
 
   

                        PPPRRREEEFFFEEEIIITTTUUURRRAAA   MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPAAALLL   DDDEEE   PPPAAAUUULLLOOO   JJJAAACCCIIINNNTTTOOO   
EEESSSTTTAAADDDOOO   DDDEEE   AAALLLAAAGGGOOOAAASSS   

   

                     EEEDDDIIITTTAAALLL   DDDEEE   CCCOOONNNCCCUUURRRSSSOOO   PPPÚÚÚBBBLLLIIICCCOOO   NNNººº...   000000111///222000111111   
   

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
   

 

INSTRUÇÕES 
 

01 - Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados 
em local indicado pelo fiscal de 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 objetivas de múltipla escolha. Leia-o 
atentamente. 
 

07 - As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 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 defeito, 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 somente poderá retirar-se do local de realização das provas após 90 (noventa) minutos 
de seu início e só poderá levar o Caderno de Provas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos 
anteriores ao horário previsto para o seu término. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no site 
www.idecan.org.br, a partir 16h00min do dia do dia subsequente ao da realização da prova escrita. 
 

- Os recursos deverão ser apresentados conforme determinado no item 8 do Edital de Concurso 

Público n°. 001/2011, sendo observados os seguintes aspectos: 
 

a) O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas 
objetivas disporá de 02 (dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação, em requerimento 
próprio disponibilizado no link correspondente ao Concurso Público no site www.idecan.org.br.  
 

b) A interposição de recursos poderá ser feita somente via Internet, através do Sistema Eletrônico de 

Interposição de Recursos, com acesso pelo candidato após o fornecimento de dados referentes à sua 
inscrição, no prazo recursal ao IDECAN, conforme disposições contidas no site www.idecan.org.br, no 
link correspondente ao Concurso Público. 
 
 
 

28 – M   
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CCCAAARRRGGGOOO:::   PPPRRROOOFFFEEESSSSSSOOORRR   (((IIINNNGGGLLLÊÊÊSSS)))   
 

TEXTO I:                                                          Embromação a distância? 
Novidade incerta? Mais um conto do vigário? Ilustres filósofos e distinguidos educadores torcem o nariz para o 

ensino a distância (EAD).  
Logo após a criação dos selos de correio, os novidadeiros correram a inventar um ensino por correspondência. Isso 

foi na Inglaterra, em meados do século XIX. No limiar do século XX, os Estados Unidos já ofereciam cursos superiores 
pelo correio. Na década de 30, três quartos dos engenheiros russos foram formados assim. Ou seja, novo não é. 

EAD significa que alunos e professores estão espacialmente separados – pelo menos boa parte do tempo. O modo 
como vão se comunicar as duas partes depende da tecnologia existente. No começo, era só por correio. Depois apareceu o 
rádio – com enorme eficácia e baixíssimo custo. Mais tarde veio a TV, área em que Brasil e México são líderes mundiais 
(com o Telecurso e a Telesecundária). Com a internet, EAD vira e-learning, oferecendo, em tempo real, a possibilidade 
de ida e volta da comunicação. Na prática, a tecnologia nova se soma à velha, não a substitui: bons programas usam 
livros, o venerando correio, TV e internet. Quando possíveis, os encontros presenciais são altamente produtivos, como é o 
caso do nosso ensino superior que adota centros de recepção, com apoio de professores “ao vivo” para os alunos.  

Há embromação, como seria esperado. Há apostilas digitalizadas vendidas como cursos de nomes pomposos. Mas e 
daí? Que área escapa dos vigaristas? Vemos no EAD até cuidados inexistentes no ensino presencial, como a exigência de 
provas presenciais e fiscalização dos postos de recepção organizada (nos cursos superiores).  

Nos cursos curtos, não há esse problema. Mas, no caso dos longos, o calcanhar de aquiles do EAD é a dificuldade de 
manter a motivação dos alunos. Evitar o abandono é uma luta ingente. Na prática, exige pessoas mais maduras e mais 
disciplinadas, pois são quatro anos estudando sozinhas. As telessalas, que reúnem os alunos com um monitor, têm o papel 
fundamental de criar um grupo solidário e dar ritmo aos estudos. E, se o patrão paga a conta, cai a deserção, pois 
abandonar o curso atrapalha a carreira. Também estimula a persistência se o diploma abre portas para empregos e traz 
benefícios tangíveis – o que explica o sucesso do Telecurso.  

