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LINGUA PORTUGUESA 
  
Leia a charge a seguir e responda as QUESTÕES 01 e 02. 

Disponível em: http://www.ozenildojunior.com.br/wp-content/uploads/2013/06/Charge.jpg. 
Acesso em: outubro de 2013.  (Modificado) 
 
        QUESTÃO 01 
 
De acordo com a leitura da charge, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
(A) O uso de ferramentas digitais possibilitou o surgimento de 

novos padrões de comportamentos. 
(B) O facebook e o twitter são ferramentas que estimulam o 

usuário a ter mais privacidade dos seus conteúdos 
postados.  

(C) O facebook incentiva mais a ‘curtição’ presencial que a 
virtual.   

(D) O uso de ferramentas digitais impede o processo criativo 
dos usuários.  
 

        QUESTÃO 02 
 
A palavra "curti" apresenta outros significados, além do que   
depreendemos na charge, e pode ser classificada como:  
 
(A) sinonímia 
(B) antonímia 
(C) paronímia 
(D) homonímia 

 
        
Leia o texto a seguir e responda as QUESTÕES 03 e 04 
 
Decisão  
 
Herança 
não deixarei. 
 
Olhem 
o sangue dos cactos 
na paisagem nua 
 
uma haste de luz 
suspensa na tarde agreste 
 
os paupérrimos marmeleiros, 
as cicatrizes do deserto, 
os solitários labirintos 
do vento 
 
o silêncio, a morte, 
o esquecimento. 
 
Eis o que fica. 
BARBOSA FILHO, Hildeberto. Nem morrer é remédio: Poesia reunida.  João Pessoa: Ideia, 
2012.  p.  433. 

        QUESTÃO 03 
 

No poema, destaca-se a presença, predominante, de: 
 

(A) hipérbole 
(B) sinestesia 
(C) pleonasmo 
(D) prosopopéia 

 
        QUESTÃO 04 
 
Embora afirme, na primeira estrofe, que não deixará herança, 
pode-se dizer que, poeticamente, do eu-lírico restará:  

  
(A) propriedades compostas por uma geografia densa e 

diversificada.  
(B) lembranças inúteis da natureza que provocarão a 

indiferença dos herdeiros.  
(C) paisagens que simbolizam a solidão, o sofrimento e a 

tristeza vivenciados ao longo da vida.  
(D) coisas de pouco valor representadas por elementos da 

natureza que acentuam a pobreza material do eu-lírico.  
 
 

Leia os textos a seguir e responda as QUESTÕES 05, 06 e 07: 
 
Texto 1  
 
Encontram-se na área de 
serviço. Cada um com seu 
pacote de lixo. É a primeira vez 
que se falam. 
- Bom dia... 
- Bom dia. 
- A senhora é do 610. 
- E o senhor do 612. 
- É. 
- Eu ainda não lhe conhecia 
pessoalmente... 
- Pois é... 
- Desculpe a minha indiscrição, 
mas tenho visto o seu lixo... 
- O meu quê? 
- O seu lixo. 
- Ah... 
- Reparei que nunca é muito. 
Sua família deve ser pequena... 
- Na verdade sou só eu. 
[...] 
- Como é que você sabe? 
- Vejo uns envelopes no seu 
lixo. Do Espírito Santo. 
- É. Mamãe escreve todas as 
semanas. 
- Ela é professora? 
- Isso é incrível! Como foi que 
você adivinhou? 
- Pela letra no envelope. Achei 
que era letra de professora. 
- O senhor não recebe muitas 
cartas. A julgar pelo seu lixo. 
- Pois é... 

Texto 2  
 
Você eu não sei, mas eu estou 
preocupadíssimo com a 
revelação de que os americanos 
têm monitorado tudo que é dito 
e escrito no Brasil nos últimos 
anos. Ouvem nossos 
telefonemas, leem nossos e-
mails e, provavelmente, 
examinem o nosso lixo, atrás de 
indícios da nossa 
periculosidade. O que me 
preocupa é que essa 
informação, depois de coletada 
e classificada, é analisada talvez 
pelas mesmas pessoas que 
nunca duvidaram que o Saddam 
Hussein tivesse armas de 
destruição em massa. [...] Quer 
dizer, que garantia nós temos 
que não se enganarão de novo, 
e verão ameaças à segurança 
americana nas nossas 
comunicações mais inocentes? 
[...] Um pedido para troca de 
bujão de gás, uma evidente 
referência cifrada à explosão da 
Casa Branca. O fato é que tenho 
tentado recapitular todos os 
meus telefonemas e e-mails nos 
últimos anos, com medo  de que 
um deles, mal interpretado, 
acabe provocando minha 
aniquilação por um drone.  

