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CCCAAARRRGGGOOO::: AAAUUUXXXIIILLLIIIAAARRR DDDEEE GGGEEESSSTTTÃÃÃOOO DDDEEE FFFAAARRRMMMÁÁÁCCCIIIAAA

TEXTO I:            MEC reprova 17 cursos superiores de pedagogia
Dos 60 cursos de pedagogia e magistério que estavam sob supervisão do Ministério da Educação, 17 deles estão em 

fase de extinção da oferta, ou seja, não podem realizar vestibulares e receber novos alunos. Segundo o MEC, eles não 
atenderam às condições mínimas exigidas pela comissão de especialistas que avaliou as instituições.

De acordo com o ministério, em 12 dos 17 cursos, o pedido de encerramento da oferta foi solicitado pelas próprias 
instituições. Os outros cinco estão sob processo administrativo pelo não cumprimento de antigas determinações do MEC 
ou porque apresentaram condições insatisfatórias de qualidade do ensino oferecido. 

O MEC está supervisionando 49 cursos de pedagogia e 11 cursos da modalidade normal que apresentaram conceitos 
insatisfatórios no Exame Nacional de Avaliação do Desempenho de Estudante (Enade). Uma comissão de supervisão 
visitou as instituições para verificar aspectos como o projeto pedagógico, a infraestrutura e a composição do corpo 
docente.

As outras instituições que não tiveram que encerrar a oferta assinarão um termo de saneamento de deficiências pelo 
qual se comprometem a melhorar os aspectos que foram mal avaliados pela comissão, cumprindo as recomendações 
determinadas pela Secretaria de Educação Superior (Sesu) do MEC. 

Nas demais situações, as instituições responsáveis pelos cursos assinarão Termo de Saneamento de Deficiências, a 
partir do qual se comprometem a promover as melhorias estabelecidas pela Sesu, cumprindo as recomendações da 
Comissão de Especialistas, necessárias para que continuem em funcionamento. Três cursos foram excluídos do processo 
de supervisão porque a comissão verificou que as instituições atendiam às condições de qualidades exigidas pelo MEC. 

(Agência Brasil, Amanda Cieglinski. 5 de junho de 2009.) 

01) Pode-se inferir do texto que: 
A) O projeto pedagógico, a infraestrutura da instituição e a equipe de professores interferem na qualidade do ensino. 
B) 60 cursos de pedagogia e magistério foram extintos pelo MEC. 
C) A extinção dos cursos pelo MEC acontece de forma inusitada. 
D) Os cursos que vão mal  no Enade são impedidos de funcionar. 
E) As instituições não têm chance de se reestruturarem para atenderem às exigências do MEC. 

02) O antônimo da expressão destacada está corretamente informado em: 
A) de acordo com (2º§) – segundo     D) continuem (5º§) – permaneçam 
B) antigas (2º§) – recentes     E) excluídos (5º§) – eliminados  
C) deficiências (4º§) – dificuldades  

03) Assinale a sequência em que estão devidamente classificadas as formas verbais “estavam” (1º§), “assinarão” 
(4º§), “comprometem” (5º§) e “continuem” (5º§): 
A) pretérito perfeito do indicativo; futuro do pretérito; presente do indicativo; presente do subjuntivo. 
B) pretérito imperfeito do indicativo; futuro do presente; presente do subjuntivo; presente do indicativo. 
C) pretérito perfeito do indicativo; futuro do presente; presente do indicativo; presente do subjuntivo. 
D) pretérito imperfeito do subjuntivo; futuro do pretérito; presente do indicativo; presente do subjuntivo. 
E) pretérito imperfeito do indicativo; futuro do presente; presente do indicativo; presente do subjuntivo. 

04) Marque a alternativa em que os termos sublinhados NÃO poderiam ser substituídos pelo pronome destacado: 
A) “que avaliou as instituições” (1º§) – que as avaliou. 
B) “cumprindo as recomendações da Comissão de Especialistas” (5º§) – cumprindo-lhes.
C) “Uma comissão de supervisão visitou as instituições” (3º§) – Uma comissão de supervisão visitou-as.
D) “melhorar os aspectos que foram mal avaliados pela comissão” (4º§) – melhorá-los.
E) “As outras instituições que não tiveram que encerrar a oferta” (4º§) – As outras instituições que não tiveram que 

encerrá-la”.