Mas falta perguntar: funciona? Prestam os resultados? Felizmente, houve muita avaliação. Vejamos dois exemplos 
bem diferentes. Na década de 70, com Lúcia Guaranys, avaliei os típicos cursos de radiotécnico e outros, anunciados nas 
mídias populares. Para os que conseguiam se graduar, os resultados eram espetaculares. Em média, os alunos levavam 
menos de um ano para recuperar os gastos com o curso. Em um mestrado de engenharia elétrica de Stanford, foi feito um 
vídeo que era, em seguida, apresentado para engenheiros da HP. Uma pesquisa mostrou que, no final do curso, os 
engenheiros da HP tiravam notas melhores do que os alunos presenciais. Os efeitos do Telecurso são também muito 
sólidos.  

Para os que se escandalizam com a qualidade do nosso ensino superior, sua versão EAD é ainda mais nefanda. 
Contudo, o Enade (o novo Provão) trouxe novidades interessantes. Em metade dos cursos avaliados, os programas a 
distância mostram resultados melhores do que os presenciais! Por quê? Sabe-se que a aprendizagem “ativa” (em que o 
aluno lê, escreve, busca, responde) é superior à “passiva” (em que o aluno apenas ouve o professor). Na prática, em boa 
parte das nossas faculdades, estudar é apenas passar vinte horas por semana ouvindo o professor ou cochilando. Mas isso 
não é possível no EAD. Para preencher o tempo legalmente estipulado, o aluno tem de ler, fazer exercícios, buscar 
informações, etc. Portanto, mesmo nos cursos sem maiores distinções, o EAD acaba sendo uma aprendizagem interativa, 
com todas as vantagens que decorrem daí.  

No seu conjunto, as avaliações não deixam dúvidas: é possível aprender a distância. Cada vez mais, o presencial se 
combina com segmentos a distância, com o uso da internet, e-learning, vídeos do tipo YouTube e até com o prosaico 
celular. A educação presencial bolorenta está sendo ameaçada pelas múltiplas combinações do presencial com tecnologia 
e distância.                  (Cláudio de Moura Castro. O Brasil lê mal. Veja, 06/04/2002) 

01) Com relação às ideias e à coesão do texto, assinale a alternativa correta:  
A) O vocábulo “isso” (2º§) é um recurso coesivo que retoma as informações dadas na frase imediatamente anterior a 

ele. 
B) No ensino a distância, os alunos passam vinte horas por semana ouvindo o professor ou cochilando. 
C) Os resultados do ensino a distância ainda não foram avaliados. 
D) No ensino a distância, há mais embromação do que nos cursos presenciais. 
E) O ensino presencial está com os dias contados. 

02) As expressões “ingente” (5º§), “prosaico” (8º§) e “bolorenta” (8º§) podem ser substituídas, respectivamente, 

sem alteração do sentido do texto, por: 
A) ininterrupta, indispensável, empoeirada   D) desmedida, comum, antiga 
B) diária, importante, velha     E) interessante, importante, autoritária 
C) interessante, conhecido, radical 

03) Em “Portanto, mesmo nos cursos sem maiores distinções, o EAD acaba sendo uma aprendizagem interativa, com 

todas as vantagens que decorrem daí”, a palavra destacada indica ideia de: 
A) Adição.       D) Finalidade.  
B) Consequência.      E) Explicação. 
C) Conclusão.    



CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO JACINTO – AL  

PROFESSOR (INGLÊS)                                                                                                 
www.idecan.org.br       atendimento@idecan.org.br 3 

04) Em “Mas, nos casos dos longos, o calcanhar de aquiles”, a expressão sublinhada pode ser substituída, sem que 

ocorra alteração do sentido, por: 
A) o diferencial      D) o esperado 
B) o que se apresenta     E) o ponto fraco 
C) o resultado 

 

05) Infere-se do texto que: 
A) Daqui a algum tempo o ensino em sua totalidade será a distância. 
B) Atualmente, o EAD não tem credibilidade, pois há muitos vigaristas. 
C) O EAD representa a solução para a educação no Brasil. 
D) A expansão do EAD é uma previsão plausível. 
E) Com o advento da educação via internet o livro impresso perdeu o seu valor. 

 

06) O sentido original do texto será mantido se substituir: 
A) “As telessalas, que reúnem os alunos com um monitor, têm o papel fundamental de criar um grupo solidário e 

dar ritmo aos estudos” por As telessalas que reúnem os alunos com um monitor têm o papel fundamental de criar 
um grupo solidário e dar ritmo aos estudos.  

B) “Contudo, o Enade (o novo Provão) trouxe novidades interessantes” por Portanto, o Enade (o novo Provão) 
trouxe novidades interessantes. 