Texto 1. VERÍSSIMO, Luiz  F. O lixo. Disponível em: 
<http://7leitores.blogspot.com.br/2008/07/o-lixo-luis-fernando-verissimo.html> Acesso em 
outubro de 2013.(texto adaptado) 
Texto 2. VERÍSSIMO. L. F. O que é orégano. Disponível em: 
<http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,o-que-significa-oregano-,1054684,0.htm> 
Acesso em: outubro de 2013. (texto adaptado) 

 
        QUESTÃO 05 
 
Os textos 1 e 2 dialogam entre si, retomando ideias. Essa 
característica da linguagem é conhecida como: 
 
(A) intertextualidade 
(B) comparativismo  
(C) metalinguagem 
(D) ambiguidade 
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        QUESTÃO 06 
 
Conforme os argumentos presentes e sua organização, pode-
se afirmar que a orientação argumentativa do texto 2: 
 
(A) indica que a Casa Branca é bastante cautelosa ao 

suspeitar de prováveis ameaças. 
(B) ironiza as preocupações e a abordagem dos americanos 

a possíveis ameaças. 
(C) sugere que os motivos dos americanos para temer o 

terrorismo têm fundamento. 
(D) faz uma descrição amena do zelo americano em favor da 

segurança nacional. 
 

        QUESTÃO 07 
 
Em: “que garantia nós temos que não se enganarão de novo” 
e “com medo de que um deles”, há uma diferença de opção de 
uso, em relação às palavras garantia  e medo,  quanto à: 
 
(A) regência verbal 
(B) regência nominal 
(C) concordância nominal 
(D) concordância verbo-nominal 

 
Leia o fragmento de texto a seguir e responda as QUESTÕES 
08 e 09.  
 
“É preciso ler, portanto. E escrever. Sempre. Quem não puder 
enfrentar o texto de autores considerados bons, os clássicos  ou nem 
tanto, que leia mesmo os ruins  [...]” 
GUERREIRO, Carmen e MACHADO, Josué. As arapucas da grafia torta. Língua Portuguesa. 
Ano 8, Nº 85, 2012. p. 40, (texto adaptado) 
 
 

        QUESTÃO 08 
  
Pode-se afirmar que o e, negritado no texto, estabelece uma 
relação de sentido de:  
 
(A) adição de ideias 
(B) oposição de ideias 
(C) conclusão de ideias 
(D) explicação de ideias 

 

        QUESTÃO 09 
 
As palavras “clássicos” e “ruins”, negritadas no texto, referem-
se a autores. O processo de coesão evidenciado nessa 
construção textual é:     
 

(A) coesão sequencial 
(B) coesão por substituição 
(C) coesão referencial anafórica  
(D) coesão referencial catafórica  

 
 

Leia o fragmento de texto a seguir e responda a QUESTÃO 10.  
 
[...] O assobio  é mais poderoso acusticamente do que o grito: 
enquanto o esforço de gritar se torna inútil entre interlocutores que 
não estão muito distantes uns dos outros, o som produzido quando se 
assovia  viaja a 400 metros de distância sem degradação acústica [...]. 
BONFIM, Evandro. Os idiomas assobiados. Língua Portuguesa. Ano 8, Nº 85, p. 40, 2012. 
(texto adaptado) 
 
        QUESTÃO 10 
 

Quanto à grafia das palavras negritadas, pode-se afirmar que  
   

(A) assovia é uma forma flexionada do verbo assobiar. 
(B) assovia é a forma do pretérito perfeito do verbo assoviar.   
(C) assobio e assovia são formas linguísticas de significados 

diferentes. 
(D) assobio e assovia são formas linguísticas que admitem 

duas grafias. 

Leia o texto e responda as QUESTÕES 11 e 12. 
 

Os dez mandamentos do e -mail  
 
Um texto de correio eletrônico deve ser simples, mas  não 
descuidado. Exige releitura e atenção para acertar o tom da 
mensagem. O vocabulário deve fazer parte da linguagem usual, sem 
expressões rebuscadas que tornem a mensagem complicada. Mas é 
preciso estar atento à repetição exaustiva de termos, abreviações 
apressadas e construções truncadas. [...] 

GUERREIRO, Carmen. Os dez mandamentos do e-mail. Língua Portuguesa. Ano 8, Nº 87, 
2013, p. 17,. (texto adaptado) 
 
        QUESTÃO 11 
 
O texto é construído, predominantemente, por sequências 
textuais: 
 
(A) injuntivas 
(B) narrativas 
(C) comparativas 
(D) argumentativas  

 
 
        QUESTÃO 12  
 
A conjunção mas,  negritada no texto, exerce a função de: 
 
(A) marca linguística de subjetividade 
(B) índice de neutralização do discurso 
(C) operador argumentativo 
(D) modalizador 

 
 
 
CONHECIMENTOS REGIONAIS 

 
        QUESTÃO 13 
 
A região do Jalapão, localizada na porção leste do Tocantins, 
possui um patrimônio ambiental e cultural tão rico quanto frágil. 
Particularmente sobre as ameaças a este patrimônio, podemos 
citar: 
 

I. O crescimento expressivo da comercialização de 
peças artesanais produzidas com capim-dourado, que 
tem disseminado práticas inadequadas de manejo e 
conservação desta singular espécie vegetal nativa. 