05) Considere a frase: “O pedido de encerramento da oferta foi solicitado pelas próprias instituições.” (2º§). Ao 
transformar a voz passiva em voz ativa, mantendo-se o tempo verbal, tem-se: 
A) As próprias instituições solicitaram o pedido de encerramento da oferta. 
B) Foi solicitado pelas próprias instituições o pedido de encerramento da oferta. 
C) Pelas próprias instituições foi solicitado o pedido de encerramento da oferta. 
D) As próprias instituições solicitarão o pedido de encerramento da oferta. 
E) O pedido de encerramento da oferta foi solicitado pelas próprias instituições. 

06) Marque a alternativa em que todas as palavras são acentuadas pela mesma razão: 
A) mínimas / pedagógicas / próprias.      
B) insatisfatórios / excluídos / responsáveis.     
C) magistério / insatisfatórias / responsáveis. 
D) deficiências / mínimas / necessárias. 
E) excluídos / ministério / pedagógicos. 
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TEXTO II: 

07) Todas as alternativas estão de acordo com as ideias do texto, EXCETO: 
A) A mãe da Mafalda estava com medo de que ela não gostasse da escola. 
B) Mafalda tentou consolar a mãe, mas a deixou mais chateada do que ela já estava. 
C) Mafalda se enganou com relação ao motivo da preocupação de sua mãe. 
D) Não percebendo que a mãe ficou triste, Mafalda saiu satisfeita. 
E) Mafalda simulou empolgação pelos estudos para acalmar a mãe. 

08) No terceiro quadrinho, as vírgulas que aparecem antes e depois da palavra “mamãe” foram usadas para: 
A) Separar o aposto.      D) Separar o predicado. 
B) Separar o vocativo.      E) Isolar o objeto direto. 
C) Separar o sujeito. 

09) No primeiro balão, a oração “de que eu não goste” é uma: 
A) Subordinada substantiva objetiva indireta.   D) Subordinada substantiva completiva nominal. 
B) Subordinada substantiva objetiva direta.    E) Coordenada sindética explicativa. 
C) Subordinada adverbial causal. 

10) Indique a alternativa cuja sequência de vocábulos apresenta, na mesma ordem: ditongo, ditongo, ditongo, 
hiato:
A) coitada, infância, mais, medíocre   D) infância, medíocre, coitada, mais 
B) medíocre, coitada, infância, mais   E) medíocre, mais, coitada, infância 
C) infância, mais, medíocre, coitada 

LEGISLAÇÃO BÁSICA
11) Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 

(     ) Para a proteção da criança e do adolescente, o município criará o Fundo Especial respectivo, conforme dispuser 
a Lei. 

(     ) O município executará sua política social através de organismo próprio, em conjunto com o Conselho 
Municipal de Assistência Social. 

(     ) Entre os beneficiários da assistência social prestada sob forma direta e/ou indireta, estão incluídos os idosos e o 
que estejam acometidos de um acelerado processo de envelhecimento, devidamente comprovado por laudo 
médico.

A sequência está correta em: 
A) V, F, V  B) F, F, V  C) F, V, F  D) V, F, F  E) V, V, V 

12) De acordo com a Lei Orgânica do município de Araçatuba, Seção II – Da cultura, são direitos culturais 
relacionados à manutenção dos usos e costumes próprios à comunidade araçatubense: 
I. O respeito à sua história e aos heróis. 

II. A conservação dos bens que retratam o município. 
III. As comemorações de datas históricas, feitos identificadores de Araçatuba e suas festas típicas. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativa(s): 
A) II  B) I, II, III  C) I, III   D) III   E) II, III 

