
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA
Concurso Público para o Provimento do cargo de

PROFESSOR DE INGLÊS
  LEIA AS INSTRUÇÕES:

1) Você deve receber  do  fiscal,  além deste  caderno contendo 40 (quarenta)  questões  objetivas,  um  cartão-resposta 

destinado às respostas objetivas da prova;

2) Verifique se  este material  está  completo  e se seus  dados pessoais  conferem com aqueles constantes  do  cartão-

resposta. Caso contrário, informe ao fiscal de sala.

3) O tempo de duração da prova é de 03 (três) horas ininterruptas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova 

após 01 (uma) hora do início da mesma, sob pena de ser eliminado do certame. 

4) Ao término da prova, o candidato deverá assinar a  lista de presença e o  cartão-resposta e entregar ao Fiscal  o seu 

caderno de questões, sob pena de ser eliminado do certame. 

5) Será excluído do certame o candidato que não assinar o cartão resposta ou assinar fora do local indicado, bem como 

aquele que rubricar, abreviar o pré-nome ou o nome, ou assinar com letra de forma.
6) Tenha cuidado com o seu cartão-resposta, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e não será 
substituído em hipótese alguma.
7) Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas e somente uma responde adequadamente ao quesito 
proposto. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. As 
marcações rasuradas no cartão-resposta anulam a questão.
8)  No  cartão-resposta,  a  marcação  das  letras  correspondentes  às  respostas  de  sua  opção,  deve  ser  feita  com  o 
preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim, conforme modelo ex: 

9) As Provas Objetivas e os gabaritos serão divulgados no segundo dia útil após a realização das mesmas, no endereço 

eletrônico www.institutoludus.com.br a partir das 18:00h;

10) Por motivo de segurança não será permitido ao candidato fazer uso de qualquer tipo de anotações que não seja o 

rascunho parte integrante desta Prova que será destacado na hora da entrega pelo fiscal de sala. Caso o candidato seja 
surpreendido com qualquer outro tipo de anotações em documentos que não seja o previsto acima,  será eliminado do 
certame.
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LÍNGUA PORTUGUESA

UM BEIJO

01 Foste o beijo melhor da minha vida,
02 Ou talvez o pior...Glória e tormento,
03 Contigo à luz subi do firmamento,
04 Contigo fui pela infernal descida!

05 Morreste, e o meu desejo não te olvida:
06 Queimas-me o sangue, enches-me o pensamento,
07 E do teu gosto amargo me alimento,
08 E rolo-te na boca malferida.

09 Beijo extremo, meu prêmio e meu castigo,
10 Batismo e extrema-unção, naquele instante
11 Por que, feliz, eu não morri contigo?

12 Sinto-me o ardor, e o crepitar te escuto,
13 Beijo divino! e anseio delirante,
14 Na perpétua saudade de um minuto....

01.  Em relação à temática  do  poema, é correto afirmar 
que:

a) O poema apresenta forte crítica social;
b) Um amor irrealizado compõe a única temática do texto;
c)  Um  beijo  relembrado  pelo  eu-lírico  é  concebido  de 
forma paradoxal;
d) O aspecto do engajamento político ponteia no discurso 
poético;
e) O poeta deseja indubitavelmente uma mulher casada.

02.  Pelo que se pode interpretar através do contexto,  o 
termo “olvida” (Verso 05) seria mais bem substituído por:

a) Lembra;
b) Relembra;
c) Despreza;
d) Esquece;
e) Alimenta.

03.  Assinale a alternativa cuja palavra extraída do poema 
apresenta número idêntico de letras e fonemas:

a) Firmamento;
b) Morreste;
c) Queimas-me;
d) Contigo;
e) Crepitar.

04. Se em “Contigo à luz subi do firmamento” (verso 03) o 
pronome pessoal que inicia o verso fosse substituído por 
“consigo”, haveria falha de:

a) Concordância;
b) Regência;

c) Colocação pronominal; 

d) Acentuação gráfica;
e) Ortografia.
  
05. No verso 01, o termo “o beijo” atua sintaticamente como:

a) Sujeito;
b) Predicativo do sujeito;
c) Objeto direto;
d) Predicativo do objeto;
e) Adjunto adnominal.  

