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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 03 (três) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e
à identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento da Folha de Respostas (Gabarito).
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 40 (quarenta) 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 terminar a conferência do Caderno de Provas, caso o mesmo esteja incompleto ou tenha qualquer
imperfeição, o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações
posteriores neste sentido.
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 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 poderá retirarse 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 - Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair
do local de aplicação da prova, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue,
deverá ser lavrado o Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala
e pelo coordenador da unidade escolar.
RESULTADOS E RECURSOS
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no site
www.consulplan.net, às 16h00min do dia subsequente ao da realização da prova escrita.
- Os recursos deverão ser apresentados, conforme determinado no item 8 do Edital de Concurso Público
nº. 001/2010, sendo observados os seguintes aspectos:
a) O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas
disporá de 48 (quarenta e oito) horas ininterruptas, iniciando-se às 16h00min do dia 14 de junho de
2010, encerrando-se às 16h00min do dia 16 de junho de 2010, a partir da divulgação, em requerimento
próprio disponibilizado no link correlato ao Concurso Público no site www.consulplan.net.
b) A interposição de recursos poderá ser feita somente via Internet, através do Sistema Eletrônico de
Interposição de Recursos, com acesso pelo candidato ao fornecer os 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.
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TEXTO I:
Nascem os homens iguais; um mesmo, e igual princípio os anima, os conserva, e também os debilita, e acaba. Somos
organizados pela mesma forma, e por isso estamos sujeitos às mesmas paixões, e às mesmas vaidades. Para todos nasce o
Sol; a Aurora a todos desperta para o trabalho; o silêncio da noite, anuncia a todos o descanso. O tempo que
insensivelmente corre, e se distribui em anos, meses e horas, para todos se compõe do mesmo número de instantes. Essa
transparente região a todos abraça; todos acham nos elementos um patrimônio comum, livre, e indefectível; todos
respiram o ar; a todos sustenta a terra; as qualidades da água, e do fogo, a todos se comunicam.
(Reflexões sobre a Vaidade dos Homens por Matias Aires)

01) O primeiro período do texto “Nascem os homens iguais; um mesmo, e igual princípio os anima, os conserva, e
também os debilita, e acaba.” cria condições para:
A) Uma comparação entre os homens que mostram ânimo, disposição e os que tornam-se facilmente debilitados.
B) Uma conclusão partindo do princípio que provoca ânimo e ao mesmo tempo debilitação no ser humano.
C) Uma atmosfera afetiva que trata da igualdade entre os homens.
D) Um contraste entre o ânimo e a debilitação, o nascer e o acabar.
E) Uma explicação para o nascimento de todos os homens.
02) Analise as afirmativas, referentes às ideias apresentadas no texto:
I. A organização da vida dos homens dá-se de forma igual, porém a sujeição às paixões e às vaidades variam de
indivíduo para indivíduo.
II. Os elementos: Sol, Aurora e Noite indicam um plano temporal cíclico, comum a todo homem.
III. O texto disserta de maneira clara sobre um tema comum, pertencente ao cotidiano de todo ser humano.
Estão corretas apenas as afirmativas:
A) I, II
B) I, III
C) II, III
D) III
E) I, II, III
03) Com referência à coesão e ideias textuais, assinale a alternativa correta:
A) Em “e igual princípio os anima, os conserva”, os dois registros da partícula “os” sublinhada têm o mesmo
referente textual.
B) “Somos organizados pela mesma forma”, no trecho anterior o termo “pela” pode ser substituído sem prejuízo do
sentido original por “para a”.
C) A expressão “por isso” no segundo período do texto indica a introdução de uma causa em referência à afirmativa
anterior.
D) O emprego dos verbos na primeira pessoa do plural “Somos” e “estamos” indica que o texto se caracteriza pelo
tratamento objetivo e possui um caráter de relato impessoal.
E) “todos respiram o ar; a todos sustenta a terra”, no trecho anterior, é possível manter coesão e coerência textuais
acrescentando a partícula “a” antes do primeiro “todos”.
TEXTO II:
Dentre as muitas coisas intrigantes, poucas há tão misteriosas quanto o tempo. A ironia é que mal nos damos conta
disso. Estando desde o nascimento submetidos a uma mesma noção de tempo, aceita por todos à nossa volta, tendemos a
achar que ela é a única que corresponde à realidade. Causa um grande choque saber que outras culturas têm formas
diferentes de perceber o tempo e de representar o curso da história. Ainda assim, acreditamos que elas estão erradas e
nós, certos. Ledo engano.