13) São competências do município, exercidas pela Secretaria Municipal de Saúde ou equivalente, EXCETO: 
A) Normatização e execução, no âmbito do município, da política nacional de insumos e equipamentos para a saúde. 
B) Administração e execução das ações e dos serviços de saúde com eles relacionados. 
C) Administração do Fundo Municipal de Saúde. 
D) Assistência à saúde. 
E) Implementação do sistema de informação em saúde, no âmbito estadual. 
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14) Assinale a afirmativa INCORRETA: 
A) A Biblioteca Pública deve ser mantida ao alcance de toda a comunidade e em especial aos alunos do ensino 

fundamental do município. 
B) No ensino pré-escolar encontra-se incluída a disciplina de Educação Ambiental. 
C) O não oferecimento do ensino obrigatório e gratuito pelo município, ou sua oferta irregular, importa em 

responsabilidade da autoridade competente. 
D) É de competência municipal somente, proteger os documentos, as obras e os demais bens de valor histórico, 

artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. 
E) O município estimulará e apoiará a prática desportiva às crianças, aos idosos e aos portadores de deficiência. 

15) A saúde é direito de todos os municípios e dever do Poder Público. No entanto, o município deverá garantir 
esse direito, mediante: 
I. Atendimento integral do indivíduo, abrangendo a promoção, preservação e recuperação da saúde. 

II. Acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, em todos os níveis. 
III. Serviços de assistência à maternidade e à infância, garantindo programas de alimentação suplementar. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativa(s): 
A) I  B) I, II   C) II, III  D) III   E) I, II, III 

16) De acordo com a Lei nº. 8742/93, compete à União: 
I. Apoiar técnica e financeiramente os serviços, os programas e os projetos de enfrentamento da pobreza em âmbito 

nacional.
II. Executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceira com organizações da sociedade civil. 

III. Estimular e apoiar técnica e financeiramente as associações e consórcios municipais na prestação de serviços de 
assistência social. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) II, III  B) II   C) I, II   D) I, II, III  E) I 

17) Em relação ao Benefício de Prestação Continuada, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as 
falsas:
(     ) Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda 

mensal per capta seja inferior a um quarto do salário mínimo. 
(     ) A concessão do benefício ficará sujeita a exame médico parcial e laudo realizados pelos serviços de perícia 

médica do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 
(     ) O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa portadora de 

deficiência e ao idoso com setenta anos ou mais e que comprovem não possuir meios de prover a própria 
manutenção e nem de tê-la provida por sua família. 

A sequência está correta em: 
A) V, V, V  B) F, V, F  C) V, F, V  D) V, V, F  E) F, F, V 

18) Analise as afirmativas abaixo e marque a INCORRETA: 
A) Compete aos Estados destinar recursos financeiros aos Municípios, a título de participação no custeio do 

pagamento dos auxílios de natalidade e funeral, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos Estaduais de 
Assistência Social. 

B) Os programas de assistência social compreendem ações integradas e complementares com objetivos, tempo e área 
de abrangência definidos para qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e os serviços assistenciais. 

C) Os recursos de responsabilidade da União destinados à assistência social serão automaticamente repassados ao 
Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), à medida que se forem realizando as receitas. 

D) Compete aos municípios apoiar técnica e financeiramente os serviços, os programas e os projetos de 
enfrentamento da pobreza em âmbito nacional. 

E) Normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e privada no campo da assistência social 
é competência do Conselho Nacional de Assistência Social. 

19) A assistência social rege-se pelos seguintes princípios, EXCETO: 
A) Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos 

pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão. 
B) Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica. 
C) Executar alguns projetos de enfrentamento da pobreza. 
D) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se 

equivalência às populações urbanas e rurais. 
E) Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais 

políticas públicas. 
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20) “O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada __________ para avaliação da continuidade das 

condições que lhe deram origem.” Assinale a alternativa que completa corretamente o Art. 21 – Do Benefício de 
Prestação Continuada, Lei nº. 8742/93: 
A) 2 anos  B) 3 anos  C) 2 meses  D) 4 anos  E) 6 meses 

CONHECIMENTOS GERAIS
21) A globalização é considerada, por alguns estudiosos, como a expressão máxima do sistema capitalista em nível 

mundial. Acerca disso, assinale a alternativa correta: 
A) A modernização tecnológica possibilitou a nacionalização equitativa dos sistemas produtivos pelo mundo. 
B) A globalização ampliou o poder político dos Estados nacionais e possibilitou o desaparecimento dos conflitos 

entre países. 
C) A mão-de-obra qualificada acelerou o fluxo migratório mundial, permitindo um acesso de todos, sem exceção, à 

globalização.
D) Aos países desenvolvidos, a globalização permitiu maior inclusão social e participação democrática da população. 
E) A globalização pode ser considerada um processo de intensificação de trocas econômicas, intercâmbio cultural e 

avanços tecnológicos e informacionais. 