C) “Para os que se escandalizam com a qualidade do nosso ensino superior, sua versão EAD é ainda mais nefanda” 
por Para os que se escandalizam com a qualidade do ensino superior, o ensino superior na modalidade a distância 
é ainda mais execrável. 

D) “Portanto, mesmo nos cursos sem maiores distinções, o EAD acaba sendo uma aprendizagem interativa, com 
todas as vantagens que decorrem daí” por Entretanto, mesmo nos cursos sem maiores distinções, o EAD acaba 
sendo uma aprendizagem interativa, com todas as vantagens que decorrem deles. 

E) “Como é o caso do nosso ensino superior que adota centros de recepção, com apoio de professores “ao vivo” 
para os alunos” por Como é o caso do nosso ensino superior, que adota centros de recepção, com apoio de 
professores “ao vivo” para os alunos.  

 

07) O pronome “a” em “não a substitui”, no 3º§, refere-se à: 
A) Prática.       D) Internet. 
B) Tecnologia nova.     E) Comunicação. 
C) Tecnologia velha. 

 

08) No trecho “Para preencher o tempo legalmente estipulado, o aluno tem de ler, fazer exercícios, buscar 

informações”, a oração sublinhada dá ideia de: 
A) Tempo.  B) Condição.  C) Causa.  D) Conformidade. E) Finalidade. 

 

09) A substituição da expressão destacada, em cada uma das frases abaixo, pelo pronome oblíquo está 

INCORRETA em: 
A) “Evitar o abandono é uma luta ingente” – Evitar-lhe é uma luta ingente. 
B) “pois abandonar o curso atrapalha a carreira” – pois abandoná-lo atrapalha a carreira. 
C) “para recuperar os gastos com o curso” – para recuperá-los. 
D) “têm o papel fundamental de criar um grupo solidário” – têm o papel fundamental de criá-lo. 
E) “avaliei os típicos cursos de radiotécnico” – avaliei-os. 

 

10) A palavra “daí” (7º§) é, no texto, um recurso coesivo que se refere a:  
A) “cursos sem maiores distinções”   D) “cursos” 
B) “aprendizagem interativa”    E) “vantagens” 
C) “EAD” 

CCCOOONNNHHHEEECCCIIIMMMEEENNNTTTOOOSSS   DDDIIIDDDÁÁÁTTTIIICCCOOO---PPPEEEDDDAAAGGGÓÓÓGGGIIICCCOOOSSS   
 
  

11) A LDB deixa a cargo dos sistemas educacionais, a adequação do calendário escolar às peculiaridades locais. 

Com relação à organização dos tempos escolares, conforme o que está disposto na LDB, marque V para as 

afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
(    ) A lei faculta a organização em ciclos, preocupada com o respeito aos tempos de aprendizagem dos alunos. 
(    ) Escolas que adotam a organização em ciclos utilizam frequentemente o trabalho coletivo. 
(    ) Escolas que utilizam a organização em séries não podem adotar a progressão continuada, no ensino 

fundamental. 
(    ) Escolas que optem pela organização em ciclos podem cumprir carga horária anual entre setecentas e oitocentas 

horas. 
(    ) Escolas rurais podem adequar seu calendário à atividade econômica local, reduzindo o número de horas letivas.  
A sequência está correta em: 
A) F, F, V, V, F B) V, V, F, F, F  C) F, V, F, V, F  D) V, F, F, V, V E) V, V, F, F, V 
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12) O Projeto Político-Pedagógico representa a proposta de organização do trabalho educativo definido por ações 

intencionais estabelecidas coletivamente. Partindo deste princípio, analise as afirmativas a seguir: 
I. A estruturação do Projeto Político-Pedagógico estabelece uma trajetória que não pode ser imposta. 

II. O PPP é um caminho que resulta do envolvimento dos seus participantes e da compreensão sobre a necessidade de 
construir uma escola a partir de novas perspectivas. 

III. O Projeto Político-Pedagógico resulta da construção diária e da ampliação da participação de todos no processo. 
IV. A estruturação do Projeto Político-Pedagógico apresenta perspectivas para a melhoria do trabalho educativo. 
V. A estruturação do Projeto Político-Pedagógico segue um padrão rígido de desenvolvimento, devendo evoluir, 

conforme as regras impostas pela direção da escola. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) I, III, V  B) I, II, IV, V  C) II, III, IV  D) I, II, V  E) I, II, III, IV  

 

13) Assinale a alternativa que completa corretamente o pensamento de Celso Vasconcelos: “Avaliar é localizar 

necessidades e se comprometer com sua superação. Em qualquer situação de vida, a questão básica de avaliação 

é: – o que estou avaliando? No sentido escolar ela só deve acontecer...” 