06.  Assinale  a  alternativa  cuja  relação  entre  a  palavra 
(extraída  do  poema)  e  o  processo  de  formação  esteja 
equivocada:

a) Firmamento - Derivação sufixal;
b) Infernal - Derivação sufixal;  
c) Extrema-unção - Composição por justaposição;
d) Crepitar - Derivação imprópria;
e) Anseio - derivação prefixal;

07. Nos versos 01 e 02 (“Foste o beijo melhor da minha vida, 
ou  talvez  o  pior...Glória  e  tormento...”),  percebe-se 
claramente a presença de um(a):

a) Eufemismo;
b) Antítese;
c) Metonímia;
d) Aliteração;
e) Pleonasmo.

08.  Em  termos  de  manutenção  da  coesão  textual,  a 
expressão  “ou  talvez”  (Verso  02)  manteria  o  sentido 
pretendido se fosse substituída por:

a) Quem sabe;
b) Quem dera;
c) E também;
d) Ou seja;
e) Tampouco.

09. Em relação à utilização do acento indicativo de crase no 
verso  03  (“Contigo  à  luz  subi  do  firmamento”),  julgue  as 
afirmações a seguir:

I - O uso da crase justifica-se pela exigência de preposição 
por parte do verbo “subir”;
II  -  O  uso  da  crase  justifica-se  por  conta  de  questões 
relativas à regência verbal;
III - A crase ocorre em virtude de se tratar de uma locução 
prepositiva feminina.
Está (ão) correta(s) a(s) afirmação(ões):
a) I, II e III;
b) I e II;
c) I e III;
d) II e III;
e) III.

10.  Assinale a opção cujo verbo extraído do poema seja 
classificado como irregular:



a) Morrer;
b) Queimar;
c) Encher;
d) Ser;
e) Alimentar.

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO

11. A história da educação no Brasil esteve sempre relacionada 
às  condições  políticas  da  época.  Associe   cada  uma  das 
situações  indicadas cada período político respectivo.

1 - Brasil Colônia.
2 - Brasil Império.
3 - Brasil República. 

 
( ) Forte influencia européia sem considerar as peculiaridades do 
país e     as diferenças regionais.
( ) Foi implantado o sistema federativo e a descentralização do 
ensino.
(  ) Exercia  uma função colonizadora das crianças indígenas.
(   )  Os  estados  e  municípios  assumiam  a  competência  de 
disseminar ensino. 
(   )  Divulgava  os  princípios  cristãos  cultivados  pela  coroa 
portuguesa.

 a) 1,2,3,1,2
 b) 2,3,1,3,1
 c) 1,1,2,2,3
 d) 3,1,2,3,1
 e) 2,2,1,1,3

12. Libâneo (1994, p.16) afirma que sociologicamente podemos 
compreender  educação  como  um  fenômeno  universal.  Sobre 
este tema é correta a alternativa.

a) o papel do professor é apenas complementar ao trabalho da 
escola como um todo
b) a sociedade não precisa cuidar da formação do indivíduos.
c) o meio social não exerce influência sobre os indivíduos.
d) as influências educativas são deliberadas pelo poder central.
e)  a  educação envolve processos formativos que ocorrem no 
meio social

13. Mizukam (1985) diferente de outros educadores destaca as 
tendências  da  educação  brasileira  em  grandes  correntes.  A 
afirmativa correta é:

a)  abordagem  tradicional,  abordagem  cognitivista,  abordagem 
humanista,  abordagem  comportamentalista,  abordagem  sócio-
cultural.

b)  pensamento  renascentista,  pensamento  da  Escola  Nova, 
pensamento  autoritário,  pensamento  positivista,  pensamento 
liberador.
c) tendência liberal tradicional, tendência positivista progressista, 
tendência  liberal  não  diretiva,  tendência  tecnicista,  tendência 
sócio-cultural.
d) tendência humanista tradicional, tendência religiosa, tendência 
tradicional, tendência cognitivista.
e)  abordagem  leiga,  abordagem  renascentista,  abordagem 
humanista, abordagem crítica-social.

14.  Piaget  e  Vigtsky  destacam  a  estreita  relação  entre 

desenvolvimento  e  aprendizagem.  Associe  ideias  referentes  a 
cada um dos autores citados.