22) “Não fazer nada, rejeitar a busca de uma alternativa para o que vínhamos fazendo nas três rodadas anteriores é 

de fato uma decisão que nos leva ao fracasso de Doha, o que não é uma conclusão aceitável”, afirmou Kirk. O 
ex-prefeito de Dallas, designado para o posto em março, pelo presidente Barack Obama, disse que é hora de 
uma nova abordagem para concluir a Rodada Doha como estímulo para a recuperação da economia global. 
Kirk falou no encerramento da reunião ministerial.  

       (09 de junho de 2009 - http://veja.abril.com.br/noticia/internacional/omc-rodada-doha-pode-emplacar-ano-vem-476078.shtml)

“Rodada Doha” é o nome dado à(ao): 
A) Eliminação de subsídios e reforma dos mecanismos de crédito oferecidos pelos países ricos à produção agrícola 

para exportação dos países pobres. 
B) Modo de “negociação total” entre os EUA, a União Europeia e outros membros de organizações mundiais, pela 

paz.
C) Reivindicação de países pobres, não industrializados que querem mais espaço para seus produtos agrícolas nos 

mercados dos países ricos. 
D) Uma rodada de negociações para liberalização do comércio mundial realizada pelos representantes dos países-

membros da OMC (Organização Mundial do Comércio). 
E) Exigência legal de países ricos, que querem maior acesso aos mercados de bens e serviços dos países em 

desenvolvimento. 

23) A conservação da biodiversidade no planeta constitui um dos assuntos mais debatidos nos encontros nacionais 
e internacionais sobre o meio ambiente. Dentro dessa temática, evidencia-se a necessidade da prática da 
educação ambiental como estratégia fundamental para a manutenção da diversidade biológica no planeta. 
Nessa perspectiva, justifica-se a importância de inserir nas instituições educacionais: 
A) Atividades voltadas para a sensibilização da importância de se conservar a biodiversidade. 
B) Estudos sobre o sistema abiótico, que é o único responsável pela sobrevivência do planeta Terra. 
C) Discussão sobre a exclusiva responsabilidade dos governos na manutenção da saúde ambiental. 
D) Estudos quantitativos sobre o grande valor econômico, social e genético de se conservar os ecossistemas urbanos. 
E) Aulas técnicas de biologia e agricultura, pois só com a prática se pode avaliar a importância da biodiversidade 

para os seres vivos. 

24) “Também no Globo, o Senado promete afastar qualquer parente de servidor ou parlamentar que tenha sido 

contratado por empresas prestadoras de serviços para a Casa, esquema revelado pelo jornal no domingo. Estima-

se que 90% dos funcionários terceirizados do Senado tenham vínculos com servidores. Segundo o jornal, o 
presidente da Casa, José Sarney (PMDB-AP), está pressionado a fazer uma auditoria ou sindicância para 

investigar os contratos com as terceirizadas. Dessa história conclui-se, infelizmente, que há sempre uma fatia do 

funcionalismo público que consegue burlar regras de moralização administrativa. Não duvide que, se essa brecha 

for vetada, alguma outra será descoberta em breve.”                  (http://colunas.epoca.globo.com/ofiltro/tag/seguranca)

“Aos amigos se faz justiça, aos inimigos se aplica a lei” (Expressão utilizada durante a República Velha para 
justificar as diferenças na aplicação das normas jurídicas / LEAL, Vítor Nunes. Coronelismo, enxada e voto. Rio de 
janeiro: Nova fronteira, 1997) 

Infelizmente, ainda é possível encontrar no cenário político brasileiro e mundial, práticas tais como o 
nepotismo, o clientelismo e a patronagem, que trazem à baila a necessidade de uma constante discussão sobre 
a ética na política. A partir desse contexto, como nepotismo, assinale a alternativa correta: 
A) O sistema entre patrões e clientes, mas que ocorre exclusivamente no plano das instituições políticas. 
B) A relação interativa entre clientes e patrão, vinculando homens livres a seus patronos políticos. 
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C) A prática de privilégios adquiridos pelo fato de se ter um parente em uma posição de comando, principalmente 
apropriação de cargos públicos em virtude de laços pessoais. 

