
3. Observe as seguintes recomendações relativas ao CARTÃO-RESPOSTA:

→→→→→ verifique, no seu cartão, o seu nome, o número de inscrição e o número de seu documento de identidade;

→→→→→ o CARTÃO-RESPOSTA será o único documento válido para correção eletrônica através de leitura óptica, e seu preenchimento
e respectiva  assinatura são de inteira responsabilidade do candidato;

→→→→→ a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com caneta, obrigatoriamente,  de tinta  azul ou preta, o
espaço correspondente à letra a ser assinalada, para assegurar a perfeita leitura óptica.

4. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA por erro do candidato.

5. O candidato será automaticamente excluído do certame se for surpreendido:
→→→→→ consultando, no decorrer da prova, qualquer tipo de material impresso, anotações ou similares, ou em comunicação verbal,

escrita, ou gestual, com outro candidato;
→→→→→ utilizando aparelhos eletrônicos, tais como: telefone celular, bip,  walkman, rádio receptor/transmissor, gravador, agenda eletrônica,

notebook, calculadora, palmtop, relógio digital com receptor ou qualquer outro meio de comunicação ativa ou passiva. O
telefone celular deverá permanecer desligado, desde o momento da entrada no local de prova até a retirada do candi-
dato do respectivo local;

6. No CADERNO DE RESPOSTAS DEFINITIVO para a prova discursiva, utilize caneta de tinta azul ou preta.
6.1 O candidato deverá escolher 02 (duas) das quatro questões discursivas apresentadas.
6.2 Será de inteira responsabilidade do candidato o correto preenchimento do número da questão escolhida, uma vez que

respostas com NÚMERO ERRADO não serão OBJETO DE CORREÇÃO.

6.3 Não assine e nem faça qualquer tipo de marcação que possa identificar o candidato no CADERNO DE RESPOSTAS
DEFINITIVO.

6.4 Ao terminar a prova discursiva, destaque o canhoto. Ele é seu comprovante e contém o código criptografado identificador de sua prova.

7. O candidato somente poderá se retirar definitivamente do recinto de realização da prova, entregando o CARTÃO-RESPOSTA
devidamente assinado e o CADERNO DE RESPOSTAS DEFINITIVO, após decorrida 1 (uma) hora do início da prova. No
entanto, SÓ PODERÁ copiar seus assinalamentos feitos no CARTÃO-RESPOSTA  em formulário próprio entregue pela institui-
ção organizadora do concurso,  DURANTE OS 30 min (TRINTA MINUTOS) QUE ANTECEDEREM AO TÉRMINO DA PROVA.

8. Ao terminar a prova o candidato entregará, obrigatoriamente, ao Fiscal de Sala, o seu CARTÃO-RESPOSTA, o CADERNO DE
QUESTÕES, com o  rascunho da Discursiva,  e o seu CADERNO DE RESPOSTAS DEFINITIVO, sob pena de exclusão do certame.

9. Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala, sendo liberados somente quando todos tiverem concluído a
prova ou o tempo tenha se esgotado e tenham sido entregues todos os CARTÕES-RESPOSTA,  sendo obrigatório o registro
dos seus nomes na ata de aplicação de prova.

10. O fiscal não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções.

11. O gabarito da prova será publicado no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, no segundo dia útil seguinte ao de
realização da prova, estando disponível também, no site http://concursos.rio.rj.gov.br .

Boa Prova!

PROFESSOR  DE ENSINO RELIGIOSO

2012

ATENÇÃO

COORDENADORIA GERAL DE GESTÃO DE TALENTOS
COORDENADORIA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

                                                         CONCURSO PÚBLICO
                                                        SECRETARIA  MUNICIP AL DE EDUCAÇÃO

2. É de responsabilidade do candidato, a conferência deste caderno que contém  4 (quatro) questões discursivas, das quais
você deverá optar por responder somente duas, e 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 4
(quatro) alternativas (A,B,C e D),  distribuídas da seguinte forma:

CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS E DISCURSIVAS

1. A prova terá duração de 4h (quatro) horas e 30 (trinta) minutos,  considerando, inclusive, a marcação do CARTÃO-RESPOSTA  e
o preenchimento do CADERNO DE RESPOSTAS DEFINITIVO.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto: V em aí o Est atuto da Palavra

Para mim, é sinal de atraso, mas acho que sou mino-
ria. Estamos atravessando um interessante processo
sociopolítico, em que o comportamento pessoal e par-
ticular é cada vez mais controlado, com a nobre finali-
dade de nos proteger, geralmente de nós mesmos. [...]

