos.
A sequência está correta em:
A) III, I, IV, II
B) II, III, I, IV
C) IV, I, III, II
D) I, III, IV, II
E) III, IV, I, II
60) “Minha Congonhas, terra querida, arte, amor e vida.” Estas são as palavras finais da letra do Hino de
Congonhas, que teve sua música e orquestração composta por:
A) José A. de Souza.
D) Rubens Barbieri.
B) Péricles Rodrigues Reis.
E) Alberto Teixeira dos Santos Filho.
C) Mauro Hebert Godoy.
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