    
1 - Piaget
2 - Vigotsky

(  ) não enfantisa os valores sociais e culturais no desenvolvimento 
da inteligência.
(   ) a construção do conhecimento ocorre por meio dos processo 
de assimilação e acomodação
(   ) a construção do conhecimento ocorre por meio dos processos 
de equilibração
(   ) preocupou-se com a influência dos fatores sociais e culturais 
no desenvolvimento intelectual do educando.
(     ) a criança adquire uma forma própria de se desenvolver no  
social.
        
A alternativa correta é:

a) 1,1,2,2
b) 2,2,1,1 
c) 1,2,1,2
d) 2,1,2,1
e)1,2,2,1

15.  Pesquisadores,  teóricos  da  psicologia  e  da  educação 
caracterizam três grandes correntes do pensamento educacional. 
Numere  a  segunda  coluna  (de  definições),  de  acordo  com  a 
primeira  (  corrente  teórica).  Em  seguida  marque  a  sequência 
correta.

1 - Inatista – maturacionista
2 - Empirista – assossianista
3 - Posição construtivista

(   ) a aprendizagem ocorre em função das instruções recebidas 
como somatório de situações de ensino variadas.
(     )  a  evolução  da  aprendizagem  da  criança  se  dá  pela 
reelaboração de suas experiências e de acordo com seu nível de 
entendimento.
(     ) a criança progride por iniciativa própria, independente das 
influências sociais.

 
A sequência correta é:

 a) 1,2,3
 b) 2,1,3
 c) 3,2,1
 d) 3,1,2
 e) 2,3,1 

16.  Porto  (2009)  defende  a  idéia  da  importância  dos  fatores 
afetivos  e  emocionais  na  aprendizagem.  Sobre  esse  tema  é 
correto afirmar:

a) cabe a escola propiciar um ambiente seguro e estável, onde 
as crianças se sintam bem, para facilitar a atividade intelectual.
b) deixar  que o orientador educacional assuma o trabalho de 
orientação às famílias.
c) não há relação entre desenvolvimento afetivo e 
aprendizagem, pois esta decorre apenas pela dinâmica do 
professor em sala de aula.
d)  desenvolvimento  afetivo  se  dá  somente  na  interação  da 
criança com os colegas.



 e) N.D.A

17.  Libâneo  (2004)  considera  a  avaliação  como  uma  tarefa 
didática necessária e permanente do trabalho docente. Analise 
as alternativas abaixo e marque a que se refere às funções da 
avaliação:

a)  aplicação  de  testes,  provas,  trabalhos  de  pesquisa  para 
atribuição de notas ou conceitos.
b) acompanhamento de todo processo de aprendizagem e não 
só um momento privilegiado.
c) uso permanente de provas como forma de aumentar o nível 
de interesse do aluno pelo estudo.
d) situação frequentemente carregada de ameaças para garantir 
a disciplina do aluno em sala.
e) recurso usado somente para controle do professor e dos pais 
do aluno.

18.  A LDB  9394/96,  art.  20,  estabelece  como  finalidade  da 
educação nacional:

a)  formação  do  cidadão  apto  para  competir  no  mercado  de 
trabalho.
b) aquisição de meios indispensáveis para progredir no trabalho 
e em estudos posteriores.
c)  desenvolvimento  pleno  do  educando,  seu  preparo  para  o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
d) formação para  o exercício da cidadania e aquisição de meios 
pra progredir na vida
e)  desenvolvimento  e  ampliação  de  meios  dispensáveis  à 
formação da cidadania. 

19.  O  art  2°  da  Lei  8.069/90  –  Estatuto  da  Criança  e  do 
Adolescente considera respectivamente crianças e adolescente 
a pessoa com:

 
a) 7 anos de idade incompletos e entre 7 e 15 anos.
b) 10 anos de idade incompletos e entre 10 e 18 anos.
c) 4 anos de idade incompletos e entre 4 e 12 anos.
d) 15 anos de idade incompletos e entre 12 e 18 anos.
e) até 12 anos de idade e adolescente entre 12 e 18 anos de 
idade.