Agora há novamente paladinos da sociedade perfeita,
o que lá seja isso, que querem censurar dicionários.
De vez em quando, aparece um desses. Censurar a
lexicografia é uma curiosa inovação. Dicionário é um
trabalho lexicográfico, não uma peça normativa. O le-
xicógrafo não concorda ou discorda do uso de uma
palavra ou expressão qualquer. Obedecendo a critérios
tão objetivos e neutros quanto possível, constata o
uso dessa palavra ou expressão e tem a obrigação
de registrá-la. Eliminar do dicionário uma palavra
lexicograficamente legítima não só é uma violência
despótica, como uma inutilidade, pois a palavra so-
breviverá, se tiver funcionalidade na língua, para que
segmento seja.

Não se pode legislar o funcionamento da língua. O
que se pode, no máximo, é regular a chamada norma
culta, que poderia ter qualquer outro nome, porque é
destinada apenas a manter um pouco da estabilidade
da comunicação necessária à sociedade, desde o con-
vívio interpessoal aos documentos de uso comum, da
propaganda às leis. Se não fosse assim, dentro de
pouco tempo a comunicação verbal seria quase im-
possível. De resto, a língua é viva e livre e ninguém
manda nela, nem mesmo as ditaduras. E não insulta
ninguém, depende para isso de seus usuários, que
criam o que é considerado ofensa.

Mas os usuários são renitentes, de forma que isso
tem que ser regulado, não é possível permitir que o
dicionário registre termos que poderiam ofender algum
indivíduo ou categoria. Acho que tem muita limpeza a
ser feita e agora mesmo me ocorrem cretino, imbecil,
idiota, boçal e outras palavras muito usadas para in-
sultos, que, ainda por cima, são empregadas erronea-
mente, pois sabe-se atualmente que o boçal não tem
culpa de sua boçalidade. Há muita gente que acha
que se trata de um triste problema genético e todo
boçal é uma vítima que, assim como o bandido, foi
marginalizada (ou excluída, que está mais na moda)
e sofreu bullying na infância.

Urge também o banimento de palavras que agravem
povos irmãos, mesmo que hoje seus países não exis-
tam mais politicamente, como beócios e capadócios.

Os já citados cretinos são outro caso deplorável, pois,
para grande vergonha nossa, a palavra vem do francês
crétin, a qual, por sua vez - vejam como o mundo dá
voltas - se originou de chrétien, ou seja, cristão. Pa-
tenteia-se aí um claro insulto a toda a cristandade e
cretino merece dupla proibição. Baiano burro (aliás,
mentalmente prejudicado, para não ofender o burro e
incutir nas crianças desprezo por um animal tão útil à
humanidade) nasce morto, bem sei, mas não se fa-
zem mais baianos como antigamente e não duvido que
surja um grupo na Bahia, empenhado em abolir termos
e expressões como “baianada” e “gelo de baiano”. E
certamente apoiarão seus irmãos paulistas na justa
revolta destes, ao serem informados de que lombo de
carne de boi é chamado na Bahia de “paulista” e que
muitos baianos, a cada dia, dizem casualmente “hoje
eu vou comer um paulista lá em casa”.