A) para controlar o processo ensino aprendizagem. 
B) para classificar os alunos. 
C) para intervir no processo de ensino e aprendizagem. 
D) para mensurar o trabalho do professor. 
E) para verificar o rendimento do aluno, no final de cada ano. 

 

14) Considerando a avaliação como um processo intencional que deve ser planejado e conduzido de forma 

sistemática, sem no entanto, desprezar os aspectos informais que emergem no cotidiano escolar, analise: 
I. A avaliação contribui para abrir novos caminhos, novas buscas na construção de uma proposta pedagógica 
comprometida com a democratização quantitativa e qualitativa da educação e do ensino. 

II. A avaliação contribui significativamente para alcançar os objetivos do trabalho pedagógico e não apenas verificar 
se eles foram alcançados. 

III. A avaliação deve ser considerada como uma prática continuada, que permeia todas as atividades da escola. 
IV. Lembrar que no processo de avaliação somente o aluno deve ser avaliado. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) I, III, IV  B) I, II, III, IV  C) II, III, IV  D) I, II, III  E) I, III 

 

15) De acordo com a Lei nº. 9394/96 (LDB), em seu capítulo V, que define a educação especial e estabelece as 

condições de oferecimento, analise as afirmativas abaixo: 
I. Propõe uma educação especial de natureza inclusiva. 

II. Propõe uma ação integrada entre a educação especial e o ensino regular, que assim, assume um caráter inclusivo. 
III. Pressupõe que qualquer professor do ensino regular está apto para o trabalho com crianças especiais. 
IV. Aponta para um trabalho integrado entre especialistas e professores do ensino regular, no atendimento das crianças 

especiais. 
V. Indica que o professor do ensino regular deve receber apoio de especialistas e capacitação para o trabalho com 

crianças especiais. 
A quantidade de afirmativas corretas anteriormente é igual a: 
A) 1  B) 2   C) 3   D) 4   E) 5 

 

16) Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª, observando os princípios da escola democrática e suas características: 
1. Acesso à educação. 
 
2. Conteúdos de ensino e de educação 

democrática. 
 

3. Práticas organizacionais e pedagógicas. 
 

4. Relações interpessoais. 
 
5. Relações entre escola e comunidade. 

(    ) A escola deve propiciar um clima institucional baseado no 
diálogo. 

(    ) O clima de democracia vivido na escola não deve ficar isolado 
nela mesma. 

(    ) A escola deve ser aberta ao conhecimento e abrir-se às 
manifestações culturais diversificadas dos grupos que a 
compõem. 

(    ) Garantido a todos, trabalhando em função da igualdade, 
combatendo qualquer tipo de preconceito. 

(    ) A escola precisa assegurar a participação dos sujeitos, de forma 
que todos tenham liberdade de expressão e de intervenção no seu 
interior. 

A sequência está correta em: 
A) 1, 3, 5, 4, 2      D) 4, 5, 2, 1, 3  
B) 2, 4, 1, 3, 5      E) 3, 4, 5, 1, 2 
C) 1, 2, 4, 5, 3   
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17) Considerando uma gestão democrática e autonomia na organização do trabalho escolar, marque V para as 

afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
(    ) Participação de todos os segmentos nas decisões pedagógicas e administrativas. 
(    ) Representatividade de toda a comunidade escolar através do Conselho Escolar e da Associação de Pais e 

Mestres. 
(    ) Currículo escolar voltado para a diversidade cultural da comunidade e para a resposta aos problemas da 

realidade social e econômica. 
(    ) Avaliação essencialmente quantitativa através de exames e notas. 
(    ) Trabalho de forma estanque em sala de aula, oferecendo os conteúdos isoladamente. 
(    ) Respeito e valorização do trabalho dos funcionários e de todos que fazem parte do processo educativo. 
 

A sequência está correta em: 
 

A) V, V, F, F, V, V            D) F, V, F, V, F, V      
B) F, F, V, V, F, F           E) V, V, V, F, F, V 
C) V, F, V, F, V, F   

 

18) Compreender o tempo escolar em uma perspectiva transformadora significa, EXCETO: 
A) Adaptar o tempo escolar aos contextos e experiências dos alunos. 
B) Valorizar a diversidade cultural como aspecto positivo e levá-la em conta, de modo a calcar o ensino dentro dessa 

realidade. 
C) Procurar ministrar o conteúdo de modo que, no final do ano, todas as unidades tenham sido abarcadas. 
D) Contemplar momentos de diálogo com a diversidade cultural dos alunos, como elemento transformador do 

cotidiano escolar. 
E) Reconhecer que há múltiplas infâncias, cujos tempos e memórias atuam de forma significativa no tempo escolar e 

no tempo de aprendizagem. 
 