20.  A  resolução  CEB  nº  2  de  7/4/99  institui  as  Diretrizes 
Curriculares Nacionais ( DCN). Sobre as DCN estão corretas as 
afirmativas, EXCETO:

a)  são  observações  gerais  a  serem  seguidas  na  organização 
curricular das unidades escolares.
b)  conjunto  de  princípios,  fundamentos  e  procedimentos  da 
educação básica.
c) documento curricular obrigatório a ser cumprido pelas unidades 
escolares.
d) explicitam as orientações a serem respeitadas pela escola em 
relação ao aluno, ao processo de ensino.
e) orientam as escolas brasileiras e seus respectivos sistemas de 
ensino no desenvolvimento de sua proposta pedagógica.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS + CONHECIMENTOS 
LOCAIS

Scientists Regrow 30,000-Year-Old Plant
(22nd February, 2012)

Russian scientists have recreated a plant from cell 
tissue that had been frozen __________ 30,000 years. The 
research  team  from  Russia’s  Institute  of  Cell  Biophysics 
team regenerated the plant from tissue found in the Siberian 
permafrost. It was a pioneering project that paves the way for 
other  plant  species to be revived.  The plant  the scientists 
__________ to life is called the Silene stenophylla. It is the 
oldest  plant  __________  to  be  regenerated,  beating  the 
previous  record  for  date  palm seeds  that  were  stored  for 
2,000 years in Israel.  The plant had been stored away by 
squirrels during their hibernation 30 millennia ago, during the 
age of woolly mammoths. It froze and never thawed.

The scientists believe that the regeneration of the 
Silene stenophylla plant means the permafrost is a natural 
store of  ancient  life forms,  many of  __________ could be 
recreated.  Lead  researcher  Svetlana  Yashina  said:  “We 
consider it essential to continue permafrost studies in search 
of  an  ancient  genetic  pool,  that  of  pre-existing  life,  which 
hypothetically  has  long  since  vanished  from  the  earth's 
surface.”  Dr  Robin  Probert,  head  of  conservation  and 
technology  __________  the  UK's  Millennium  Seed  Bank, 
said:  “There is an opportunity to resurrect flowering plants 
that have gone extinct in the same way that we talk about 
__________ mammoths back to life, the Jurassic Park kind 
of idea.”

http://www.breakingnewsenglish.com/1202/120222-back_to_life.html

21.  Read  the  statements  below  and  choose  the  correct 
answer.

(   ) Scientists regrew a 30-millennia-old plant from seeds 
found in a cave.
(   ) It is unlikely the scientists will be able to recreate other 
plant species.
(   ) The plant is the oldest ever to be regenerated.
(   ) The old record for reviving plants was from seeds kept 
for 2,000 years.

a) T – F – F – T d) F – F – T - T
b) F – F – F – F e) T – F – F - F
c) T – T – F - T

22. Based on the information of the text, one can say:

I  -The  scientists  say  it  is  vital  they  keep  exploring  the 
permafrost.
II - Scientists do not believe they will find tissue from long-
extinct species.
III  - Robin Probert does not work at Russia’s Institute of 
Cell Biophysics.
IV - Dr Probert said Hollywood should make a new Jurassic 
Park movie.

a) I and III are right               d) II and IV are right
b) II and III are right e) I, II and III are right

http://www.breakingnewsenglish.com/1202/120222-back_to_life.html


c) I and II are right

23. The correct sequence to the following synonyms is:

Column A Column B

(A) thawed (   ) early
(B) vanished (   ) unfroze
(C) recreated (   ) cutting-edge
(D) pioneering               (   ) remade
(E) ancient (   ) disappeared

a) E – A – D – C – B d) D – A – E – C – B 
b) A – E – D – C – B e) E – B – D – C – A
c) E – A – B – C – D

24. The correct sequence of words that can fill the gaps on 
paragraph one is:

a) since – bring back – already 
b) for – brought back – ever 
c) for – have brought back – already 
d) since – had brought back – ever 
e) during – brought back – just 

25. The missing words which can complete the blanks on 
the second paragraph are respectively:

a) which – in – brings 
b) that – on – brought   
c) whom – at – has brought  
d) which – by – bring   
e) which – at – bringing   