II. A substituição de hábitos de origem indígena e afro-
brasileira por outras práticas nas comunidades 
remanescentes de quilombos, evidenciando as 
dificuldades de sobrevivência dos traços originais que 
formaram a identidade cultural dos moradores. 

III. A proliferação de hotéis e resorts próximos aos 
principais atrativos turísticos da região, contribuindo 
para a destruição acelerada da vegetação nativa e 
poluição dos corpos hídricos. 

IV. O avanço da atividade agrícola em direção ao Parque 
Estadual, em razão da significativa disponibilidade de 
terras agricultáveis de boa qualidade, do relevo suave 
– que facilita o emprego da mecanização – bem como 
pela proximidade de jazidas de calcário – insumo de 
grande importância na agricultura. 

 
Sobre as ameaças efetivas ao patrimônio ambiental e cultural 
do Jalapão, estão CORRETOS os itens da alternativa: 
 
(A) I, II e III 
(B) I, II e IV 
(C) II, III e IV 
(D) I, II, III e IV 
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        QUESTÃO 14 
 
Sobre o crescimento urbano de Palmas, é CORRETO afirmar 
que 
 
(A) nos últimos anos, acentuou-se o processo de 

verticalização na cidade. 
(B) a atuação dos agentes ligados ao capital privado não 

interfere na expansão da cidade. 
(C) as ocupações localizadas fora da área planejada da 

cidade tiveram início nos últimos cinco anos. 
(D) obedeceu rigorosamente as etapas de ocupação previstas 

em seu projeto urbanístico original. 
 
 
        QUESTÃO 15 
 
 

“Na dinâmica da economia de mineração, primeira metade do 
século XVIII, assinala-se a manifestação inicial de oposição do 
Norte ao Centro-Sul de Goiás.” 
CAVALCANTE, Maria do Espírito Santo Rosa. O discurso autonomista do Tocantins. Goiânia: 
Ed. da UCG, 2003. p. 21. 
 
 

Considerando o processo histórico que culminou na criação do 
estado do Tocantins, é CORRETO afirmar que a manifestação 
mencionada no texto refere-se à: 
 
(A) baixa produtividade das minas do Norte em relação às do 

Centro-Sul. 
(B) proibição da exploração do ouro nas minas do Norte da 

Capitania de Goiás. 
(C) criação de um imposto de captação de ouro mais elevado 

para as minas do Norte de Goiás. 
(D) transferência do porto de escoamento da produção do 

ouro do Norte para o Sul de Goiás. 
 
 

        QUESTÃO 16 
 
"A presença dos Tupis na área da Bacia Tocantins-Araguaia, 
ao que parece, é mais recente, tendo se originado pela 
determinada presença portuguesa no período colonial, quando 
ocorreu um deslocamento de diversas populações para o 
interior, resultando em longos e multifacetados processos de 
disputa." 
FLORES, Kátia Maria. Caminhos que andam: o rio Tocantins e a navegação fluvial nos sertões 
do Brasil. Goiânia: UCG, 2009. p. 35. (Adaptado) 

 
 
É CORRETO afirmar sobre a questão do povoamento,  que os 
diversos tipos étnicos que habitavam a região da Bacia 
Tocantins-Araguaia eram compostos por 
 
(A) africanos fugitivos, índios, bandeirantes paulistas, 

holandeses que ocuparam o sul do território e espanhóis 
que se instalaram na região oeste da Bacia do Araguaia. 

(B) índios, portugueses envolvidos na exploração mineral, 
espanhóis que se instalaram na região oeste da Bacia do 
Araguaia, africanos e bandeirantes paulistas. 

(C) portugueses de herança jesuítica, índios e africanos na 
porção sul da Bacia do Tocantins, bandeirantes paulistas 
e os mestiços de diversos cruzamentos étnicos. 

(D) índios, africanos fugitivos ou envolvidos na exploração 
mineral, bandeirantes paulistas, franceses que ocuparam 
o norte do território e mestiços de diversos cruzamentos 
étnicos.  

 
 
 
 
 
 
 
 

        QUESTÃO 17 
 
Os povos Apinajé, Krahô, Xerente e Karajá que habitam o 
território tocantinense, muito embora todos pertençam ao 
tronco linguístico Macro-Jê, possuem significativas variações 
culturais. 
 
Sobre o povo Karajá é CORRETO afirmar que 
 
(A) possui uma relação com o universo celeste como sendo 

um ambiente ocupado por antepassados que ainda vivem. 
É formado pelos Timbiras do Tocantins e habita o extremo 
norte do estado. 

(B) culturalmente é conhecido como o povo do trançado da 
seda de buriti e de capim-dourado, e, se autodenomina 
Akwe, que significa "indivíduo". Vive no município de 
Tocantínia, a 80 km da capital Palmas. 

(C) caracteriza-se como migrante e nômade, atualmente está 
na região de Arraias. Conhecido como Krahô, encontrou 
no Tocantins o respeito e a oportunidade para sua 
reestruturação social e recuperação da identidade. 