Com os dicionários expurgados, não mais compreen-
deremos livros escritos antes desta era. É um preço
pequeno a pagar, para nos livrarmos de uma herança
maldita e tornar nossa língua própria para os anjos que
em breve seremos. Aguardo agora normas sobre as
artes. As artes deverão ser obrigadas à imparcialidade
e a conceder espaço igual a todos. Assim, se o vilão
de um romance for católico e o mocinho evangélico,
será exigida, concomitantemente, uma versão com os
papéis invertidos. Se um samba falar que “minha nega
me traiu”, vai ter que haver outra versão, com a mesma
melodia, cantando “minha loura me chifrou”. E por aí
vamos, ainda chegamos ao primeiro mundo.

João Ubaldo Ribeiro - O Globo – 11 de março de 2012 - adaptado

disponível em http://www.estadao.com.br/noticias/
impresso,vem-ai-o-estatuto-da-palavra-,846950,0.htm

01. Após a leitura do texto, é certo concluir que o autor:

(A) inclui-se entre os lexicógrafos, objetivos e neu-
tros paladinos da sociedade perfeita

(B) rejeita, em um samba, a presença da frase
“minha nega me traiu”

(C) posiciona-se contrariamente à interferência
alheia nos verbetes de dicionários

(D) empenha-se em abolir termos e expressões a
menos que sejam neutros

02. Ao longo do texto, o autor evidencia diálogo com
o leitor, como se constata na conclusão: “E por
aí vamos, ainda chegamos ao primeiro mundo.”
Também se verifica interlocução em:

(A) a língua é viva e livre e ninguém manda nela

(B) vejam como o mundo dá voltas

(C) Aguardo agora normas sobre as artes

(D) Não se pode legislar o funcionamento da língua
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03. Na construção “O lexicógrafo não concorda ou dis-
corda do uso de uma palavra...” NÃO é observado
o rigor gramatical, pois este exige que:

(A) seja eliminada a concorrência de prefixo e pre-
posição, por exemplo concordar com

(B) não se reja de preposição o sujeito de verbo
no infinitivo

(C) seja dada preferência às construções abrevia-
das

(D) não se dê complemento comum a termos de
regência de natureza diferente

04. “... a palavra sobreviverá, se tiver funcionalidade
na língua ...”. Na oração destacada, a atitude de
suposição é expressa pelo conectivo e a flexão
verbal indica que a hipótese abrange:

(A) dados certos conhecidos, irreversíveis

(B) acontecimentos possíveis, prováveis

(C) ocorrências remotamente prováveis

(D) fatos para os quais a condição é irrealizável

05. “... a palavra sobreviverá, se tiver  funcionalidade
na língua.” Caso a flexão do verbo em destaque
seja alterada para tivesse , a conjugação correta
do verbo da primeira oração será:

(A) sobreviveria

(B) sobrevivesse

(C) sobrevivia

(D) sobreviveu

06. Em “... agora mesmo me ocorrem  cretino, imbe-
cil, idiota, boçal...”, o verbo flexiona-se no plural
em concordância com o sujeito composto. Quanto
à concordância verbal, a frase correta, de acordo
com as normas gramaticais, é:

(A) Tanto ideias como palavras carece  de gentileza.

(B) Devem haver  formas gentis de amenizar a
expressão.

(C) Fui eu que lhe pediu  para moderar o vocabu-
lário.

(D) A maior parte das palavras não tinham  signifi-
cado jocoso.

07. “Eliminar do dicionário uma palavra lexicografica-
mente legítima não só  é uma violência despótica,
como  uma inutilidade...” As palavras em desta-
que formam uma série conjuntiva que explicita a
seguinte relação lógica entre as duas orações que
articula:

(A) conclusão

(B) condição

(C) adição

(D) oposição

08. A opção em que todos os vocábulos obedecem,
respectivamente, às mesmas regras que exigem
acentuação gráfica das palavras “vítima , língua ,
excluída ” é:

(A) genético, violência, países

(B) despótica, convívio, útil

(C) lexicográfico, ninguém, aí

(D) legítima, indivíduo, possível

09. “As artes deverão ser obrigadas à imparcialidade...”
Há crase na palavra em destaque, marcada pelo
acento grave. A crase também é indispensável em:

(A) Palavras registradas no dicionário como sendo
de uso pejorativo, são ofensivas a etnias e
devem ser banidas.

