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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Sugestão para as Copas do futuro 

 
Ao xeretar sites internacionais para saber 

como os estrangeiros veem a Copa no Brasil, 
descubro que até em Taiwan, aquela porção da velha 
China que não abraçou o comunismo, o povo está 
passando as noites em claro para acompanhar os 
jogos de futebol. 

O que não seria nada de extraordinário, a não 
ser pelo fato de que, lá, o esporte nacional é o 
beisebol. Futebol, aliás, ainda é coisa rara em Taiwan: 
hoje, o país ocupa a 176.ª posição dentre as 207 do 
ranking da Fifa, atrás, por exemplo, da Suazilândia e 
das Ilhas Comores. Atrás, inclusive, da Índia, país que 
possui uma relação sui generis com quase todos os 
esportes, já que, a despeito de sua gigantesca 
população, não parece tão preocupado em brilhar nos 
grandes torneios internacionais, exceção feita às 
competições de críquete. 

As madrugadas de Copa do Mundo em Taiwan 
apenas confirmam a óbvia transnacionalização do 
futebol. Algo que, por um lado, justifica as bilionárias e 
constrangedoras exigências feitas pela Fifa aos 
países-sede. Por outro lado, porém, o mesmo 
agigantamento institucional tende a fazer com que o 
torneio seja sediado, sempre, por países que já 
disponham de toda a infraestrutura e dos recursos 
necessários ou, então, por aqueles que, como o Brasil, 
a África do Sul e a Rússia (sede em 2018), usam a 
Copa como forma de afirmação de protagonismo 
internacional. 

É aí, então, que a coisa fica mais curiosa, que 
assume ares de paradoxo, uma vez que, ao mesmo 
tempo em que se transnacionaliza e se desenraiza, o 
esporte acaba por se concentrar em certas áreas do 
globo, o que reproduz uma lógica geopolítica (centro x 
periferia) muito conhecida. 

Algo que, podemos pensar, pouco importa, 
desde que possamos ligar a tevê e ver os jogos. A 
Copa, afinal, é um colosso que só comporta a poesia 
que, por um bom preço, sai dos pés dos jogadores. 

Mesmo assim, fico imaginando que não seria 
desinteressante assistir, a exemplo do que aconteceu 
em 2002, a torneios mundiais de futebol sediados por 
dois ou mais países. Uma Copa dos Países Bálticos, 
por exemplo; dos Países Baixos; do norte da África; do 
Cone Sul; e até, coisa cada vez menos improvável, 
Taiwan-China. O que, no mínimo, tornaria a coisa mais 
sustentável, e a Fifa, uma instituição mais simpática. 
 
Disponível em: 
http://www.gazetadopovo.com.br/colunistas 

 

Questão 01  
 
A partir da leitura do texto, é INCORRETO afirmar: 

(A) A Rússia será sede da Copa do Mundo em 
2018. 
 

(B) O povo de Taiwan está acompanhando os jogos 
de futebol da Copa do Mundo de 2014. 
 

(C) O futebol é o esporte mais popular em Taiwan, 
só fica atrás do beisebol. Hoje o país ocupa a 
176.ª posição dentre as 207 do ranking da Fifa. 
 

(D) No final do texto, o autor sugere que a Copa 
poderia ser sediada por dois ou mais países: 

Países Bálticos; dos Países Baixos; do norte da 
África; do Cone Sul; e até Taiwan-China. 

Questão 02  
 
A palavra “xeretar” significa: 

(A) Bisbilhotar algo ou alguém. 
(B) Ser contra atitudes preconceituosas. 
(C) Menosprezar a inferioridade alheia. 
(D) Descomplicar situações difíceis. 

Questão 03  
 
Releia: “É aí, então, que a coisa fica mais curiosa, que 
assume ares de paradoxo, uma vez que, ao mesmo 
tempo em que se transnacionaliza e se desenraiza, o 
esporte acaba por se concentrar em certas áreas do 
globo, o que reproduz uma lógica geopolítica (centro x 
periferia) muito conhecida”. A palavra em destaque é 
uma figura de linguagem. A alternativa que apresenta a 
definição CORRETA para esta figura de linguagem é: 

(A) Omissão de um termo facilmente recuperável 
em um texto. 