(SEVCENKO, Nicolau. Istoé, Edição especial: Vida digital, 1999. / com adaptações)
04) Assinale a alternativa em que a reescrita do período em destaque mantém-se coerente sem alterar o sentido do
texto: “Estando desde o nascimento submetidos a uma mesma noção de tempo, aceita por todos à nossa volta,
tendemos a achar que ela é a única que corresponde à realidade.”
A) Quando desde o nascimento somos submetidos à mesma noção de tempo, aceita-se que todos à nossa volta
tendem a achar que ela é a única que corresponde à realidade.
B) A noção de tempo a que fomos submetidos desde o nascimento é a única que corresponde à realidade.
C) A tendência em acharmos que a nossa realidade é a única aceita por todos à nossa volta está vinculada à noção de
tempo.
D) Tendemos a achar que a noção de tempo, aceita por todos à nossa volta e a que estamos submetidos desde o
nascimento, seja a única que corresponde à realidade.
E) Estamos desde o nascimento submetidos a uma mesma noção de tempo, aceita para todos à nossa volta, mas
tendemos a achar que ela é a única que corresponde à realidade.
05) O uso da expressão “ledo engano” no contexto em que foi usada, denota:
A) Presunçoso engano.
D) Triste engano.
B) Engano óbvio.
E) Engano pueril.
C) Terrível engano.
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TEXTO III:
O cajueiro
O cajueiro já devia ser velho quando nasci. Ele vive nas mais antigas recordações de minha infância, belo, imenso, no
alto do morro, atrás de casa. Agora vem uma carta dizendo que ele caiu.
Eu me lembro de outro cajueiro que era menor e morreu há muito mais tempo. Eu me lembro dos pés de pinha, do
cajá-manga, da pequena touceira de espadas-de-são-jorge e da alta saboneteira que era nossa alegria e a cobiça de toda a
meninada do bairro porque fornecia centenas de bolas pretas para o jogo de gude. Lembro-me da tamareira, e de tantos
arbustos e folhagens coloridas, lembro-me da parreira que cobria o caramanchão, e dos canteiros de flores humildes,
beijos, violetas. Tudo sumira, mas o grande pé de fruta-pão ao lado da casa e o imenso cajueiro lá no alto eram como
árvores sagradas protegendo a família. Cada menino que ia crescendo ia aprendendo o jeito de seu tronco, a cica de seu
fruto, o lugar melhor para apoiar o pé e subir pelo cajueiro acima, ver de lá o telhado das casas do outro lado e os morros
além, sentir o leve balanceio na brisa da tarde.
No último verão ainda o vi; estava como sempre carregado de frutos amarelos, trêmulo de sanhaços. Chovera; mas
assim mesmo fiz questão de que Caribé subisse o morro para vê-lo de perto, como quem apresenta a um amigo de outras
terras um parente muito querido.
A carta de minha irmã mais moça diz que ele caiu numa tarde de ventania, num fragor tremendo pela ribanceira
abaixo, e caiu meio de lado, como se não quisesse quebrar o telhado de nossa velha casa. Diz que passou o dia abatida,
pensando em nossa mãe, em nosso pai, em nossos irmãos que já morreram. Diz que seus filhos pequenos se assustaram;
mas depois foram brincar nos galhos tombados.
Foi agora, em setembro. Estava carregado de flores.
(Rubem Braga, Cem crônicas escolhidas, Rio, José Olímpio, 1956, pp. 320-22)

06) A respeito da introdução do texto, referente ao 1º parágrafo, é correto afirmar que:
A) A ideia-núcleo apresentada refere-se à queda do cajueiro.
B) A referência ao cajueiro “velho, belo e imenso” cria um contraste em relação a uma atmosfera afetiva.
C) O uso de determinantes como “velho” e “belo” para o cajueiro demonstra o antagonismo emocional vivido pelo
narrador personagem.
D) A infância remota não pode ser considerada como um tema ou ideia secundária, já que o narrador refere-se a ela
como “antigas recordações”, sem influências no presente.
E) A queda e morte do cajueiro constituem consequências das características anteriores de “velho, belo e imenso”.
07) “Tudo sumira, mas o grande pé de fruta-pão ao lado da casa e o imenso cajueiro lá no alto eram como árvores
sagradas protegendo a família.” São apresentadas as ideias secundárias presentes no período em destaque:
A) Submissão, saudosismo e preservação ambiental.
B) Ruína, abandono, solidão e afinidade afetiva.
C) Pessimismo, contrariedade e regionalismo.