(D) se autodenomina povo Iny e é formado pelos Javaé e 
Karajá da Ilha do Bananal. A cultura se caracteriza pela 
arte plumária e cerâmica. E na cosmologia, acredita-se 
que no início os Iny viviam num mundo subaquático. 

 
        QUESTÃO 18 
 
A divisão regional do Brasil, elaborada pelo IBGE em 1967, 
estabeleceu cinco macrorregiões para o país. Na divisão 
regional oficial utilizada atualmente pelo IBGE, é CORRETO 
afirmar que, o estado do Tocantins está inserido na 
macrorregião: 
 
(A) Noroeste, juntamente com os estados do Piauí, 

Maranhão, Pará e Mato Grosso. 
(B) Norte, juntamente com os estados do Amazonas, Pará, 

Acre, Rondônia, Amapá e Roraima. 
(C) Centro-Oeste, juntamente com os estados de Goiás, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. 
(D) Nordeste, juntamente com os estados do Maranhão, 

Piauí, Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas e Bahia. 
 
 
        QUESTÃO 19 
 
"Foi um período difícil, muita poeira, prédios e casas brotando 
num solo virgem, (...) ruas sem asfalto, sol, chuvas e ventanias, 
(...) dificuldades de locomoção, tudo era improviso." 
NASCIMENTO, Júnio Batista do. Palmas, sua história, trajetória e conquistas. Palmas: Top 
Mídia, 2009. p. 41. 

 
Sobre o processo de definição e construção de Palmas como a 
nova capital do Tocantins, é CORRETO afirmar que 
 
(A) o governo do estado promoveu a doação de lotes e 

residências a todos os trabalhadores que chegavam a 
Palmas. 

(B) o antigo povoado do Canela sediou as primeiras reuniões 
para a definição da área que abrigaria a futura capital do 
Tocantins. 

(C) em razão da precariedade das instalações destinadas aos 
órgãos públicos, a capital provisória, Miracema, 
permaneceu como sede do poder executivo estadual até 
1995, quando, então, houve a transferência definitiva para 
Palmas. 

(D) o Palacinho, primeira sede do poder executivo estadual 
em Palmas, recebeu este nome em alusão ao Palácio do 
Catete, no Rio de Janeiro, que abrigou a sede provisória 
da Presidência da República. 
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        QUESTÃO 20 

A construção da Rodovia Federal BR-153 constituiu-se em um 
importante marco no processo de integração regional no Brasil. 
No que se refere ao papel desempenhado na dinâmica sócio-
econômica do estado do Tocantins, é CORRETO afirmar que a 
BR-153 
 
(A) contribuiu para a criação de pólos industriais na Região 

do Bico do Papagaio, extremo norte do Tocantins. 
(B) perdeu importância no contexto do transporte de grãos e 

minérios, este atualmente realizado pela Ferrovia Norte-
Sul. 

(C) foi responsável pelo surgimento de cidades como Gurupi, 
Paraíso e Guaraí, a partir da segunda metade do século 
XX. 

(D) desempenhou, inicialmente, um papel secundário em 
relação ao transporte de mercadorias, considerando o 
protagonismo do transporte fluvial, realizado nos rios 
Tocantins e Araguaia até o final da década de 1980.  

 
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
        QUESTÃO 21 
 

O SkyDrive é um recurso online gratuito que está integrado ao 
sistema operacional Windows 8.1. Este recurso possibilita 
 
(A) tirar fotos, gravar vídeos, navegar por eles e compartilhar 

com outros usuários. 
(B) enviar e receber emails de várias contas de correio 

eletrônico.  
(C) comunicar-se com outras pessoas por meio de chamadas 

de vídeo e de áudio. 
(D) armazenar arquivos e acessar estes independentemente 

do computador. 
 

        QUESTÃO 22 
 
No sistema operacional Linux, o comando cmp serve para:  
 

(A) deletar um arquivo do diretório raiz sem confirmação da 
ação. 

(B) listar o conteúdo armazenado em um diretório informando 
nome, proprietário e data dos itens. 

(C) comparar o conteúdo de dois arquivos e mostrar a 
primeira diferença entre eles. 

(D) copiar um arquivo para outro diretório independentemente 
se já existe um arquivo com o mesmo nome.  

 
        QUESTÃO 23 
 

A figura a seguir mostra notas de avaliações armazenadas em 
uma planilha eletrônica do Microsoft Excel 2007. Uma fórmula 
para obter, automaticamente, o número de alunos que 
obtiveram média maior ou igual a 7,0 na célula D8 é: 
 

 
 

(A) =CONT.SE(B2:D6;">=7")  
(B) =CONT.SE(D2:D6;">=7")  
(C) =CONT(D2:D6;">=7") 
(D) =CONT(B2;D6;">=7") 

        QUESTÃO 24 
 
Sobre correio eletrônico, associe V para verdadeiro e F para 
falso julgando as assertivas a seguir: 
 

I. O campo Cc (cópia carbonada) necessita ser 
preenchido quando se deseja enviar uma mensagem 
oculta para múltiplos destinatários. 