(B) Repetição de ideias. 
(C) Inversão dos termos da oração. 
(D) Contradição de ideias, oposição que se funde 

em um mesmo referente. 

Questão 04  
 
Os prefixos são morfemas que se colocam antes dos 
radicais para modificar-lhes o sentido. Sabendo disso, 
observe a frase: “Mesmo assim, fico imaginando que 
não seria desinteressante assistir, a exemplo do que 
aconteceu em 2002, a torneios mundiais de futebol 
sediados por dois ou mais países”. A palavra em 
destaque apresenta o prefixo -des. Qual sentido este 
prefixo agrega à palavra “interessante”? 

(A) Duplicidade. 
(B) Benefício. 
(C) Negação. 
(D) Repetição. 

Questão 05  
 
O trecho, a seguir, encerra a obra literária que marcou 
o início do Realismo no Brasil, Memórias Póstumas de 
Brás Cubas: “Não tive filhos, não transmiti a nenhuma 
criatura o legado da nossa miséria”. Quem escreveu a 
obra citada? 

(A) José de Alencar. 
(B) Machado de Assis. 
(C) Jorge Amado. 
(D) Graciliano Ramos 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 

 

Questão 06  
 
Joana percorreu 9 km em 1 hora. Quantos quilômetros 
ela teria percorrido se continuasse correndo com a 
mesma velocidade por mais uma hora e meia? 
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(A) 19,6 km 
(B) 22,5 km 
(C) 23 km 
(D) 25 km 

 

Questão 07  
 
O proprietário de uma casa deseja azulejar toda a casa 
com um piso que custa R$60,00 o metro quadrado. 
Quantos reais o proprietário irá gastar, Sabendo que a 
casa possui 180 metros quarados? 

 
(A) R$7.800,00. 
(B) R$8.200,00. 
(C) R$10.800,00. 
(D) R$11.100,00. 

 

Questão 08  
 
Considere os conjuntos A= {3,6,11,13,21} e B= 
{2,3,4,6,9,11,13,19,21,23,26}. Sobre os conjuntos A e B 
podemos afirmar que: 

 
(A) A ⊂ B 

(B) 9 ∉ B 

(C) 17 ∈ A  

(D) A ⊃B 

 

Questão 09  
 
Marcos recebe mensalmente R$2.300,00 e gasta 15% 
de seu salário em combustível para ir de carro até o 
trabalho e mais 10% do salário em pedágio. A soma 
das despesas de Marcos é igual a: 

 
(A) R$ 480,00. 
(B) R$ 575,00. 
(C) R$ 635,00. 
(D) R$ 655,00. 

 

Questão 10  
 
Em um concurso público, existem 45 vagas para dois 

tipos de cargos. Sabendo-se que  das vagas são para 

o cargo do tipo A e o restante para o cargo do tipo B. 
Com base nessas informações, a quantidade de vagas 
para o cargo do tipo A é igual a: 

 
(A) 15 vagas. 
(B) 27 vagas. 
(C) 30 vagas. 
(D) 39 vagas. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

Questão 11  
 
Analise a manchete da notícia, a seguir: "STF recusa 
tese de Barbosa sobre trabalho externo e ajuda 
Dirceu". Assinale a alternativa que descreve a 
“personalidade” BARBOSA: 
 

(A) Senador da República. 
(B) Presidente do Superior Tribunal Federal.  
(C) Deputado Federal. 
(D) Deputado Estadual. 

 
 
 
 
 

Questão 12  
 
Acerca das notícias veiculadas em jornais, revistas e 
televisão, assinale a alternativa que apresenta uma 
INFORMAÇÃO INCORRETA: 
 

(A) Schumacher sai do coma e deixa hospital na 
França. 