(B) Os dicionários costumam ser revistos por equi-
pes de lexicógrafos a cada cinco ou dez anos.

(C) Podar palavras dos dicionários equipara-se a
loucura de rasgar dinheiro por ser contra o
capitalismo.

(D) No livro 1984, um Ministério da Verdade se
dedica justamente a suprimir as palavras con-
sideradas inadequadas pelos ditadores.

MATEMÁTICA

10. Numa festa, a quantidade de não fumantes repre-
senta o quíntuplo da quantidade de fumantes. Se
nessa festa estão presentes mais de 170 pessoas
e menos de 180, a quantidade de não fumantes
corresponde a:

(A) 135

(B) 145

(C) 155

(D) 165

11. O salário de João representa 5/3 do salário de
Antônio. Se Antônio recebesse mais R$ 540,00,
seu salário excederia o salário de João em
R$ 68,00. O maior desses salários equivale a:

(A) R$ 1070,00

(B) R$ 1080,00

(C) R$ 1170,00

(D) R$ 1180,00

12. Uma determinada mercadoria é vendida com 15%
de lucro sobre seu preço de venda. Sendo L o valor
do lucro obtido e C o preço de custo dessa merca-
doria, a razão L/C corresponde a:

(A) 5/19

(B) 3/19

(C) 3/17

(D) 5/17
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13. Simone recebeu 1/4 de um prêmio, e cada um de
seus cinco filhos recebeu 1/5 do restante do prêmio.
Sabendo-se que cada um de seus filhos recebeu
R$ 12.450,00, o valor total do prêmio está indicado
na seguinte opção:

(A) R$ 83.000,00

(B) R$ 87.000,00

(C) R$ 91.000,00

(D) R$ 95.000,00

14. Usando três vezes o algarismo 5 e nenhum sinal
de operações matemáticas, é possível escrever
quatro números diferentes: 555, 555, 555 e 55 . Se
forem usados quatro vezes o algarismo 5, a quan-
tidade máxima de números diferentes que podem
ser escritos é igual a:

(A) 6

(B) 7

(C) 8

(D) 9

15. Na figura abaixo, os quadrados ABCJ, JCHI, CDEH
e HEFG são congruentes entre si.

Se o perímetro de um dos quadrados corresponde
a 14dm, a área sombreada, em dm², é igual a:

(A) 13,75

(B) 13,25

(C) 12,25

(D) 12,75

16. Um professor deve acomodar quatro alunos em
cinco lugares. A quantidade máxima de maneiras
diferentes de se fazer essa arrumação equivale a:

(A) 100

(B) 120

(C) 72

(D) 48

17. A figura abaixo representa a planificação  de um
sólido denominado pirâmide quadrangular regular.

A quantidade de arestas desse sólido é igual a:

(A) 8

(B) 5

(C) 12

(D) 10

18. Uma lata possui a forma de um cilindro circular
reto de altura 15cm. Se o volume desse sólido
corresponde a 405cm³, a área da base do cilindro,
em cm2, é igual a:

(A) 35

(B) 32

(C) 24

(D) 27

HISTÓRIA

19. Os senhores de escravos, para denominarem os
africanos recém-chegados ao Brasil, que ainda não
entendiam nem falavam português e que não co-
nheciam os costumes da terra, empregavam um
termo já usado em Portugal e que trazia com ele a
ideia de que os africanos pertenciam a culturas
inferiores às europeias, tendo inclusive comporta-
mento animalesco. Esse termo, que contribuiu
para a construção de uma imagem preconceituosa
sobre os africanos, é:

(A) crioulo

(B) ladino

(C) boçal

(D) negro

20. “Uma das características mais marcantes da socie-
dade brasileira é o fato de ela ser resultado da
mistura dos povos e das culturas que para cá vie-
ram, por vontade própria ou à força. [...] o que quer
dizer que somos o produto de várias misturas, que
resultaram em coisas diferentes daquelas que lhes
deram origem”.