D) Revolta, apego aos bens materiais e preservação ambiental.
E) Indiferença, regionalismo e religiosidade.
08) Há uma infinidade de metáforas constituídas por palavras que denotam ações, atitudes ou sentimentos
próprios do homem, mas aplicadas a seres ou coisas inanimadas. Tal recurso ocorre no trecho a seguir:
A) “O cajueiro já devia ser velho quando nasci.”
B) “Eu me lembro de outro cajueiro que era menor”
C) “Cada menino que ia crescendo ia aprendendo o jeito de seu tronco”
D) “estava como sempre carregado de frutos amarelos”
E) “como se não quisesse quebrar o telhado de nossa velha casa.”
09) Com referência às características textuais, é correto afirmar que o texto apresenta:
A) A ideia principal através de fatos ou acontecimentos.
B) O desenvolvimento textual através de argumentos e uma sucessão de fatos.
C) Dados objetivos através da discussão da ideia principal.
D) Explanação e argumentação dos fatos.
E) Um relato imparcial acerca dos fatos mencionados.
10) Quanto à situação dos fatos narrados no texto, o tempo é apresentado da seguinte forma:
A) Um único plano temporal em que o autor descreve a queda do cajueiro.
B) Dois planos temporais: o atual e o remoto ou passado.
C) Três planos temporais: o atual, a queda do cajueiro e o passado.
D) Dois planos temporais: o atual e a queda do cajueiro.
E) Um único plano temporal em que o autor descreve a sua infância.
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CCONHECIMENTOS
ONHECIMENTOS D
IDÁTICO-PEDAGÓGICOS
DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS
11) Com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional (Lei nº. 9394/96), que prevê que os
estabelecimentos de ensino elaborem e executem sua proposta pedagógica, deixou explícita a ideia de que a
escola não pode prescindir da reflexão sobre sua intencionalidade educativa. Assim sendo, o Projeto
Pedagógico (PP) passou a ser objeto prioritário de estudo e discussão. Acerca desta premissa, NÃO é correto
afirmar que:
A) O PP é um conjunto de planos e projetos de professores que trata das diretrizes pedagógicas da instituição
elaborados pelos especialistas da educação e executados pelos docentes.
B) O PP passou a ser uma carta de intenções e uma exigência de ordem administrativa, respeitando as normas
comuns da nova LDB e as peculiaridades da comunidade escolar
C) O PP deve expressar a reflexão e o trabalho realizado em conjunto por todos os profissionais da escola no sentido
de atender às diretrizes do Sistema Nacional de Educação, bem como as necessidades locais e específicas da
clientela da escola.
D) O PP concretiza a identidade da escola e do oferecimento de garantias para um ensino de qualidade, configurandose como um instrumento e processo de organização da escola.
E) O PP é um instrumento que permite clarificar a ação educativa da instituição educacional em sua totalidade.
12) Considerando-se a realidade educacional atual, a avaliação de ensino deve ser compreendida no interior do
Projeto Político Pedagógico da escola com vistas a responder as necessidades da sociedade. Uma proposta de
avaliação com o compromisso de ser um instrumento que permite, de fato, interpretar a realidade sóciocultural, na qual a escola se insere no sentido de propor ações pedagógicas adequadas às demandas sociais,
deve:
1. Centrar os procedimentos avaliativos no produto da aprendizagem na promoção de uma série de escolaridade para
outra.
2. Estabelecer os padrões de comportamento cognitivo esperado do aluno, como também as regras sob as quais isso
deve ocorrer.
3. Integrar os procedimentos avaliativos sistemáticos e outros que permitam perceber como o aluno incorpora os
novos conhecimentos às suas experiências, à sua cultura, ao seu senso comum.
4. Consolidar o produto da aprendizagem do aluno à lógica da transmissão/assimilação passiva do conhecimento
desvinculado da dinâmica do mundo vivido pelo aluno.
5. Estabelecer parâmetros entre os resultados do processo ensino aprendizagem e os objetivos propostos, com vistas a
novas decisões em relação às atividades propostas.
Estão corretas apenas as afirmativas:
A) 1, 2
B) 3, 5
C) 3, 4
D) 2, 4
E) 4, 5
13) À Educação Básica, conforme a LDN, Lei nº. 9394/1996, é atribuída a função de garantir condições para que o
aluno construa instrumentos que o capacitem para um processo de educação permanente. Para que isto
ocorra, torna-se necessário:
1. Desenvolver no aluno, durante o processo de ensino-aprendizagem, a formação comum indispensável para o
exercício da cidadania.