(B) Durante a Copa do Mundo, Suarez morde 
Chiellini em jogo do Uruguai contra a Itália. 

(C) A atriz Fernanda Montenegro sofre um A.V.C. e 
pode não mais atuar. 

(D) A Argentina, assim como o Brasil, tem frente a 
seu governo uma Presidenta. 

 

Questão 13  
 
A Copa do Mundo de futebol FIFA 2014 teve a 
participação de 32 equipes, representando países de 
diversos locais no mundo, proporcionando a 
integração entre os povos. Assinale a alternativa que 
apresenta um país da América Central: 
 
 
 
 
 

(A)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(B)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(C)  
  
 
 
 
 
 
 
(D)   
 
 
 
 
 

Questão 14  
 
O cidadão nascido na cidade de Maria Helena recebe a 
denominação Maria-helenense. Essa classe de 
palavras que designa um indivíduo de acordo com o 
seu local de nascimento ou residência é conhecida 
como: 
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(A) Gentílico. 
(B) Onomatopeia. 
(C) Cacofonia. 
(D) Aliteração. 

 

Questão 15  
 
Acerca das eleições 2014, o nome que se dá à união de 
dois ou mais partidos que apresentam conjuntamente 
seus candidatos para determinada eleição é: 
 

(A) Coligação. 
(B) Personificação. 
(C) Conotação. 
(D) Concomitante. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 16  
 
Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (Lei 9.394/96), “os estabelecimentos de 
ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu 
sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar e 
executar sua proposta  pedagógica”. Dado esse 
contexto, é CORRETO afirmar: 

 
(A) O Projeto Político Pedagógico tem o objetivo de 

esclarecer a comunidade escolar sobre as 
principais tendências pedagógicas. 
 

(B) Após a elaboração do projeto da escola, o 
diretor deve assiná-lo e encaminhá-lo à 
secretaria de educação para análise e 
aprovação. 
 

(C) O responsável por pensar, elaborar e revisar o 
Projeto Político Pedagógico é a equipe diretiva 
da instituição. 
 

(D) O projeto da escola é, também, um projeto 
político por estar intimamente articulado ao 
compromisso da formação do cidadão. 

 

Questão 17  
 
Para Vasconcellos, o planejamento deve ser 
compreendido como um instrumento capaz de intervir em 
uma situação real para transformá-la. São elementos a 
serem considerados num plano de aula, EXCETO: 

 
(A) Encaminhamentos metodológicos. 
(B) Objetivos. 
(C) Conclusão. 
(D) Avaliação. 

 

Questão 18  
 
Umas das principais instâncias colegiadas que permite 
estreitar o vínculo entre pais de alunos e escola é o(a): 

 
(A) Grêmio Estudantil. 
(B) APMF. 
(C) Conselho de Classe. 
(D) Conselho de Pais. 

 

Questão 19  
 
Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (Lei 9.394/96), o ensino será ministrado com 

base em alguns princípios. São princípios do ensino, 
EXCETO: 

 
(A) Vinculação entre a educação escolar, o 

emprego e o mercado de trabalho. 
(B) Garantia de padrão de qualidade. 
(C) Coexistência de instituições públicas e privadas 

de ensino. 
(D) Pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas. 
 

Questão 20  
 
A educação básica tem por finalidade desenvolver o 
educando, assegurar-lhe a formação comum 
indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-
lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 
posteriores. Sobre noções de organização da Educação 
Básica apresentadas na Lei nº. 9.394/96, é CORRETO 
afirmar: 

 
(A) Apesar de a avaliação ser contínua e 

cumulativa, não há possibilidade de aceleração 
de estudos para alunos com atraso escolar. 
 

(B) O controle de frequência fica a cargo da 
secretaria de educação, exigindo a frequência 
mínima de setenta e cinco por cento do total de 
horas letivas para aprovação. 
 

(C) Os currículos da educação infantil, do ensino 
fundamental e do ensino médio devem ter base 
nacional comum, a ser complementada, em 
cada sistema de ensino e em cada 
estabelecimento escolar, por uma parte 
diversificada. 
 