[SOUZA, Marina de Mello. África e Brasil Africano.
São Paulo: Ática, 2006, p.128]

O conceito que expressa a situação descrita no
trecho precedente é:

(A) etnocentrismo

(B) miscigenação

(C) sincretismo

(D) cosmovisão

5
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21. “No dia 25 de janeiro de 1835 ocorreu na cidade
de Salvador uma das mais significativas revoltas
de escravos nas Américas [...]. A rebelião teve uma
grande repercussão em todo país e chegou a ser
noticiada na imprensa norte-americana e inglesa.
Leis locais e nacionais foram criadas para aumen-
tar o controle dos escravos, incluindo a pena de
morte sem possibilidade de recurso para escra-
vos acusados de matar senhores, capatazes ou
membros de suas famílias; e a discussão para
abolir definitivamente o tráfico transatlântico de
escravos recrudesceu sob o argumento de defesa
da ordem pública”.

[PELLEGRINI. Marco et alli. HISTÓRIA. Coleção Novo
Olhar. Vol. 2, São Paulo: FTD, 2010, p. 270-1]

A revolta citada é:

(A) dos malês

(B) balaiada

(C) sabinada

(D) da chibata

22. “Os colonos portugueses ampliaram suas lavouras,
invadindo as terras dos indígenas e tratando-os
como empecilhos à colonização efetiva do território
brasileiro. Com isso os nativos começaram a sofrer
com a invasão de suas terras, a escravização
generalizada e a desestruturação de suas institui-
ções sociais”.

[PELLEGRINI. Marco et alli. HISTÓRIA. Coleção
Novo Olhar. Vol. 2, São Paulo: FTD, 2010, p. 97]

Entre as formas de resistência das comunidades
indígenas ao contexto descrito destaca-se:

(A) o suicídio

(B) a indolência

(C) o banzo

(D) a migração

23. “Apesar de serem movidos por um sentimento
humanitário de busca da salvação espiritual dos
indígenas, a atuação dos missionários jesuítas
contribuiu para a desestruturação dessas socie-
dades ao submeterem-nas ao seu controle, reti-
rando sua autonomia. Além disso, os jesuítas não
aceitavam alguns aspectos da cultura indígena que
consideravam contrários à cultura cristã, comba-
tendo instituições sociais inerentes ao funciona-
mento dessas comunidades”.

[PELLEGRINI. Marco et alli. HISTÓRIA. Coleção
Novo Olhar. Vol. 2, São Paulo: FTD, 2010, p. 97]

Entre esses aspectos culturais indígenas repudia-
dos pelos missionários jesuítas, destaca-se:

(A) o nomadismo

(B) a poligamia

(C) o tabagismo

(D) a belicosidade

24. No início do período republicano brasileiro havia

uma grande dificuldade de comunicação entre o

interior e as regiões urbanizadas, geralmente nas

regiões litorâneas. Nessa época ocorreram duas

importantes guerras entre o poder central e a po-

pulação miserável e desesperançada do interior:

a Guerra dos Canudos, na região nordeste, e a

Guerra do Contestado, na região sul do país.

Uma característica comum a esses movimentos é o:

(A) coronelismo

(B) despotismo

(C) xenofobismo

(D) messianismo

25. “Enquanto o Rio assume ares de metrópole

[1ª metade do século XX], novas formas de cultu-

ra popular se elaboram, na mistura e na coexis-

tência às vezes agitada dos imigrantes. De fato, é

durante esse meio século que aparece a marca

inseparável do Rio”.

[ENDERS, Armelle. A História do Rio de Janeiro.

Griphus, 2008, p. 221]

A marca cultural proposta pela autora é:

(A) o futebol

(B) a malandragem

(C) o carnaval

(D) a religiosidade

26. “O calendário é [...] um objeto social, que resulta

da ação histórica do homem com vistas à

domesticação do tempo. Os vários calendários

existentes no mundo atestam o caráter plural e

relativo da medição do tempo”.