2. Explorar metodologias capazes de priorizar a construção de estratégias de verificação e comprovação das hipóteses
na construção do conhecimento.
3. Possibilitar a aprendizagem para construir argumentação capaz de controlar resultados do processo.
4. Desenvolver o espírito crítico, as potencialidades do trabalho individual, tanto quanto no coletivo.
Estão corretas apenas as afirmativas:
A) 1, 4
B) 1, 2, 4
C) 1, 3, 4
D) 2, 3, 4
E) 1, 2, 3, 4
14) Sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), NÃO é correto afirmar que:
A) Foram elaborados para fornecer uma orientação geral e coerente do currículo, em âmbito nacional, visando a
melhoria da qualidade de ensino.
B) Os PCN’s oferecem orientações pedagógicas e curriculares gerais, enquanto subsídios aos professores para
refletirem e tomarem decisões, em nível local, sobre objetivos e conteúdos, formas metodológicas de atuação
docente.
C) Os PCN’s são um ponto de partida, para que se possa articular objetivos e conteúdos com a cultura da escola e das
salas de aula, envolvendo tudo o que um documento geral não pode prever, tais como: diversidade regional,
decisões do professor, dinâmica das interações na sala , currículo oculto, entre outras.
D) Adotam o tratamento transversal, restringindo-os a uma área específica.
E) Os PCN’s definem a organização curricular, considerando a especificidade das áreas e disciplinas dentro de um
todo integrado e a organização da escolaridade por ciclos.
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15) O estudo desenvolvido através de Projetos envolve a vivência da prática interdisciplinar, tanto de professores
quanto de alunos. Considerando o tema e o entendimento de interdisciplinaridade, marque V para as
afirmativas verdadeiras e F para as falsas:
( ) É a integração de conteúdos visando a unificação de sistemas existentes em algo único, ou seja, a soma ímpar
do conhecimento alcançado por várias ciências sobre o objeto de grande interesse do homem.
( ) É a integração de diferentes conteúdos no sentido de verificar como as diferentes áreas de conhecimento
explicam o fenômeno que está sendo estudado, porém a este processo de inter-relacionamento também a
assimilação de uma ciência a outra e os próprios métodos e linguagens para aplicá-los no estudo do seu objeto.
( ) É a aproximação de conhecimentos que foram produzidos fragmentariamente em cada disciplina, ocorrendo
uma justaposição de áreas de conhecimento qualitativamente diferente, onde cada especialista de cada área faz
aquilo que sabe.
( ) É um princípio teórico do qual decorrem várias consequências práticas, tanto nas metodologias de ensino
quanto na proposta curricular, superando a dicotomia entre ensino e pesquisa, considerando o estudo e a
pesquisa, a partir da contribuição das diversas pesquisas.
A sequência está correta em:
A) V, V, F, F
B) F, V, F, V
C) V, F, F, V
D) F, F, V, V
E) V, V, V, F
16) A LDB, Lei nº. 9394/96, segue o princípio da flexibilidade, sempre com base na ideia de que cada sistema e
cada escola têm suas peculiaridades e, por isso, devem adotar alternativas que considerarem mais adequadas,
apresentando várias possibilidades para a organização da educação básica. São tipos de organização que a
LDB sugere, EXCETO:
A) Séries anuais ou períodos semestrais.
B) Alternância regular de períodos de estudos, com momentos de permanência na escola e de realização de atividades
práticas no local de residência do estudante.
C) Grupos não seriados, com base na idade, na competência ou em outros critérios.
D) Calendário escolar adequado às peculiaridades locais, inclusive podendo reduzir o mínimo previsto na lei, a
critério do respectivo sistema de ensino.
E) Ciclos que ampliam o tempo de aprendizagem e redistribuem os conteúdos escolares, possibilitando aos alunos,
avanços sucessivos na apropriação dos conhecimentos.
17) Os temas transversais propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), estabelecem a
comunicação entre as disciplinas escolares, buscando maior integração entre seus diferentes conhecimentos.
Sobre a proposta desses temas, analise:
I. Os temas transversais tomam a cidadania como eixo básico, pois tratam de questões que permeiam os assuntos
que, embora abordados pelos currículos convencionais, não chegam a ser diretamente trabalhados, tais como a
violência, a saúde, o uso dos recursos naturais e os preconceitos.
II. São os temas transversais definidos nos PCN’s: Ética, Saúde, Meio Ambiente, Orientação Sexual e Pluralidade
Cultural.