(D) A aplicação de estudos de recuperação para 
casos de baixo rendimento escolar é facultativa 
às instituições de ensino. 

 

Questão 21  
 

Conforme as Diretrizes Curriculares para o Ensino 
Fundamental, são componentes curriculares 
obrigatórios da Base Nacional Comum do Ensino 
Fundamental, EXCETO: 

 
(A) Matemática. 
(B) Arte. 
(C) Língua Estrangeira Moderna. 
(D) Ensino Religioso. 

 

Questão 22  
 
Sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais, assinale 
V (Verdadeiro) e F (Falso): 
 

(  ) A função dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais é orientar e garantir a 
coerência dos investimentos no sistema 
educacional, socializando discussões, 
pesquisas e recomendações, subsidiando 
a participação de técnicos e professores 
brasileiros. 

 
(  ) A elaboração dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais foi realizada de 
1995 a 1996 por especialistas em 
educação, sem possibilidades de 
abertura à discussão em âmbito nacional.  
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(  ) Os Parâmetros Curriculares Nacionais 
configuram um modelo curricular 
homogêneo que sobrepõe à competência 
político-executiva dos Estados e 
Municípios. 

 
(  ) As problemáticas sociais são integradas 

na proposta educacional dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais como Temas 
Transversais. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA, de cima para baixo: 

 
(A) F – V – V – V. 
(B) V – F – F – V. 
(C) F – F – F – F. 
(D) V – V – V – F. 

 

Questão 23  
 

Sobre as tendências pedagógicas, assinale 1 para as 
afirmativas correspondentes à Pedagogia Tradicional e 
2 para as afirmativas correspondentes à Pedagogia 
Renovada ou Escola Nova. 

 
(  ) A ênfase nos exercícios, na repetição de 

conceitos ou fórmulas e na memorização 
visa disciplinar a mente e formar hábitos. 

 
(  ) Predomina a autoridade do professor, o 

qual transmite o conteúdo na forma de 
verdade a ser assimilada. 

 
(  ) O professor é o facilitador e o aluno é 

ativo, este está no centro do processo de 
aprendizagem. 

 
(  ) Valoriza a criatividade e a socialização 

por meio de lemas como “aprender a 
aprender” ou “aprender fazendo”. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA, de cima para baixo: 

 
(A) 1 – 1 – 2 – 2. 
(B) 2 – 2 – 1 – 1. 
(C) 1 – 2 – 1 – 2. 
(D) 2 – 1 – 2 – 1. 
 

Questão 24  
 
O princípio da gestão democrática do ensino público foi 
incorporado à Constituição Federal de 1988 e à legislação 
educacional. Sobre esse princípio, é INCORRETO afirmar: 

 
(A) A efetivação do Conselho Escolar é uma das 

medidas para garantir a gestão democrática dentro 
da escola. 
 

(B) A gestão escolar democrática deve garantir o 
acesso, a permanência e o sucesso dos alunos no 
processo educativo. 
 

(C) São elementos constitutivos da gestão 
democrática: participação, autonomia, pluralismo e 
transparência. 
 

(D) Na gestão democrática, todos os problemas e 
desafios escolares, mesmo que técnicos ou 
burocráticos, devem ser discutidos coletivamente 
para tomada de decisão. 

Questão 25  
 

“O método da concepção bancária é a opressão, o 
antidiálogo. Configura-se então a educação exercida 
como uma prática da dominação, em que a única margem 
de ação que se oferece aos educandos é a de receberem 
os depósitos, guardá-los e arquivá-los”. Nesta citação, 
Paulo Freire critica a tendência pedagógica: 

 
(A) Pedagogia Histórico-Crítica. 
(B) Pedagogia Tecnicista. 
(C) Pedagogia Libertadora. 
(D) Pedagogia Tradicional. 
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RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destaque Aqui 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

GABARITO 
Concurso Público Prefeitura do Município de Maria Helena 

http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso 
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