Addiction May Be In Our Genes
(4th February, 2012)

Scientists have discovered that addictions may be 
hereditary.  A team  from  Britain’s  University  of  Cambridge 
found  that  siblings  of  drug  addicts  share  the  same  brain 
abnormalities as their drug-using brothers and sisters. The 
research  team  said  these  abnormal  brain  structures  are 
linked  to  poor  self-control  and  drug  dependence.  The 
researchers  suggest  that  addiction  is  in  some  ways  a 
“disorder  of  the  brain”.  This  _________  provide  important 
new ways into helping people with problems of self-control 
when it comes to addictions. The study sought to find out if 
drugs changed the “wiring” of  the brain or _________ the 
brains of drug addicts were wired differently from birth.

Lead researcher Dr Karen Ersche told the BBC: “It 
has long been known that  not  everyone _________ takes 
drugs becomes addicted.” She continued: “It shows that drug 
addiction is not a choice of lifestyle, it  is a disorder of the 
brain and we need to recognize  this.  These brothers  and 

sisters who don't have addiction problems, what they can tell 
us is how they overcome these problems, how they manage 
self-control in their daily life.” Dr Ersche and her colleagues 
studied  50  pairs  of  siblings  — one with a  history  of  drug 
addiction and one with no experience of taking drugs. She 
compared these with 50 healthy people. She concluded: “We 
_________ find  out  how these non-addicted siblings  were 
able to resist using drugs.

http://www.breakingnewsenglish.com/1202/120204-addiction.html

26. According to the text information, it can be said that

I - Scientists say that many addictions may be hereditary.
II - Drug addicts can have the same brain abnormalities as 
their siblings.
III - Abnormal brain structures usually results in better self-
control.
IV  -  The  study  may  be  able  to  help  people  control 
themselves better.
V - Everyone who takes drugs becomes addicted in some 
way.

a) only I, II and IV are right
b) only II and IV are right
c) only II and III are right
d) only III and IV are right 
e) only III isn’t right

27. Some words  are  missing  on  the  text  and  the  correct 
sequence that can fill the blankets is:

a) may – if – who – needed  
b) may – whether – who – needs 
c) can – since – whom – need  
d) may – whether – that – need 
e) might – due to – whose – need to 

Hollywood And China In Animation Deal
 (19th February, 2012)

Hollywood  is  moving  into  one  of  its  biggest 
untapped  markets  –  China.  The  animation  studio 
DreamWorks,  jointly  owned  by  Steven  Spielberg,  has 
teamed up with some of China’s biggest media companies 
to open a studio in China. The makers of KungFu Panda, 
Shrek and Madagascar say the agreement is an important 
one  for  getting  their  movies  distributed  to  China’s  huge 
population. China’s vice-president Xi Jinping will travel to 
Hollywood  later  this  week  to  seal  the  deal  between 
DreamWorks and the Shanghai Media Group and China 
Media Capital. The new joint venture, to be called Oriental 
Dreamworks,  will  produce  movies,  television  shows  and 
live  theatre  productions  for  the  fast-growing  Chinese 
audience.

http://www.breakingnewsenglish.com/1202/120204-addiction.html


Dreamworks  co-founder  and  Chief  Executive 
Jeffrey Katzenberg said: "Our goal is, for five or 10 years 
from  now,  to  have  the  leading  family-branded 
entertainment company in China….It's a pretty significant 
opportunity for us". The company hopes to consolidate on 
the success of its movie "Kung Fu Panda 2". This is the 
highest-grossing animated movie in China with revenues of 
around  $100  million.  Executives  believe  now  is  an 
opportune time to move into China. The movie industry is 
booming  and  three  new  screens  in  movie  theatres  are 
opening at a rate of three a day. China is expected to be 
the world’s biggest cinema market within the next decade.

http://www.breakingnewsenglish.com/1202/120219-animation.html

28. Based on the information of the text, one can say that

(   ) A new Hollywood is going to open in China.
(   ) Steven Spielberg will be the boss of China Hollywood.
(   ) China’s vice-president will go to Hollywood to help the 
project along.
(   ) The new venture will feature live theatre shows.

a) F – T – F – F d) F – T – T – F
b) T – F – F – F e) F – F – F – T
c) F – F – F – F 