19) “Devemos inferir que a educação de qualidade é aquela mediante a qual a escola promove, para todos, o domínio 

dos conhecimentos e o desenvolvimento de capacidades cognitivas e afetivas indispensáveis ao atendimento de 

necessidades individuais e sociais dos alunos.” (Libâneo, 2005 pág.117) 

Considerando que “a função social da escola é favorecer acesso ao conhecimento de forma profícua” assinale a 

alternativa que melhor se relaciona ao pensamento de Libâneo: 
A) A escola pública brasileira, mediante a forma como organiza seu trabalho pedagógico e estabelece seus 

regulamentos, ritmos e rituais, ainda não é capaz de produzir o sucesso escolar e de alcançar os fins educacionais 
assegurados constitucionalmente. 

B) É a condição de classe social dos alunos que determina sua entrada ou não no sistema de ensino, bem como sua 
permanência por um tempo determinado. 

C) São os alunos das camadas menos favorecidas economicamente da população brasileira que engrossam as 
estatísticas da repetência, da evasão e do abandono escolar, constituindo-se numa faceta do fracasso escolar. 

D) A análise da função social da escola está intrinsicamente relacionada com o conceito de fracasso escolar 
diretamente relacionado com o conceito de avaliação, pois a forma como esta tem sido concebida e praticada tem 
contribuído para sedimentar tal fracasso. 

E) A escola é uma instituição social com o objetivo explícito: o desenvolvimento das potencialidades, físicas, 
cognitivas e afetivas dos alunos, por meio da aprendizagem dos conteúdos (conhecimentos, habilidades, 
procedimentos, atitudes e valores), desenvolvendo nos alunos a capacidade de se tornarem cidadãos participativos 
na sociedade em que vivem. 

 

20) Analise as afirmativas abaixo: 
I. Os Municípios, os Estados e o Distrito Federal têm autonomia para implementarem as alterações contidas nesta 
Lei, independente de prazos. 

II. Ensino Fundamental com duração de nove anos. 
III. Matrícula obrigatória a partir dos seis anos de idade. 
IV. O poder público deverá recensear os educandos no Ensino Fundamental, com especial atenção para o grupo de seis 

a quatorze anos de idade e de quinze a dezesseis anos de idade. 
V. O Ensino Fundamental será obrigatório e gratuito na escola pública. 

 

De acordo com a Lei Federal nº. 11274, de 06 de fevereiro de 2006, estão corretas apenas as afirmativas: 
 

A) II, III, IV, V      D) II, IV, V   
B) I, III, V       E) I, III, IV, V 
C) I, II, III, IV   
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CCCOOONNNHHHEEECCCIIIMMMEEENNNTTTOOOSSS   EEESSSPPPEEECCCÍÍÍFFFIIICCCOOOSSS   
 

Read text II and answer questions 21 and 22 
 

Text II: 
 

OSAMA BIN LADEN’S death is a major but not fatal blow to Al Qaeda. The terror group has powerful allies in 
Pakistan, now its key target, and remains deadly. It has evolved enormously since 9/11, and its decentralized 
infrastructure makes it less vulnerable. But it is behind the power curve in the Arab world, which is changing faster than 
Al Qaeda. Bin Laden’s successor will need to adapt or risk becoming marginalized outside Pakistan and Yemen.  

Ayman al-Zawahiri has taken an increasingly critical role. He, far more than his dead boss, has been Al Qaeda’s 
public face in recent years, speaking out more often and even writing a book last year on how to overthrow Pakistan-a 
country struggling against jihadism like no other, and, as the world’s fifth-largest nuclear power, a place that keeps the 
Obama national-security team up at night. Zawahiri was the target of the joint U.S. –Jordanian operation in December 
2009 that ended when a Qaeda double agent blew up the CIA’s base camp in Afeghanistan, killing more spies than in 
any disaster since Beirut in 1983. 

But Zawahiri has looked out of the loop in the audio and video messages he has released this year. Both he and Bin 
Laden were caught off guard by the Tunisian and Egyptian revolutions this winter and the wave of turmoil that has 
followed. These popular uprisings challenged their whole view that terror and jihad are the only way to free Islam of 
dictators like Egypt’s Hosni Mubarak and of what they call “Crusader-Zionist oppression.” Whether Al Qaeda can adapt 
to the new Arab renaissance is an open question. 