D) A recepção de vantagens em troca do não cumprimento de um dever oficial. 
E) A troca de benefícios entre partidos políticos e candidatos em troca do apoio nas arenas legislativas. 

25) Michael Jackson (1958 – 2009) cresceu na frente das câmeras. Começou a sua carreira com o grupo musical 
Jackson 5, formado com mais quatro irmãos na década de 70. A partir de 1979, quando lançou seu primeiro 
álbum solo, sua carreira estourou, sendo em 1983, com o disco “Thriller”, Michael bate o recorde de álbum 
mais vendido de todos os tempos e se consagra como: 
A) Rei do Rock.      D) Rei do Blue. 
B) Rei do Hip Hop.      E) Rei do Post-Rock. 
C) Rei da Pop Music. 

26) “O milho transgênico foi adotado pelos agricultores brasileiros a uma velocidade de corrida de fórmula1. Mais 
da metade da próxima safra do grão no Brasil (2009/10), que começa a ser plantada em setembro, será de 
sementes geneticamente modificadas. O uso de alimentos transgênicos é ainda um tema polêmico no Brasil e 
no mundo, uma vez que: 
A) A contaminação das lavouras convencionais e orgânicas é praticamente inexistente, o que automaticamente 

inviabiliza o uso de transgênicos. 
B) Os estudos existentes garantem segurança total dos alimentos geneticamente modificados, apesar de estarem mais 

sujeito a perdas, como as provocadas pelas pragas. 
C) O milho convencional é colhido e misturado com o transgênico e não há distinção entre eles. 
D) Muitas entidades de defesa do consumidor e ambientalistas defendem o uso dos produtos naturais, ou seja, 

orgânicos.
E) As plantações de transgênicos, não são dispendiosas, mas só podem ser feitas a partir da semente in vitro, o que 

torna lenta sua disseminação. 

27) “A Eletrobrás estuda as melhores alternativas de localização para a instalação da Central Nuclear do Nordeste, 
disse nesta segunda-feira à Agência Brasil, o presidente da estatal, José Antonio Muniz Lopes. A decisão ficará a 

cargo do governo federal. Os investimentos para a instalação das duas usinas iniciais ainda não foram 

dimensionados de forma adequada, disse o presidente da Eletrobrás. Entretanto, estimou que deverão ser 

necessários em torno de R$10 bilhões para a construção de cada unidade.” 
(06/07/2009 – 19h38, http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u591432.shtml) 

Até agora, quatro estados já demonstraram interesse em receber a Central Nuclear do Nordeste. Assinale-os: 
A) Bahia, Alagoas, Sergipe, Pernambuco. 
B) Paraíba, Piauí, Pernambuco, Fernando de Noronha.
C) Pará, Alagoas, Piauí, Pernambuco. 
D) Rio Grande do Norte (incluindo a Reserva Biológica Marinha do Atol das Rocas), Sergipe, Alagoas, Piauí. 
E) Bahia, Ceará, Piauí, Pernambuco.

28) Morta no dia 30, a um mês de seu aniversário de 69 anos e cinco dias depois de saber que tinha câncer, Pina 
especializou-se no que lhe era único, ao contrário da arte a cada passo de uma Martha Graham ou de um 
Merce Cunningham. “No início, quando comecei a coreografar, nunca imaginei fazer coreografia, porque minha 

intenção era mostrar sentimentos”, disse ao jornal The New York Times, em 1985.  
Pina Bausch percorria a memória. Em suas peças, os dançarinos expressavam as próprias experiências e 
fantasias. As produções da coreógrafa tinham um aspecto duro e confessional, percorrendo do terror à beleza. 
Incomodada, a revista New Yorker chamou a isto, certa vez, de “pornografia da dor”.  
Diretora do Teatro da Dança de Wuppertal, cidade onde morreu, Pina Bausch foi expoente de uma arte 
intitulada neoexpressionista. Mas talvez a artista apenas prezasse o perigo, nem sempre compreendido pelos 
espectadores, que três décadas atrás deixavam seus espetáculos pela metade. 