[RIO DE JANEIRO. Secretaria Municipal de Educação.

Orientações Curriculares. Áreas Específicas: História.

 Rio de Janeiro, 2010, p. 9]

Da análise do texto infere-se que os calendários são:

(A) produtos da cultura

(B) exigências da história

(C) imposições do mercado

(D) fundamentos da civilidade
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27. “As manifestações da religiosidade popular estão
cada vez mais evidentes na sociedade brasileira.
As religiões com maior quantidade de adeptos são:
o catolicismo, o protestantismo, o espiritismo e
as religiões afro-brasileiras”.

[PELLEGRINI. Marco et alli. HISTÓRIA. Coleção
Novo Olhar. Vol. 2, São Paulo: FTD, 2010, p. 268]

O fator que permite que todos os cidadãos brasi-
leiros desfrutem legalmente de liberdade religiosa
é a presença do Estado:

(A) federativo

(B) teocrático

(C) laico

(D) moderno

GEOGRAFIA

28. Se forem comparados os dados dos censos
demográficos do Brasil entre 1872 e 2010, pode-
se verificar que, em 138 anos, a população mundial
aumentou, aproximadamente, vinte vezes. Muito
contribuiu para a aceleração do crescimento da
população o período após a Segunda Guerra Mun-
dial. A principal razão para essa aceleração foi:

(A) a redução da taxa de nupcialidade

(B) o aumento da taxa de natalidade

(C) a redução da taxa de mortalidade

(D) o incremento da imigração estrangeira

29. “O fenômeno da mobilidade populacional vem apre-
sentando transformações significativas no seu
comportamento desde as últimas décadas do
século XX, não só no Brasil como também em
outras partes do mundo. Até o presente momento,
essas mudanças têm demandado um esforço por
parte dos estudiosos no sentido de buscar expli-
cações teóricas para esses novos processos (...).”

Fonte:http://www.ibge.gov.br/lojavirtual/

fichatecnica.php?codigoproduto=90203

Na dimensão interna, considerando a relevância
nas estratégias de sobrevivência dos indivíduos,
há uma nova tendência em que os processos de
mobilidade populacional se materializam, entre
outros aspectos, pelo redirecionamento de:

(A) deslocamentos populacionais de longa dura-
ção e entre grandes distâncias

(B) fluxos migratórios para as cidades médias em
detrimento dos grandes centros urbanos

(C) movimentos pendulares de grande fluxo entre
centros sem dinamismo econômico

(D) mobilidade espacial entre grandes e diversifi-
cados aglomerados urbanos

Leia os textos I e II para responder à questão de

número 30.

Texto I

“Em 2010, o país possuía 6.329 aglomerados subnor-

mais (assentamentos irregulares conhecidos como fa-

velas, invasões, grotas, baixadas, comunidades, vilas,

ressacas, mocambos, palafitas, entre outros) em 323

dos 5.565 municípios brasileiros. Eles concentravam

6,0% da população brasileira (11.425.644 pessoas), dis-

tribuídos em 3.224.529 domicílios particulares ocupa-

dos (5,6% do total). Vinte regiões metropolitanas con-

centravam 88,6% desses domicílios, e quase metade

(49,8%) dos domicílios de aglomerados estavam na

Região Sudeste.”

Fonte: http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias

Texto II

“(...) nas Regiões Metropolitanas analisadas percebe-se,

grosso modo, uma expansão no sentido centro-perife-

ria, sendo que esta periferia é preenchida por peque-

nos focos habitados por uma população diversificada

(ricos e classe média), mas com alto padrão de vida e

elevado IQVH, contracenando com a imensa população

residente em áreas com baixo padrão de vida e reduzi-

do IQVH.”