The New Mexico-born Anwar al-Awlaki, a Colorado State grad, seems best positioned to lead Al Qaeda’s response 
to the new Arab world order. His Yemeni cells have grown increasingly creative; witness the underwear bomber of 
Christmas 2009 and last fall’s parcel bombs targeting Chicago. Al-Awlaki’s English-language online magazine, Inspire, 
was the first Qaeda journal to laud the “tsunami” of change in Arabia and lay out a plan for the group to benefit from it. 
He will doubtless play a bigger ideological role going forward.                      (Newsweek, May 16, 2011) 

 

21) Choose the option that is TRUE according to the text. 
A) Fights for Al Qaeda’s leadership are on after Osama Bin Laden’s death. 
B) Popular uprisings have defied Zawahiri’s leadership and power recently. 
C) Pakistan’s nuclear power is an American concern regarding security issues. 
D) A CIA’s base camp in Afganistan caused a severe disaster in Beirut. 
E) “Inspire” broadcast a big wave of change had been predicted by the Koran. 

 

22) The sentence “Whether Al Qaeda can adapt to the new Arab renaissance is an open question” contains an idea 

of 
A) Permission.      D) Adding.  
B) Possibility.      E) Consequence. 
C) Cause.   

 

Read text III and answer question 23 
 

Text III: 
 

Here are some clever ways women convey to their partners the gifts they would really love to get. 
• “I call my sister and tell her exactly what I want”, says Sheila. “Then, when Dave asks. I say ‘Oh, I don’t’t know. 
Why don’t you call my sister? She always knows what I like.’ Then my sister has all the info – including where to 
buy it!”. 

• “If we’re walking by a store window and I see something I like. I just say ‘Ooooooh!, look at that!”’, says Angela. 
“He’s usually bright enough to pick up on it.” 

• “I put a small card in his wallet that has all my sizes on it: from my dress and shoe sizes to my ring size”, says 
Marcie. “It gives him all the specifics but leaves plenty of room for him to surprise me.” 

(“Tips and Tops”, Nebrasca Secondary School Journal, December, 1999) 
 

23) It is correct to say that the text offers readers 
A) Hints on how to shop without wasting money. 
B) Instructions on how to please  picky wives. 
C) Tips on how to buy your wife inexpensive gifts. 
D) Some examples of partnerships which convey love. 
E) Clues used by women to get desired presents. 
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Read text IV and answer question 24 
 

 

Text IV: 
 

CHOCOLATE  

ICE CREAM 
 

 

Equipament: 
stainless steel bowl  
small saucepan 
spoon 
ice cream container 
ice cream maker 
 

Ingredients: 
3 egg yolks 
185g sugar 
500ml milk 
60g cocoa 
250ml single cream  
vanilla essence to taste  

Procedure: 
__________ egg yolks and sugar in bowl till 
light and creamy. Scald milk in saucepan. Stir in 
cocoa. Mix thorougbly. __________ over yolks. 
__________ bowl over pan of simmering water. 
Stir for 10 minutes until slight thickening. 
__________ from heat. Stir in cream and 
vanilla. Cool. Pour into container. __________ 
in ice cream maker. 
 

(KINGSBURRY, Roy; O’ DELL, Felicity; WELLMAN, Guy. Advantage. Longman, 1995) 

 

24) Mark the sequence that fills in the text’s blanks. 
A) whisk / pour / place / remove / freeze    
B) cook / boil / hurry / change / roast    
C) fry / serve / broil / mix / stirr 
D) freeze / beat / bake / stir / scald 
E) change / serve / bake / mash / place 

 
Read text V and answer question 25 
 

Text V: 

 
(Newsweek, May 9, 2011) 

25) In the cartoon the word THAT is referring to: 
A) Country.      D) China.  
B) Government.      E) Watching. 
C) System.   
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Read text VI and answer question 26 

 

Text VI: 

HELP YOUR TEEN STOP SMOKING 
In spite of the 

government’s latest campaign to limit children’s 
exposure to smoking advertisements and access to tobacco, 

three thousand teens pick up the habit every day. Help them to quit 
with advice from Michael Eriksen. Sc.D.. director of the Office on Smoking 
and Health at the Centers for Disease Control and Prevention, in Atlanta. 