II. Toda mensagem necessita, obrigatoriamente, do 
preenchimento do campo Assunto. 

III. Encaminhar uma mensagem significa reenviá-la a 
outros destinatários. 

IV. Spam é uma mensagem eletrônica enviada para uma 
gama de destinatários, mas não solicitada, com fins de 
publicidade. 

 
 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(A) V – F – F – V   
(B) F – F – V – F  
(C) F – V – V – V  
(D) F – F – V – V  

 
 
        QUESTÃO 25 
 
Um protocolo da Internet criado para transmitir dados pouco 
sensíveis, como streaming de áudio e vídeo, é muito utilizado 
em sites de compartilhamento de vídeos como o Youtube. 
Neste protocolo, não existe checagem alguma e os pacotes de 
dados que chegam corrompidos são simplesmente 
descartados, sem que o emissor sequer tenha conhecimento 
do problema. Tal protocolo recebe o nome de: 

  
(A) TCP/IP 
(B) SMTP 
(C) NTFS 
(D) UDP 
 

 
LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO  
 
 QUESTÃO 26 
 
 
Servidor municipal é a pessoa legalmente investida em cargo 
público. Os cargos públicos municipais, segundo sua natureza, 
podem ser: 
 
(A) de provimento efetivo, cujos titulares sejam selecionados 

mediante ato de livre nomeação e exoneração dos Chefes 
dos Poderes do Município. 

(B) de provimento efetivo, identificadores de funções de 
caráter técnico ou de apoio, de recrutamento amplo, cujos 
titulares sejam selecionados, exclusivamente, mediante 
concurso público, de provas ou de provas e títulos. 

(C) de provimento efetivo, identificadores de funções de 
caráter técnico, de apoio, de direção, comando, gerência 
ou chefia, selecionados mediante ato de livre nomeação e 
exoneração dos Chefes dos Poderes do Município. 

(D) de provimento em comissão, identificadores de funções 
de caráter técnico ou de apoio, selecionados 
exclusivamente mediante concurso público. 
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 QUESTÃO 27 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 
(A) Nenhum servidor da administração direta ou indireta, de 

qualquer dos Poderes do Município, poderá perceber, 
mensalmente a título de remuneração ou provento, 
importância inferior ao salário mínimo. 

(B) Nenhum servidor da administração municipal, poderá 
perceber, mensalmente, a título de remuneração, 
importância inferior ao salário mínimo, salvo se 
proporcional à carga horária. 

(C) Nenhum servidor da administração direta ou indireta, de 
qualquer dos Poderes do Município, poderá perceber, 
mensalmente  importância superior ao subsídio mensal, 
em espécie, do Prefeito Municipal, salvo se proporcional 
ao tempo de serviço. 

(D) O servidor perderá a remuneração do dia em que atrasar 
ao serviço, sem motivo justificado. 

 
 
 QUESTÃO 28 
 

A demissão será aplicada ao servidor municipal que: 
 

(A) coagir ou aliciar subordinados no sentido de se filiarem à 
associação profissional ou sindical, ou a partido político. 

(B) mantiver sob sua chefia imediata, em cargo ou função de 
confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o 
segundo grau civil. 

(C) participar de gerência ou administração de empresa 
privada, de sociedade civil, ou exercer o comércio, exceto 
na qualidade de acionista, quotista ou comanditário. 

(D) recusar-se a atualizar seus dados cadastrais e 
previdenciários quando solicitados. 

 
 

 QUESTÃO 29 
 
 

Quanto à progressão vertical, pode-se dizer que: 
 
(A) a mudança de nível poderá acarretar mudança na área de 

atuação para a qual o Profissional da Educação Básica 
prestou concurso. 

(B) a mudança de nível não acarretará acréscimo sobre o 
vencimento base. 

(C) a mudança de nível dar-se-á de três em três anos, 
incluindo-se o período do estágio probatório. 

(D) é a passagem do profissional da Educação Básica do 
nível em que se encontra para o nível imediatamente 
superior, dentro de cada cargo, desde que comprovada a 
titulação exigida, mantida a classe em que se encontra. 
 
 

 QUESTÃO 30 
 

NÃO é atribuição do Professor. 
 
 

(A) Participar com todos os setores da escola, da gestão, dos 
aspectos administrativos e pedagógicos do 
estabelecimento de ensino. 

(B) Assessorar a gestão escolar, que comporta atividades de 
planejamento e controle financeiro, escrituração, arquivo, 
protocolo, estatística, atas, transferências escolares, 
boletins e atividades relativas ao funcionamento das 
secretarias escolares, conforme descrição detalhada na 
normativa vigente. 

(C) Participar da formação de políticas educacionais nos 
diversos âmbitos da Educação Básica Municipal. 

(D) Participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico. 
  
 
 
 

LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL 
 
 
         QUESTÃO 31 
 
Acerca da organização da Educação Básica a partir do que 
está expresso na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional,  e atualizações,  é correto afirmar,  EXCETO. 
 