Fonte: Umbelino, Glauco J. de Matos.  Aplicação

do Índice de Qualidade de Vida Humana (IQVH)

nas regiões metropolitanas do Brasil. Disponível

em: http://www.abep.nepo.unicamp.br

30. As informações acima revelam que, nas principais

regiões metropolitanas do Brasil, ocorre, principal-

mente, de forma ainda marcante, a situação de:

(A) desigualdade econômica entre grupos sociais

(B) desprezo pela conservação do espaço urbano

(C) melhoria na qualidade de vida da população

urbana

(D) despreparo tecnológico do setor de engenha-

ria na esfera pública
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32. Leia o texto a seguir:
“As condições socioeconômicas, os aspectos
físicos e ambientais, os diferentes hábitos alimen-
tares, a capitalização e a escassez de recursos,
os índices de produtividade e as relações de tra-
balho, entre outros fatores, influem na configuração
socioespacial e na sustentabilidade ambiental das
atividades agropecuárias, agroindustriais e de
serviços que se encontram na zona rural.”

(SENE, Eustáquio & MOREIRA, João C. Geografia Geral e
do Brasil: espaço geográfico e globalização. São Paulo:

Scipione, 2004 (adaptado)

Um outro fator, aquele que diz respeito ao ta-
manho, número e distribuição das proprieda-
des rurais é:
(A) o modelo de política agrícola
(B) os sistemas de produção agrária
(C) o nível de desenvolvimento tecnológico

(D) a estrutura fundiária

33.

“No final do século XVIII, no início da Primeira Revolução
Industrial, a taxa de urbanização da população mundial
era de apenas 3%; desde então, essa participação cres-
ceu sem parar. Atingiu entre 13% e 14% no início do
século XX e, a partir de então, o crescimento se acelerou.
De acordo com dados da Divisão de População da ONU,
a taxa de urbanização saltou para 29% em 1950 e 49%
em 2007, com previsão de 70% para o ano de 2050.”

(Fonte: SENE, Eustáquio de & MOREIRA. J. Carlos. Geografia
Geral e do Brasil. São Paulo: Scipione, 2010.)

Considerando as informações acima, é possível
deduzir que constituem as principais facetas do
processo de urbanização:

(A) o crescimento das cidades e a desindustrialização

(B) o assalariamento e a industrialização

(C) o trabalho escravo e a modernização do campo

(D) a subordinação da cidade sobre o campo e a
conurbação

31. “O gás natural tem se tornado, cada vez mais, um

energético estratégico, representando 21% da

matriz energética mundial. No Brasil, apesar das

reservas abundantes, esse percentual é de 9%.

(....) A produção de gás e de petróleo, em 2011, foi

a maior já registrada no Brasil, de acordo com

dados da Agência Nacional de Petróleo (ANP). (...)

O volume diário de gás natural consumido pelas

distribuidoras brasileiras foi de 47,6 milhões de

metros cúbicos, 4% abaixo do volume registrado

no ano anterior. (...) Já com relação à indústria,

com a retomada da produção, o setor industrial

apresentou acréscimo de 9,8% no consumo de

gás natural, aproximadamente o mesmo percentual

alcançado pelo segmento residencial no período

(...).”

(Fonte: Relatório Anual da Administração das empresas do

Grupo de Gás Natural. Jornal O Globo, 28 de mar. de 2012.)

Quando ocorre a redução de volume de gás natu-

ral consumido pelas distribuidoras, esta redução

é, geralmente, provocada por:

(A) retomada da produção industrial, o que incrementa

o consumo de derivados do petróleo

(B) estagnação do poder aquisitivo das classes

médias, o que diminui a demanda do gás

residencial

(C) maior nível dos reservatórios das hidroelétricas,

o que diminui o acionamento das térmicas a

gás natural

(D) desaceleração do preço do petróleo no mer-

cado mundial, o que gera alta no consumo

automotivo nacional
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34. “De 1992 para 2001, a participação dos menores

de 10 anos na população total brasileira caiu de
22,1% para 18,7%, enquanto a das pessoas de

60 anos ou mais aumentou de 7,9% para 9,1%.