Firmly state your disapproval. Research shows that parents who continually express their 
disdain of cigarettes are much more likely to have kids who don’t smoke than are parents 
who don’t seem to care. Point out at every opportunity that in addition to health and safety 

hazards, smoking causes bad breath , yellow fingers, stained teeth and decreased athletic performance. 
Forbid smoking in your house and cars. Smokers have many restrictions in society, and these 

should start at home. Invest in your teen’s health. Like adults, teens can quickly become addicted. 
Offer to pay for cessation classes, or take your child to the doctor for a nicotine patch. 
If you smoke, quit together. A parent’s struggle to beat the habit delivers a powerful 

message. Offer incentives. If he’s not motivated by improved health, offer an 
extended curfew or an increase in allowance, or give your teen the cash 

equivalent he would spend on cigarettes in a year 
($700 for a pack-a-day habit) to dramatize 

how much smoking costs. 
Teen Magazine, March 2000, p.58 

 

26) In the sentence “Research shows that parents who continually express their disdain of cigarettes are much 

more likely to have kids who don’t smoke” the word MUCH can be replaced by: 
A) Plenty of. B) A good deal of. C) A lot.  D) A lot of.  E) Lots of. 

 

27) The Direct Method can be regarded as the first language teaching method to have caught the attention of 

teachers and language teaching specialists since it offered a methodology that appeared to move language 

teaching into a new era. 

Mark the item which is a distinguished characteristic of the Direct Method. 
A) Classroom instruction is given exclusively in the target language. 
B) Applied linguistics is its rigorous basis and founding principle. 
C) Wide applicability in public basic and secondary school education. 
D) Low emphasis on pronunciation correction and grammar proficiency. 
E) Writing skills are built up in question-and-answer exchanges. 

 

28) Curriculum planners view debates over teaching method as part of a broader set of educational planning 

decisions. These decisions traditionally envolve 
A) the development and trial use in schools of those materials which are judged most likely to achieve the objectives 

teachers agreed upon. 
B) the emphasis on spontaneous, exploratory talk and confidence building for the success in achieving the goals that 

help students’ motivation. 
C) the application of  formal rules and accumulation of examples from which learners make provisional 

generalizations. 
D) the shortening of the time span between a performance and the pronouncement of its rightness or wrongness to 

enhance learning. 
E) the presentation, the practice and the production phase that reflect the universal principles of second language 

acquisition leading to learning. 
 

29) A Lei Orgânica do município de Paulo Jacinto estabelece que o vencimento dos servidores públicos são: 
A) Fracionados.  B) Equiparados.  C) Irredutíveis.   D) Correlatos.   E) Incidentes. 

 

30) O servidor público, com exercício de mandato eletivo para o cargo de Prefeito Municipal, deverá ser: 
A) Afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela remuneração. 
B) Mantido no cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela remuneração. 
C) Afastado do cargo, emprego ou função, respondendo por prejuízos se houver. 
D) Investido no mandato para ocasionalmente, decidir sobre seu afastamento do cargo, emprego ou função. 
E) Sem prejuízo de sua remuneração e havendo compatibilidade, manter-se no emprego ou cargo. 
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CCCOOONNNHHHEEECCCIIIMMMEEENNNTTTOOOSSS   GGGEEERRRAAAIIISSS   
 
  

31) O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) realizou recentes pesquisas sobre a coleta do material 

usado ou descartado por geradoras de lixo eletrônico e concluiu que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

ainda não definiu claramente a responsabilidade de destino final para seus produtos. Analise as afirmativas 

abaixo: 
I. Chumbo, mercúrio e cadmo são alguns desses elementos nocivos aos seres humanos, que estão nos computadores, 
celulares e TV’s de plasma. 

II. Componentes tóxicos presentes em equipamentos eletrônicos e baterias podem por em risco a saúde do ser 
humano, caso não sejam descartados de forma apropriada. 

III. É impossível a contaminação do solo e dos lençóis freáticos, quando esses resíduos são deixados em lixões 
comuns. 

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

 

32) Um dos maiores desafios do nosso tempo, segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, é 

buscar estratégias para as consequências das mudanças climáticas. Sobre este tema, marque a alternativa 

INCORRETA: 
A) Reduzir as emissões de gazes do efeito estufa.  
B) Avaliar realisticamente os impactos que já se fazem presentes. 
C) Prevenir a diminuição da atividade agrícola. 
D) Projetar a possibilidade de milhares de pessoas serem desalojadas de terras baixas, devido ao aumento do nível do 

mar. 
E) Diminuir a incidência de doenças. 