III. Os temas transversais definidos nos PCN’s são abrangentes, não podendo, portanto sofrer adaptações conforme as
peculiaridades da região.
IV. A perspectiva transversal indica a possibilidade de transformação da prática pedagógica, ao propor um
rompimento da atuação do professor isolado por área.
Estão corretas apenas as afirmativas:
A) I, II, IV
B) I, III, IV
C) II, III, IV
D) II, IV
E) III, IV
18) O conhecimento é um produto da atividade social que se produz, se mantém e se difunde nos intercâmbios com
outros. O empirismo, o inatismo e o construtivismo foram posições dominantes e que influenciaram a prática
escolar na formação dos conhecimentos. De acordo com estas concepções, NÃO é correto afirmar que:
A) A atividade educacional na concepção do empirismo consiste em transmitir conhecimentos ao aluno, que
aprenderia e ficaria marcado por eles.
B) O inatismo afirma que nossa mente tem conhecimentos a priori ou inatos, sem os quais seria impossível conhecer.
C) O conhecimento, segundo o construtivismo, é o resultado da interação entre o sujeito e a realidade que o cerca. Ao
agir sobre a realidade, o indivíduo constrói propriedades desta, ao mesmo tempo em que reorganiza sua própria
mente.
D) As posições empiristas tendem a enfatizar a influência que os outros têm na formação do conhecimento, já que
consideram que o conhecimento é uma cópia da realidade e, portanto, é algo que vem de fora. As posições
inatistas, pelo contrário, dão mais ênfase ao sujeito e menos às condições exteriores.
E) Segundo a doutrina do inatismo, defendida por Jean Piaget, quando nascemos, nossa mente é como um quadro em
branco, uma tábula rasa sobre a qual se vai escrevendo o resultado de nossas experiências que, dessa forma,
acumular-se-ão dentro de nós.
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19) Conforme a teoria de Paulo Freire, é papel da escola formar a consciência política do aluno através da
problematização da realidade, das relações sociais do homem com a natureza e outros homens, visando sua
atuação e transformação social. A tendência pedagógica à luz da teoria de Freire é:
A) Progressista Libertária.
D) Liberal Tecnicista.
B) Progressista Histórico-crítica.
E) Liberal Escola Nova.
C) Progressista Libertadora.
20) Atualmente, os professores estão sendo solicitados a trabalhar com as competências. Quando ocorre a inserção
das competências na elaboração da proposta curricular, as principais mudanças identitárias a ocorrer são,
EXCETO:
A) Ter uma prática pessoal do uso dos conhecimentos na ação, pois uma pedagogia das competências requer uma
transformação didática, tanto a partir das práticas sociais quanto a partir dos conhecimentos eruditos
descontextualizados.
B) Aceitar o mínimo requerido, sabendo-se que o restante virá depois, oportunamente, de maneira mais desordenada,
porém em função de uma realidade.
C) Não considerar uma relação pragmática com o saber como uma relação menor.
D) Insistir no domínio da organização dos conteúdos na mente do aluno.
E) Aceitar a desordem, a imcompletitude, o aspecto aproximativo dos conhecimentos mobilizados como
características inerentes à lógica da ação.
CCONHECIMENTOS
ONHECIMENTOS EESPECÍFICOS
SPECÍFICOS
TEXT IV:
In the tragic aftermath of Haiti’s 7.0 earthquake,
images of the disaster break our hearts and remind us
of the fragility of life. What America must do now –
and why.
(By Barack Obama)
In the last week, we have been deeply moved by the
heartbreaking images of the devastation in Haiti: parents
searching through rubble for sons and daughters;
children, frightened and alone, looking for their mothers
and fathers. At this moment, entire parts of Port-auPrince are ruins, as families seek shelter in makeshift
camps. It is a horrific scene of shattered lives in a poor
nation that has already suffered so much.
In response, I have ordered a swift, coordinated, and
aggressive effort to save lives in Haiti. We have launched
one of the largest relief efforts in recent history. I have
instructed the leaders of all agencies to make our
response a top priority across the federal government.
We are mobilizing every element of our national
capacity: the resources of development agencies, the
strength of our armed forces, and most important, the
compassion of the American people. And we are working
closely with the Haitian government, the United Nations,
and the many international partners who are also aiding
in this extraordinary effort.
(Newasweek, Jan 2010)

21) It is correct to say that the text:
A) Describes the worldwide reaction to a natural disaster.
B) Shows the horrific scenes in Haiti after American armed forces invaded it.
C) Implies that American and Haiti leaders are working closely to avoid devastation.