(http://www.cartacapital.com.br/app/materia.jsp?a=2&a2=10&i=4482)

O neoexpressionismo é uma tendência da arte: 
A) Que se estendeu por quase todas as artes como o cinema , a pintura , a dança e caracteriza-se pela manutenção 

íntegra da imagem (uso de cores vibrantes e remetentes ao Renascimento Cultural). 
B) Uma nova proposta de postura estética, mas também uma moral de enfrentamento das autoridades (foi por essa 

razão que os nazistas consideraram-no  uma arte decadente). 
C) Considerada geralmente uma forma de expressão violenta, forte, que utiliza a nudez explícita e exprime a 

sexualidade do autor.
D) Que em oposição ao Impressionismo, surge no final do século XIX, com características que ressaltam a 

objetividade e a natureza.
E) Apresenta-se desvinculada da ideia de um movimento social, sendo antes de tudo, uma negação ao mundo 

contemporâneo.
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29) “Cinco pessoas foram assassinadas em um acampamento de sem-terra, na Fazenda Garrote, no distrito de São 

Domingos, em Brejo da Madre de Deus (PE), na noite desta segunda-feira. De acordo com a polícia, seis homens 

estavam construindo uma casa, quando dois homens teriam chegado em uma moto e atiraram nos seis. Pela 

disposição dos corpos, a polícia acredita que os homens mandaram as vítimas deitarem no chão. Quatro deles 

morreram no local. A quinta vítima morreu a caminho do hospital de Santa Cruz do Capibaribe. A sexta vítima, 

de 30 anos, levou um tiro no ombro e foi levada para o mesmo hospital e transferida para o Hospital Regional do 
Agreste, em Caruaru (PE). Ele não corre risco de morrer. Um dos coordenadores do assentamento, Jaime 

Amorim, informou que o local é um assentamento com título de posse emitido desde 1998.”
(07/07/09 - 07h54 - Atualizado em 07/07/09 - 07h55 – http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,MUL1220991-5598,00)

Inúmeras situações de violência remontam a problemas históricos crônicos da sociedade brasileira. A 
reportagem em questão, destaca especificamente:
A) A questão da desigualdade social, característica primordial da sociedade brasileira de todos os tempos. 
B) A questão da descaracterização política dos movimentos sociais no Brasil, principalmente no que diz respeito à 

participação cidadã. 
C) A questão da exploração predatória dos recursos naturais, principalmente no que se refere à região nordeste do 

Brasil.
D) O problema fundiário, remanescente da própria organização territorial brasileira ao longo de sua história. 
E) O problema do preconceito étnico e de gênero, que vem sendo cristalizado ao longo da história do Brasil. 

30) “Aluno do ensino médio vai escolher 20% da grade curricular: A proposta do Ministério da Educação para 

reformular o ensino médio foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Nacional de Educação (CNE). O cerne 

do projeto, diz O Globo, é substituir o esquema tradicional de disciplinas fragmentadas pela organização em 
quatro grandes eixos: trabalho, ciência, tecnologia e cultura. O objetivo seria aumentar a relação do conteúdo 

ensinado com o cotidiano dos alunos. Outro ponto importante é a participação discente na definição das 

disciplinas: 20% da grade curricular deve ser escolhida pelo aluno. Parece ser uma boa ideia estimular o aluno a 

escolher como deve ser seu ensino, mas o que preocupa é a viabilidade da proposta. Não será simples implementá-

la.”                                 (http://colunas.epoca.globo.com/ofiltro/tag/educacao)

“No Brasil, há mais de 8,7 milhões de alunos do Ensino Fundamental em série incompatível com a idade, 

segundo dados do Censo Escolar 2007. São crianças e jovens que entraram tarde na escola ou foram reprovados. 