 

33) Paralelamente à globalização, verificam-se processos de integração econômica regional. No entanto, estes não 

só servem de complemento à integração global, como também se tornam parte essencial dela. São exemplos 

dessa criação de blocos econômicos e comerciais, EXCETO: 
A) Mercado Comum Europeu – MCE. 
B) Associação de Livre Comércio das Américas – ALCA. 
C) Aliança Americana de Desenvolvimento e Comércio – AADC. 
D) Associação de Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico – APEC. 
E) Associação das Nações do Sudeste Asiático – ASEAN. 

 

34) Correlacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª: 
1. Chiapas, no sul do México. 

   
2. Caximira, na Índia e Paquistão. 

 
3. Timor Leste, Aceh e Molucas, 

na Indonésia. 

(    ) Liderados por Marcos zapatistas, socialistas e indígenas fizeram uma 
marcha com mais de 50.000 militantes pela independência de seu Estado. 

 

(    ) Conflito religioso onde ocorrem lutas entre cristãos e mulçumanos. 
 

(    ) Região de testes nucleares. Ocorrem disputas das nascentes do rio Indu 
em que budistas, induístas e mulçumanos travam lutas terríveis. 

A sequência está correta em: 
A) 1, 2, 3  B) 2, 3, 1  C) 1, 3, 2  D) 3, 2, 1  E) 2, 1, 3 

 

35) Segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS, estamos numa situação emergencial de saúde pública e de 

preocupação internacional acerca do crescimento da doença infectocontagiosa ocasionada por uma variante 

do vírus Influenza AH1N1, conhecida como gripe suína. Acerca deste fato está correto afirmar que, EXCETO: 
A) A transmissão desta doença pode ocorrer pelo contato com animais infectados (porco-homem) e também entre 

humanos (homem-homem). 
B) O consumo de carne de porco acarreta a doença, uma vez que o vírus não é inativado pelo calor do cozimento. 
C) A contaminação acontece da mesma forma que a gripe comum, por vias aéreas, contato direto ou indireto com o 

infectado. 
D) Os sintomas são comuns à gripe humana como febre, cansaço, dores pelo corpo, tosse e ainda, diarreia e vômitos. 
E) Esta afecção está sendo considerada epidêmica no México. 

   

CCCOOONNNHHHEEECCCIIIMMMEEENNNTTTOOOSSS   LLLOOOCCCAAAIIISSS   
   

36) Conta a história que a região atual do município de Paulo Jacinto, teve sua origem construída numa capela 

pelo paraibano, que foi então considerado, o fundador da cidade. Assinale o nome correto desse paraibano: 
A) Lourenço Veiga.     D) Manoel Peixoto. 
B) Antônio de Souza Barbosa.    E) Tenório de Souza. 
C) Paulo Jacinto. 
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37) O município de Paulo Jacinto está localizado numa unidade geoambiental da “depressão sertaneja”, que 

representa uma paisagem típica do semiárido nordestino. Acerca disso, está correto afirmar que, EXCETO: 
A) Apresenta superfície de pediplanação bastante monótona. 
B) O relevo predominante é suave-ondulado, cortado por vales estreitos e vertentes dissecadas. 
C) O relevo é tipicamente montanhoso. 
D) Possui elevações residuais, cristas e/ou outeiros que pontuam na linha do horizonte. 
E) As características deste ambiente testemunham os ciclos intensos de erosão.  

 

38) Geologicamente, o município de Paulo Jacinto encontra-se inserido na Província Borborena, abrangendo 

rochas do embasamento gnássico-mignático. Acerca disso, analise: 
I. São rochas originadas do período Arqueano ao Paleoproterozoico com sequência metamórfica, oriundas de 
eventos tectônicos ocorridos durante o Meso e NeoProterozoico. 

II. São rochas compostas basicamente de resíduos vegetais devido à alta fertilidade dos solos litálicos. 
III. São rochas surgidas de pequenas áreas do município nas superfícies retrabalhadas ao longo dos anos. 

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

 

39) A vegetação do município de Paulo Jacinto é, basicamente, constituída por: 
A) Floresta Amazônica. 
B) Caatinga Hiperxerófila com trechos de floresta Caducifólia. 
C) Mata Atlântica. 
D) Campos. 
E) Mata dos Cocais. 

 

40) De acordo com a história sobre o município de Paulo Jacinto, a primeira capela erigida nestas terras, recebeu 

o nome em homenagem a: 
A) Nossa Senhora da Paz.      D) Santo Antônio. 
B) Nossa Senhora da Conceição.     E) São José. 
C) São Lourenço. 

 
 

   
 