29. After analyzing the text say T (true) and F (false)
 
(   ) DreamWorks hope be a major player in China within 
the next 50 years.
(   ) Shrek 3 is the most commercially successful animated 
movie in China.
(   ) Three new cinema screens open every day in China.
(   ) China will be the world’s biggest movies market in the 
next 10 years.

a) F – F – F – F d) T – F – T – F
b) T – F – F – T e) T – T – T – F
c) F – T – F – F

30.  The  only  sentence  which  doesn’t  have  the  correct 
antonym is

a) untapped – unexploited 
b) seal – open
c) goal – aim 
d) revenues – income 
e) teamed up with – joined   

The "Friendliest" Countries in the World
(14th January, 2012)

A  new  report  shows  which  are  the  friendliest 
countries in the world. The HSBC bank conducted the Expat 
Explorer Survey to find out which countries offered the most 

comfortable lifestyles. Researchers questioned people in one 
hundred  different  countries  between  May  and  July  2011. 
They asked 3,385 respondents to assess how willing they 
would be to make different countries their second home. The 
questions were based on how easy it is to make friends with 
the local people; learning the local language, fitting in with 
the  new culture,  and integrating  into  the  local  community. 
The  top-ranked  country  was  New  Zealand,  followed  by 
Australia, South Africa, Canada and the United States.

Head of marketing for HSBC, Lisa Wood, said: “As 
the largest global survey of expats, Expat Explorer allows us 
to capture invaluable insights into expat life and how it differs 
from country to country, continent to continent and from an 
expats’ home country of origin.” The lowest ranked country 
was the United Arab Emirates, which is surprising as around 
80 per cent of the whole population comprises of expatriates. 
Most of these are poorly paid labourers who are unlikely to 
be eligible for HSBC’s survey. India finished second bottom. 
Danish expat Pia Mollback-Verbic said the country “is simply 
a minefield of relentless mental, emotional and practical daily 
challenges for most non-Indians.”

31.  The correct answer about the text is:

I - A global bank tried to find out who its friendliest customers 
were.
II - Researchers asked over 3,000 people about their  own 
countries.
III  -  People  were  asked  whether  their  own  country  was 
friendly.
IV  -  The  report  says  the  world’s  friendliest  countries  are 
English-speaking.

a) I and II are correct
b) II and III are correct
c) I and IV are correct
d) III and IV are correct
e) only IV is correct

32. The only statement which is not true is:

a) The bank says it wants to be the world’s largest supplier 
of expats.
b) The UAE finished bottom of the list.
c) Around four-fifths of the UAE is made up of expatriates.
d) A woman described India as being like a minefield for 
expats.
e)  Knowing  something  about  the  culture  of  the  people 
makes easier a better friendly relationship.

33.  The  words  in  bold  on  the  text  can  be  changed 
respectively by:

a) change – al least – prone 
b) discover – about – probably 

http://www.breakingnewsenglish.com/1202/120219-animation.html


c) discover – some – probable 
d) reveal – some – close to  
e) seek – about – prone 

Megaupload Boss Pleads Innocence
(23rd January, 2012)

The  _________  of  the  file-sharing  website 
megaupload.com  has  pleaded  not  guilty  to  charges  of 
Internet  piracy  and money laundering.  Kim Dotcom, aka 
Kim  Schmitz,  told  a  New  Zealand  court  that  authorities 
were  doing  their  best  to  portray  him  as  a  dangerous 
criminal.  His  lawyer  Paul  Davison  said:  “Mr  Dotcom 
emphatically  denies  any  criminal  misconduct  or 
wrongdoing.”  Authorities  in  the  USA  want  to  extradite 
Dotcom  on  charges  of  abusing  intellectual  copyright  by 
allowing  millions  of  his  site’s  users  to  illegally  download 
movies  and  songs.  They  say  he  made  $175  million  by 
distributing copyrighted content. Megaupload's lawyer said 
his client simply offered an online storage service.