 

(A) Poderá organizar-se em séries anuais, períodos 
semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de 
estudos, grupos não seriados, com base na idade, na 
competência e em outros critérios. 

(B) Poderá também optar por forma diversa de organização, 
sempre que o interesse do processo de aprendizagem 
assim o recomendar. 

(C) A escola poderá reclassificar os alunos quando se tratar 
de transferências entre estabelecimentos situados no 
exterior, tendo como base as normas curriculares gerais, 
sendo vedada esta possibilidade a estabelecimentos do 
País. 

(D) O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades 
locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do 
respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o 
número de horas letivas previsto nesta Lei. 

 
 
 

         QUESTÃO 32 
 
 
 

Sobre a gestão democrática, conforme trata a Lei 9.394 de 
1996, é correto afirmar, EXCETO. 
 
 

(A) Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão 
democrática do ensino público na Educação Básica, de 
acordo com as suas peculiaridades. 

(B) Deverá contar com a participação dos profissionais da 
educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. 

(C) Deverá possibilitar a participação das comunidades 
escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. 

(D) Para garantir o princípio democrático, as decisões finais 
das participações, deverão ser tomadas a partir de 
votação. 

 
 
 

         QUESTÃO 33 
 

A Educação Básica, nos níveis fundamental e médio, será 
organizada de acordo com as seguintes regras comuns, 
EXCETO. 
 
 

(A) Carga horária mínima anual de oitocentas horas, 
distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo 
trabalho escolar. 

(B) O tempo reservado aos exames finais, quando houver, 
serão incluídos nos dias de efetivo trabalho escolar. 

(C) A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a 
primeira do ensino fundamental, pode ser feita por 
promoção, para alunos que cursaram, com 
aproveitamento, a série ou fase anterior, na própria 
escola. 

(D) A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a 
primeira do ensino fundamental, pode ser feita 
independentemente de escolarização anterior, mediante 
avaliação feita pela escola que defina o grau de 
desenvolvimento e experiência do candidato e permita 
sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme 
regulamentação do respectivo sistema de ensino. 
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         QUESTÃO 34 
 
 

Relativamente ao que prevê a Lei nº 8.069 de 1990 - Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA) - os dirigentes de 
estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao 
Conselho Tutelar os casos de: 
 
(A) maus tratos envolvendo seus alunos.  
(B) não participação dos pais ou responsáveis na definição 

das propostas educacionais.  
(C) faltas injustificadas e indicadores de  evasão escolar dos 

seus alunos. 
(D) existência de estabelecimentos que explorem bilhar, 

sinuca, casas de jogos ou congênere  nas imediações do 
estabelecimento de ensino.  

 
 
 QUESTÃO 35 

 
Relativamente à prevenção especial prevista no Estatuto da 
Criança e do Adolescente  (ECA) é correto afirmar,  EXCETO. 
 
(A) As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no 

horário recomendado para o público infanto juvenil, 
programas com finalidades educativas, artísticas, culturais 
e informativas. 

(B) Nenhum espetáculo será apresentado ou anunciado sem 
aviso de sua classificação, antes de sua transmissão, 
apresentação ou exibição.  

(C) As revistas e publicações contendo material impróprio ou 
inadequado a crianças e adolescentes deverão ser 
comercializadas em embalagem opaca.  

(D) Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e 
espetáculos públicos classificados como adequados à sua 
faixa etária. 
 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Read the following text to answer QUESTIONS 36 to 40: 
 
 

ICTs in English Teaching 

By Adriana Perez Carreño Chairez 
June, 2013 

                
               The idea of a young boy that is carrying around boring 
books about English and gets sent a room to hear a teacher 
talk about a language he doesn’t understand, can turn out to be 
absurd. Especially because kids these days are exposed to 
many technologies at a very early age, and the way they learn 
is changing. That is why integrating ICTs (Information and 
Communication Technologies) into English teaching seems to 
be a necessary issue for educators in the world. However, 
implementing ICTs can imply a big investment and if teachers 
cannot make good use of these tools, the money and time 
spent on them is going to be a waste. Also, if the educational 
budget is limited, looking for a cost-effective and high-
performance ICT can be the first priority. 
              Talking about education is interacting with the 
evolutional process of teaching techniques and learning 
concepts, starting from a new historic and theoretical 
foundation. In this matter, the different educational modalities 
are an answer to all the needs and demands of any 
generational, social, cultural, economic, and individual order 
that modify the dynamics of communication and interaction 
between the participants of the educational act. 
              In today’s society, using conventional means to 
educate becomes harder, because we cannot achieve an 
educational structure that can meet the current demand of 
education. It is imperative the transformation of the traditional 

teacher-centered model to the learner-centered model which 
benefits the development of not only the student’s ability of 
using English but also their autonomy of learning. Most 
significantly, it guarantees the rapid development of education. 
              To achieve an effective teaching methodology, it is 
important to have structuring principles using the internet 
multimedia-based English teaching. Only by a combination of 
pedagogical theories and teaching expertise with the merits of 
new technology, could the teacher design effective teaching 
strategies that take into consideration all the aspects of the 
classroom teaching, like types of media, the size and difficulty 
of information, as well as the topicality, and evaluation of the 
tasks. 