D) Contains a response to na offense made to Americans.
E) Presents a group of actions intended to support Haitians.
22) In the sentence “I have ordered a swift, coordinated, and agressive effort to save lives in Haiti.” the verb tense is:
A) Simple Present.
D) Past Perfect.
B) Present Perfect.
E) Simple Past.
C) Present Continuous.
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23) Mark the item which is the correct statement, according to the chart:

(Newsweek, Feb, 2010)

A) All Big 7 carmakers had na increase in sales in 2008-09.
B) Car sales in the US were bigger than ever in 2008.
C) More cars were sold in the US in 2000 than in 2009.
D) Americans bought just seven car brands in 2009.
E) Top carmakers increased sales although Americans bought fewer cars.
TEXT V:
A woman’s place is in the church
Here they are, the members of History’s oldest and most elite all-male club, trying to manage what began as a
domestic crisis. For decades, certain priests in América, Europe, Ireland, Brazil (and God Knows where else) abused –
raped or otherwise molested – children and teenagers not in the frescoed halls of the Vatican but in their own backyards:
on camping trips and in cars, in dormitories and confessionals. Those few boys and girls confident enough to tell their
secret whispered it to the women they trusted: mothers, aunts, grandmothers. Those few women brave enough to question
authority or seek justice from the bishops were hushed up and shut down. In this case Jesus was wrong: the meek did not
inherit the earth. They received pious and self-serving sermonizing.
“To be sure”, wrote Boston’s Cardinal Humberto Medeiros to one mother incensed over the sexual abuse of seven
boys in her own family, “we cannot accept sin, but we know well that we must love the sinner.”
Even with a mother, Mary, at the center of the Christian story, the women of today’s church have found themselves
marginalized and preached to amind the interminable revelations of the sexual-abuse scandals. Their prayers to the
Virgin, protector of humanity, seem to have gone unanswered.
No wonder the men now charged whit damage control face such a credibility gap, a sense that they – appear
insufficiently aghast at the damage done. On Palm Sunday in New York, Cardinal Timothy Dolan Condemned sex abuse
from his throne in St. Patrick’s looking for allthe world like a well-fed Fortune 500 CEO. A YouTube clip shows
Cardinal Sean Brady of Ireland – where 15,000 children were abused over four decades – peremptorily dismissing calls
for his resignation. After a New York Times story reported that Pope Benedict XVI(then Cardinal Joseph Ratzinger) failed
to defrock a priest who abused 200 deaf children in Wisconsin, the pop lashed out against the news media. Faith, he said,
allows one not “to be intimidated by the petty gossip of dominant opinion.” Time and again, the pope and his surrogates
fail to convince us of their gricf.
(Newsweek, April, 2010)
24) According to the text, children and teenagers:
A) Were charged with credibility gap.
B) Revealed their secrets to certain priests in several parts of the world.
C) Have been abused in the frescoed halls of the Vatican.
D) Were intimidated by the petty gossip of dominant opinion.
E) Seek justice for the sexual abuses they suffered.
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25) The words “dormitories, authority, family, apologies, story” extracted from the text:
A) Have no plural.
D) Are personal pronouns.
B) Are all adjectives.
E) Can not be used with perception verbs.
C) Have singular forms ended in “Y”.
26) Choose the sentence that represents “Children were abused over four decades” in the Active Voice:
A) Children abused someone over four decades.
D) Children have abused someone over four decades.
B) Someone has abused children over four decades.
E) Someone was abusing children over four decades.
C) Someone abused children over four decades.
27) Language teaching throughout the 20th century saw the rise and fall of a variety of language teaching
approaches and methods. Common to most of them are the following:
A) More effective levels of language learning will be achied if particular methods and approaches are followed
precisely.
B) To provide teachers with a view of how the field of language teaching evolved.
C) Oral communication is organizes around question-and-answer exchanges between teachers and students.
D) Techniques should not be consistent with a method, and therefore in harmony with na approach.
E) Assumptions and beliefs about language and language learning rarely change in sense.
28) Interaction has been central to theories of second language learning since the 1980s. Choose the item that
contains the support of interactivity for an ethical language teaching plan:
A) Language is a vehicle for the expression of functional meaning.
B) Language is a system of structurally related elements for the coding of meaning.
C) Language learning is foccused on conveying and receiving authentic messages.
D) Language may be or ganized by patterns of lexical items and content.
E) Language is mainly a matter of distinguishing function words and structure words.
29) “O prazo de validade do concurso público será de até _______________, prorrogável uma vez, por igual período.”