Kim Dotcom is _________ German national who 
now lives in a huge mansion amid sprawling grounds in 
New  Zealand.  He  and  three  others  were  arrested 
_________  Friday  at  the  request  of  the  FBI.  His  arrest 
coincides with a heated debate in the U.S. Congress about 
new laws to protect  intellectual  copyright.  The Wikipedia 
website had earlier gone offline for 24 hours in protest at 
the proposed legislation, called the Stop Online Piracy Act, 
and the Protect Intellectual Property Act. Police had to cut 
Dotcom out  of  a hidden room he had locked himself  in. 
They _________ found a loaded gun in his house. Police 
confiscated 18 luxury cars from Mr Dotcom, with license 
plates  including  "HACKER",  "MAFIA",  "STONED"  and 
"KIMCOM".

34. It’s correct to say that:

I - The boss of megaupload.com says he has done nothing 
wrong..
II - The guy says the government is trying to frame him as 
a wrongdoer.
III - Mr Dotcom’s lawyer said his client only provides online 
storage.

IV - Kim Dotcom is not a citizen of New Zealand.

a) only I and II are right
b) only II and III are right
c) only III and IV are right  
d) only I, II and III are right
e) all are right

35.  The sentence which has the appropriated sequence of 
words to fill the gaps is:

a) find – a – in – as well 
b) found – an – at – too  
c) founder – a – on – also   

d) founder – a – by – either  
e) founded – an – for – neither

36.  O  Município  de  Presidente  Dutra  está  cravado  na 
Microrregião que leva o mesmo nome deste Município. Esta 
Microrregião é formada por  ..........  Municípios,  sendo que, 
dentre os Municípios que a formam, é o Município de ........ 
aquele de maior área geográfica.
As  duas  lacunas  acima  são  preenchidas,  corretamente, 
pelos elementos dispostos, na ordem e respectivamente,  na 
alternativa

a) 10 – São Domingos do Maranhão
b) 11 – Gonçalves Dias
c) 12 – Tuntum 
d) 11 – São Domingos do Maranhão
e) 11 – Presidente Dutra

37.  Você  sai  de  Presidente  Dutra  na  direção  Leste, 
chegando ao extremo Leste da Microrregião de Presidente 
Dutra. Chegando na extremidade Leste desta Micorregião, 
você segue na direção Sul,  chegando ao Município desta 
mesma Microrregião que fica no extremo Norte.  Sabendo 
que o Município ao qual você chegou consta em uma das 
alternativas  seguintes,  indique  em  que  Município  você 
chegou

a) São Domingos do Maranhão
b) Fortuna
c) Senador Alexandre Costa
d) Gonçalves Dias
e) Governador Eugênio Barros

38. No que tange à Economia do Município de Presidente 
Dutra,  no  que  se  refere  às  despesas  e  receitas 
orçamentárias, segundo o último levantamento do IBGE
a)  As  despesas  orçamentárias  empenhadas  são  maiores, 
em cerca de 5%, que as receitas orçamentárias realizadas.
b)  As  despesas  orçamentárias  empenhadas  são  maiores, 
em cerca de 2%, que as receitas orçamentárias realizadas.
c)  As  despesas  orçamentárias  empenhadas  são  menores 
que as receitas orçamentárias realizadas.
d) As despesas orçamentárias empenhadas são, em termos 
muito próximos, iguais às receitas orçamentárias realizadas.

e) Nenhuma das alternativas acima é correta.

39. No que tange à economia de Presidente Dutra, dentre 
alguns  produtos  oriundos  da  extração  vegetal  ou  da 
silvicultura,  aquele  que  representa  maior  importância 
econômica para o Município é ............................, com uma 
produção próxima a ........................

As  lacunas  acima  são  preenchidas  corretamente  pelos 
elementos dispostos, respectivamente, na alternativa

a) a amêndoa de babaçu – 360 toneladas.
b) a madeira (carvão vegetal) – 260 toneladas
c) a madeira (lenha) – 3.800 metros cúbicos
d) a madeira (madeira em toras) – 190 metros cúbicos



e) o buriti (fibras) – 12 toneladas

40.  Dentre  os  produtos  elencados  nas  alternativas 
seguintes,  assinale aquele  que,  em termos econômicos, 
tem maior relevância para economia local (de Presidente 
Dutra)

a) o milho
b) o feijão
c) a cana-de-açúcar
d) a banana
e) o arroz
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