Source: http://www.hltmag.co.uk/jun13/sart02.htm 

  
 
        QUESTÃO 36 
 
After reading the text, it is possible to affirm that: 
 
(A) Young boys don’t like to study because they don’t 

understand English. 
(B) Boys don’t read very much because they think that books 

are boring. 
(C) Children have never had access to technology. 
(D) Technology has a significant influence on education. 

 
        QUESTÃO 37 
 
The author’s aim in writing this text is to: 

(A) Provide arguments based on the concept of Information 
and Communication Technologies. 

(B) Collaborate with educators to the creation of a more 
effective learning environment via ICT, explaining its 
importance in the English teaching. 

(C) Emphasize the lack of pertinence of Information and 
Communication Technologies in the English teaching. 

(D) Focus on the learning strategies of Science and explain 
that ICTs are not a big topic in contemporary education. 

 
        QUESTÃO 38 
 
According to the author: 
 
(A) Providing the use of ICTs in English teaching may suggest 

a significant expenditure. 
(B) The money and time spent on ICTs will never be worthless 

even if teachers misuse them. 
(C) Education has nothing to do with the evolutional process 

of teaching techniques and learning concepts. 
(D) The history of ICTs in schools is fraught with failures and 

the different educational modalities do not play an 
important role in the context. 

 
        QUESTÃO 39 
 
The author believes that: 
 
(A) The usage of accepted and usual means to educate will 

become a lot easier in the future. 
(B) The traditional teacher-centered model will improve the 

development of the student’s ability of using English.  
(C) The learner-centered model should not be a priority at the 

moment. 
(D) The transformation suggested by the author makes it 

certain that the development of education will happen in a 
brief period of time. 
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        QUESTÃO 40 
 
To achieve an effective teaching methodology, the author 
considers it is important: 
 
(A) To banish the merits of new technology, since it does not 

provide skills improvement. 
(B) To neglect the internet multimedia-based English 

teaching, in order to value outdated courses. 
(C) To connect pedagogical theories and teaching expertise 

with the merits of new technology. 
(D) To avoid structuring principles and the use of the internet. 

 
        QUESTÃO 41 
 
Complete the sentences with the CORRECT preposition: 
 

I. The meeting was supposed to start _______9 o’clock. 
II. Fossils are typically found ______ sedimentary rocks. 

III. Tropical rainforests are inhabited ______ amazing 
species of animals and plants. 

IV. Dinah baked five hundred cupcakes ______ her  
daughter’s birthday party. 

 
(A) by, at, on, in 
(B) at, in, by, for 
(C) on, by, at, in 
(D) at, for, in, on 

        QUESTÃO 42 
 

Mark the alternative that completes the following sentence 
CORRECTLY: 
 
“The Louvre is the world’s ___________ museum and contains 
one of ___________ impressive art collections in history.” 
 
(A) bigger, most 
(B) largest, more 
(C) biggest, the more 
(D) largest, the most 

        QUESTÃO 43 
 
Mark the alternative which presents the CORRECT translations: 

 
(A) exquisite = esquisito / deception = decepção 
(B) argument = argumento / diversion = diversão 
(C) confident = confidente / policy = polícia 
(D) context = contexto / habit = hábito 

        QUESTÃO 44 
 
Choose the option in which the indefinite article is used 
INCORRECTLY: 

 
(A) It is very important to check if a university is officially 

recognized. 
(B) Employees are required to wear an uniform in the 

performance of their duties. 
(C) The mayor showed an honest intention during the 

meeting. 
(D) A proper diet is directly related to a healthy lifestyle 

 
 
 
 

        QUESTÃO 45 
 
Mark the alternative which completes the sentence: 
        
     “After the incident I could ______ think _____ cry.” 
 
(A) either, by 
(B) to, nor  
(C) neither, nor  
(D) so, for 
 
        QUESTÃO 46 
 
According to the following word formation table, mark the 
CORRECT option: 
 

NOUN ADJECTIVE ADVERB 

I. system systematic systematically 

II. distinction distinguish distinctly 

III. finance financial financially 

IV. exclusive exclusion exclusively 

 
(A) Only I and III are correct. 
(B) Only I, II and IV are correct. 
(C) Only III is correct. 
(D) All the alternatives are correct. 

        QUESTÃO 47 
 
Look at the sentences: 
 
I. Mike said that it was surely __________ headache of his 

life. 
II. The teachers were definitely __________ usual during the 

month of May this year. 
III. The police are going ___________than  ever to find the 

gangster. 
 