Há ainda aqueles que as estatísticas não mostram: os que estão na série correta sem saber o que deveriam. O que 

fazer? Onde buscar soluções? Redes e escolas estão fazendo adaptações nos currículos e planejam estratégias de 
ensino para atender aos alunos com defasagens.”              (http://revistaescola.abril.com.br/politicas-publicas)

Tendo em vista a realidade brasileira atual em relação à educação, a proposta globalizadora descrita: 
A) Tem, entre outros objetivos, a formação e o desenvolvimento do educando em sua totalidade, visando apenas à 

disputa acirrada pelo mercado de trabalho. 
B) Traz eixos que são extraídos dos conceitos básicos das disciplinas, em ordem de importância, para garantir a 

prioridade e a especificidade de cada disciplina. 
C) Garante que a educação aconteça com a fragmentação necessária, sem a preocupação com o conteúdo. 
D) Pretende propiciar ao educando a compreensão da realidade tornando-o capaz de responder às exigências de seu 

tempo, respeitando a diversidade e exercendo a cidadania. 
E) Destaca-se pela preocupação com o acúmulo cada vez maior de conhecimentos, de forma quantitativa e 

mensurável.
CONHECIMENTOS LOCAIS

31) O atual prefeito eleito do município de Araçatuba, Aparecido Sério da Silva, fez carreira como: 
A) Médico.       D) Comerciante. 
B) Bancário.       E) Assistente Social. 
C) Veterinário. 

32) O município de Araçatuba desenvolveu um projeto de incentivo à educação, o CEMFICAS. Acerca disso, 
analise:
I. São três CEMFICAS mantidos com recursos municipais. 

II. A sigla significa Centros de Atendimentos de Formação de Jovens. 
III. Os CEMFICAS oferecem oficinas variadas de trabalho, recreações, dentre outras atividades. 

Está(ão)  correta(s)  apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I, III  B) II, III  C) II   D) I   E) III 

33) A Secretaria de Ação Social tem como Secretário(a): 
A) Cláudia Cristina Crepaldi Ribeiro.   D) Marta Dourado e Castro. 
B) Cidinha Lacerda.     E) Delcir Getúlio Nardo. 
C) Hélio Consolaro. 
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34) São importantes avenidas do município Araçatuba, EXCETO: 
A) Da Saudade.      D) Moema. 
B) Dos Araçás.      E) Dois de Dezembro. 
C) Preste Maia. 

35) Na história de desenvolvimento do município e nas análises de economistas e empresários, Araçatuba é uma 
região que apresenta potencial de desenvolvimento dentro do Estado de São Paulo por vários fatores, tais 
como:
I. Gasoduto Brasil-Bolívia. 

II. Hidrovia Tietê-Paraná. 
III. Duplicação da Rodovia Marechal Rondom. 
IV. Aeroporto.
V. Ferrovia Novo Oeste. 
Estão corretas apenas as alternativas: 
A) I, II  B) I, II, IV  C) II, V   D) I, II, III, IV, V E) IV, V 

36) Atualmente, Araçatuba é o novo polo do setor sucroalcooleiro. São usinas desta região, EXCETO:  
A) Destivale.      D) Agrisa. 
B) Aralcool.      E) Cruzalcool. 
C) Alcoazul. 

37) O Museu Histórico e Pedagógico Marechal Cândido Rondon, além de possibilitar o conhecimento da história 
de Araçatuba, está localizado num importante prédio de valor histórico do município. Sobre este prédio, está 
correto afirmar que se trata da: 
A) Antiga casa do engenheiro da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. 
B) Antiga Estação da Estrada de Ferro. 
C) Primeira Igreja construída em homenagem a Santo Onofre. 
D) Uma construção de uma Igreja Anglicana, em 1923. 
E) Antiga casa do fundador da cidade. 

38) O gentílico de Araçatuba é: 
A) Araçatubense.      D) Araçaense.  
B) Araçatubaense.      E) N.R.A. 
C) Araçutense.   

39) O Projeto Sítio Escola é desenvolvido no município de Araçatuba pela Secretaria de(a): 
A) Cultura.       D) Educação. 
B) Fazenda.       E) Negócios Jurídicos. 
C) Ação Social. 

40) A praça conhecida como “Praça do Boi”, no município de Araçatuba, é a Praça: 
A) Dos Fundadores.      D) Joaquim de Toledo. 
B) Rui Barbosa.       E) Da Independência. 
C) Tião Maia. 

 