Assinale a alternativa que completa corretamente o Art. 14 § III da Lei Orgânica do município de Resende:
A) 6 meses
B) dois anos
C) quatro anos
D) dois meses
E) um ano
30) De acordo com a Lei Orgânica do município de Resende, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para
as falsas:
( ) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos
estabelecidos em lei.
( ) A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de
excepcional interesse público.
( ) A concessão ou permissão de serviço público deverá obedecer a modalidade licitatória de concorrência pública,
independente da natureza e o valor das mesmas.
A sequência está correta em:
A) V, F, V
B) V, V, F
C) F, F, V
D) F, V, F
E) V, V, V
CCONHECIMENTOS
ONHECIMENTOS G
E
R
A
I
S
GERAIS
31) Durante um encontro realizado em abril deste ano, os representantes dos países membros do Bric anunciaram
a intenção de implementar transações comerciais em moeda local. Isso significa que:
A) Os países membros pretendem criar uma moeda própria única para realizar suas transações comerciais.
B) Assim como foi criado o euro na Europa, os países integrantes do Bric pretendem criar uma moeda própria para
todos os emergentes.
C) Brasil, Rússia, Índia e China querem efetuar suas transações comerciais sem a intermediação do dólar ou do euro.
D) Um novo mercado comum se inicia com a criação de uma organização formada pelas maiores economias do
mundo.
E) Os integrantes do grupo – Brasil, Rússia, Índia e China – vão negociar internacionalmente, tomando como base
apenas suas próprias moedas.
32) Apesar de estarmos longe de um grande conflito internacional generalizado, como aconteceu em dois
momentos no século XX, tornando-se conhecidos como 1ª e 2ª guerras mundiais existem hoje, no planeta,
diversos conflitos localizados que muito preocupam as autoridades internacionais. Sobre estes conflitos, NÃO
se pode afirmar que:
A) Os separatistas bascos que habitam a região localizada entre a Espanha e a França organizaram o ETA (Pátria
Basca e Liberdade), que luta pela independência do país Basco, utilizando ações consideradas terroristas por
diversos povos.
B) Com a dissolução da Iugoslávia – país multiétnico que tem hegemonia dos sérvios – , na década de 90, eclodiram
diversos conflitos, lutas por independência e por separação, envolvendo as seis repúblicas e duas regiões
autônomas (Kosovo, Voivodina) que compunham esse país.
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C) Considerada a maior etnia sem Estado do mundo, os curdos, que ocupam territórios da Turquia, do Iraque, da
Síria, do Irã e da Armênia lutam pela formação do Estado Curdo, o Curdistão.
D) Na Federação Russa ocorrem diversos conflitos étnicos, como por exemplo, nas repúblicas da Chechênia e do
Daguestão, ambas, de maioria muçulmana, que exigem a formação de um Estado islâmico independente.
E) Confrontos decorrentes do expansionismo e de invasões estrangeiras, como por exemplo, os que têm ocorrido no
Oriente Médio, envolvendo Israel, Palestina, Síria, Líbano, Egito e Jordânia ocorrem porque os libaneses lutam
pelo reconhecimento e pela demarcação de fronteiras que configurem um Estado independente.
33) “A erupção do vulcão na geleira Eyjafjallajokull, na Islândia, ocorrida neste primeiro semestre, causou problemas
ao tráfego aéreo na Europa e expectativas quanto a um fenômeno que, em tempos de grande alerta ambiental em
relação ao clima, seria positivo. No entanto, cientistas atestaram que esta erupção foi pequena demais, não
produzindo enxofre suficiente. Além disso, informaram que sua pluma circundou a uma altitude baixa demais
para ter qualquer impacto climático. Bem diferente da erupção ocorrida em 1991, no Monte Pinatubo, nas
Filipinas que gerou efeitos significativos quanto ao clima da terra.”
O texto anterior trata do fenômeno de:
A) Refrigeração do clima da Terra em função da camada de partículas esbranquiçadas de dióxido de enxofre e cinzas
vulcânicas que se formam na estratosfera e refletem parte dos raios solares, impedindo que a radiação atinja o solo.
B) Aquecimento do clima da Terra devido ao lançamento de gases à camada de Ozônio, tais como dióxido de
carbono e enxofre, responsáveis por aumento do “buraco de ozônio” já existente na Antártida.
C) Redução dos processos de desertificação, já que os gases lançados pelas erupções se diluem na troposfera,
aumentando a umidade do ar em todo o planeta, gerando maior concentração de água em regiões de altas
temperaturas, como os desertos.