Now, choose the alternative that completes the sentences 
above: 

 
(A) the worst  /  busiest  / the furthest 
(B) worse than  / the busiest  /  the furthest 
(C) the worst  /  busier than  /  further  
(D) the worse  /  busier  /  furthest 

        QUESTÃO 48 
 
Mark the sentence which is in the PASSIVE FORM: 

 
(A) The storm destroyed the whole suburb. 
(B) A great review was written by the critic. 
(C) The Brazilian Government signed a new legislation. 
(D) An anonymous person donated a fairly large amount of    

money to the orphanage. 
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        QUESTÃO 49 
 
According to the following sentence, select the option which is 
translated CORRECTLY: 
 
“Ann pretended to go to college for over a year. Actually, she 
had never enrolled in a course or attended a single class.”  
 
(A) Ann pretendia ir ao colégio por mais de um ano. 

Atualmente, ela ainda não se inscreveu num curso ou 
compareceu a uma única aula. 

(B) Ann pretendia ir à faculdade por não mais de um ano. Na 
verdade, ela ainda não se matriculou num curso, mas 
assistiu a uma aula para solteiras. 

(C) Ann fingiu ir ao colégio por um ano. Atualmente, ela diz 
que nunca se inscreveu num curso ou compareceu às 
aulas enquanto solteira. 

(D) Ann fingiu ir à faculdade por mais de um ano. Na verdade, 
ela nunca se matriculou num curso ou assistiu a uma 
única aula. 

 
        QUESTÃO 50 
 
Pay attention to the verb tenses: 

 
I. I have been to China three times. 
 I want to go to China three times.  
 
II. I have been on my Japanese course for two weeks. 
 I started my Japanese course two weeks ago. 
 
III. I have never visited England. 
 I have never been to England. 
 
IV. I haven’t talked to Brenda since Monday. 
 I used to talk to Brenda every Monday. 
 
Now choose the alternative which indicates the sentences that 
are SYNONYMOUS:  
  
(A) Only I is correct. 
(B) Only II and III are correct. 
(C) Only I, III and IV are correct. 
(D) All the alternatives are correct. 
 
 
 
        QUESTÃO 51 
 
According to the subordinate conjunctions, mark the option that 
completes the sentences: 
 
I.  I won’t go to Kim’s party _______ I’m invited. 
II.  _________ Martha had all the essential qualifications, she 

didn’t get the job. 
III.  I will stay with you __________ you love me. 
  
 
(A) because / as long as / unless 
(B) as long as / unless / although 
(C) unless / although / as long as 
(D) although / because / unless 

 
 
 

        QUESTÃO 52 
 
Mark the alternative which presents the INCORRECT 
prepositional phrase: 

 
(A) People were really interested on buying our product.  
(B) You should throw these rotten fruits in a trash can. 
(C) Alice’s house is across the street. 
(D) All of my friends will come to my party. 

 
        QUESTÃO 53 
 
According to the verb tense, choose the alternative that 
completes the sentence: 
 
“When Peter _______the lottery, he ________ his job and 
__________ gifts for all his family”. 

 
(A) won / will quit  / buying 
(B) winning / quit / buys 
(C) win / will quit / buying 
(D) won / quit / bought 

 
        QUESTÃO 54 
 
Mark the CORRECT sentence, according to the scrambled 
words: 

 
blues  /  uniquely  /  style  /  American  /  a  /  the  /  is  / musical  

 
(A) The blues is a uniquely American musical style. 
(B) American musical style is a uniquely the blues. 
(C) The American blues is style a uniquely musical. 
(D) The blues American is a musical uniquely style. 

 
        QUESTÃO 55 
 
Select the expression that completes the sentence: 
 
“Greg is the oldest child, ________ sometimes is a 
disadvantage.” 
 
(A) when  
(B) which 
(C) who 
(D) where 

 
        QUESTÃO 56 
 
Choose the alternative that completes the following sentence in 
order to make it logical: 
 
I like people __________________________.  
 
(A) than going to parties. 
(B) which is closer to my house. 
(C) is a complete mystery to me. 
(D) who are honest and respectful. 
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        QUESTÃO 57 
 
According to the common errors observed in written 
expressions, mark the CORRECT sentence: 
 
(A) I assist TV for six hours every day. 
(B) Tina worked in a fabric during twenty years. 
(C) All the directors were present at the meeting. 
(D) I record when I saw you for the first time. 

        QUESTÃO 58 
  
Mark the alternative that completes the sentence: 

 
Anthony said his trip to Australia was really___________. 

 
(A) excite 
(B) excitement 
(C) exciting 
(D) excited 

        QUESTÃO 59 
 

Mark the sentence which presents the CORRECT prefixes. 
 

(A) able – unable / understand - misunderstand 
(B) agree – disagree / polite - dispolite 
(C) necessary – disnecessary / respect - disrespect 
(D) popular – dispopular / happy – unhappy 

 
        QUESTÃO 60 
 
Choose the option that completes the following sentences: 
 
I. Paul works in San Diego, _______ my sister lives. 
II. People couldn’t understand ________ Chris and John 

were arguing. 
III. That’s the girl ________ boyfriend was recently arrested. 
 
(A) which  / whose  /  who 
(B) where  / why  /  whose 
(C) when  /  who  /  which 
(D) who  /  where  / why 

 