D) Enriquecimento dos solos com a superficialização de nutrientes advindos de lavas vulcânicas oriundas de camadas
significativas do interior da Terra.
E) Poluição atmosférica gerada pela evaporação de gases advindos das explosões vulcânicas responsáveis por
equilibrar as temperaturas do planeta, gerando uma filtragem dos raios emitidos pelo Sol à superfície terrestre.
34) Brasília completa 50 anos em meio a uma das mais graves crises políticas enfrentadas pela capital federal, que
passou por quatro governadores num prazo inferior a um ano. Sobre a principal cidade brasileira, é possível
afirmar que:
I. Candangos é o nome oficial dado a todas as pessoas que nascem em Brasília em homenagem aos primeiros
brasileiros que se fixaram no planalto central, onde hoje se encontra a capital federal.
II. Rogério Rosso (PMDB), ex-membro do governo de José Roberto Arruda, foi eleito governador do Distrito Federal
com o voto da grande maioria dos eleitores de Brasília.
III. O Distrito Federal enfrenta uma crise política desde que a Polícia Federal deflagrou, em novembro de 2009, a
Operação Caixa de Pandora que investiga um suposto esquema de distribuição de propina, envolvendo o primeiro
escalão do governo distrital.
IV. Após a prisão e o afastamento do governador José Roberto Arruda, governaram o Distrito Federal o vicegovernador, Paulo Octávio e o presidente da Câmara Legislativa, Wilson Lima.
Estão corretas apenas as afirmativas:
A) I, II
B) III, IV
C) I, III
D) II, IV
E) I, IV
35) Analise a figura e o texto apresentados:

“A obra deve ser iniciada a seco, sem a necessidade de alagamento de áreas. A previsão é instalar cinco canteiros
simultâneos de trabalhos perto dos sítios. O custo estimado é em R$19 bilhões e pode gerar cerca de 18 mil
empregos diretos e 80 mil indiretos. Os trabalhadores devem ser acomodados em canteiros que serão construídos
nas cidades de Altamira e Vitória do Xingu.”
(Portal G1http://g1.globo.com/economia-e-negocios/noticia/2010/04/entenda-polemica-em-torno-da-hidreletrica-de-belo-monte.html)
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Tais informações dizem respeito a:
A) Hidrelétrica Bela Vista.
D) Hidrelétrica Vitória do Xingu.
B) Hidrelétrica Pimentel.
E) Hidrelétrica Altamira.
C) Hidrelétrica Belo Monte.
CCONHECIMENTOS
ONHECIMENTOS LLOCAIS
OCAIS
36) Sobre o município de Resende, analise:
I. Resende é um importante tecnopolo, abrigando várias indústrias.
II. Em Resende, encontra-se localizada a Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), a única na formação de
oficiais combatentes do Exército no país.
III. Localiza-se em uma grande planície às margens do rio Paraíba do Sul.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):
A) I, III
B) III
C) II, III
D) II
E) I, II, III
37) São municípios limítrofes ao município de Resende, EXCETO:
A) Itatiaia.
B) Quatis.
C) Porto Real.
D) Casimiro de Abreu.

E) Barra Mansa.

38) Sobre a história do município de Resende, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:
( ) O município era habitado originalmente por índios Puris, que o chamavam Timburitá.
( ) O território de Resende era muito mais extenso do que atualmente, ocupando todo o Vale do Paraíba
Fluminense.
( ) O município encontra-se localizado às margens do rio Paraíba do Sul e é atravessado pela rodovia Presidente
Dutra.
A sequência está correta em:
A) V, V, V
B) F, V, F
C) V, V, F
D) V, F, V
E) F, F, V
39) O rio Paraíba do Sul, que se encontra localizado no município de Resende, tem como seus principais afluentes,
EXCETO:
A) Córrego Preto. B) Rio Lavapés.
C) Rio Iguaçu.
D) Rio Sesmaria.
E) Rio Alambari.
40) Sobre o município de Resende, assinale a alternativa INCORRETA:
A) A economia do município é baseada na pecuária, agricultura, indústria e turismo.
B) Em Resende, encontra-se localizada a sede da TV Rio Sul, emissora afiliada à Rede Globo.
C) O município abriga importantes unidades fabris de grande porte, com destaque para os setores metal-mecânico e
químico-farmacêutico.
D) O município é conhecido internacionalmente pelas esculturas em pedra-sabão.
E) O Centro Histórico de Resende possui diversos casarões, praças, pontes e igrejas do século XIX.
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