(SENE, Eustáquio & MOREIRA, João C. Geografia Geral e do

Brasil: espaço geográfico e globalização. São Paulo:

Scipione, 2004 (adaptado)

No que diz respeito à representação gráfica da com-

posição por idades da população brasileira, os da-

dos acima provocam, na pirâmide etária:

(A) redução na altura devido à redução das taxas

de mortalidade

(B) alargamento da base e estreitamento do meio

para o topo devido ao aumento da expectativa

de vida

(C) prolongamento na altura devido ao aumento

das taxas de fecundidade

(D) estreitamento da base e alargamento do meio

para o topo devido à maior participação de

adultos e idosos

35. Com relação à agropecuária nas regiões econô-

micas do estado do Rio de Janeiro, uma dada

região, segundo Duarte e Santana (2009), “é ca-

racterizada por uma participação importante na

agropecuária do estado. O eixo da rodovia (...)

RJ-130 se destaca pela produção de

hortigrangeiros e pela floricultura. A agropecuária,

em pequenas e médias propriedades de trabalho

familiar, beneficia-se do clima ameno, solo fértil

e disponibilidade de água para irrigação. Nas úl-

timas décadas, houve aumento da produtividade

e qualidade da produção (...) com a expansão da

agricultura empresarial.”

O texto revela características da seguinte região

econômica do Rio de Janeiro:

(A) Metropolitana

(B) Norte Fluminense

(C) Serrana

(D) Centro Sul Fluminense

36. Com relação às reformas urbanas implementa-
das na cidade do Rio de Janeiro, uma delas foi
marcada por quatro grandes linhas de ação: eco-
nômica, viária, estética e saneamento. No que
toca a essa última, o combate às epidemias foi
um dos focos. Sobre o tema, Duarte e Santana
afirmam (2009) que a “campanha de vacinação
liderada por Oswaldo Cruz constituiu a espinha
dorsal desse aspecto da intervenção urbana. Outro
aspecto relevante foi a guerra aos cortiços, prin-
cipal alvo das demolições (...)”.

As informações descritas acima apontam para a Re-
forma:

(A) de Carlos Sampaio

(B) de Pereira Passos

(C) do Estado Novo

(D) de Carlos Lacerda

CIÊNCIAS

37. Os agrotóxicos, utilizados nas plantações, são

ingeridos por animais e transportados através da

cadeia alimentar. Numa cadeia alimentar de 4 níveis

tróficos, o nível que apresenta maior concen-

tração desse agrotóxico é:

(A) 1º

(B) 2º

(C) 3º

(D) 4º

38. O poluente atmosférico que se liga permanente-

mente às moléculas de hemoglobina, impossibili-

tando-as de transportar o oxigênio, é:

(A) dióxido de carbono

(B) ozônio

(C) monóxido de carbono

(D) monóxido de enxofre

39. Em qualquer ecossistema, os componentes

bióticos e abióticos mantêm um equilíbrio entre si.

Um exemplo de alteração biótica de ambiente é:

(A) barulho produzido pelos automóveis

(B) introdução no Brasil do escargot-africano

(C) elevação da temperatura da água de rios e

lagoas

(D) formação da chuva ácida
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40. Na estação de tratamento de água, são realizados

vários processos físicos e químicos que garantem

o seu consumo sem risco à saúde. O processo em

que são eliminados os microrganismos é:

(A) filtração

(B) decantação

(C) cloração

(D) evaporação

41. Na caatinga, principal bioma da região nordeste

do Brasil, as chuvas são irregulares, as secas

prolongadas e as temperaturas elevadas. Em

algumas plantas da caatinga, observa-se o seguinte

mecanismo de proteção contra a perda de água:

(A) redução das folhas em espinhos

(B) aumento do número de folhas das árvores

(C) redução do número de nervura das folhas

(D) aumento do tamanho das folhas

42. O uso de pesticidas, no combate de pragas na

agricultura, resulta na contaminação do solo e da

água. Uma forma de combate biológico que não

causa alteração ambiental é o uso de:

(A) nitrogênio líquido

(B) petróleo

(C) nutrientes na água

(D) feromôrnios

43. O peixe-piloto possui esse nome porque essa

espécie, frequentemente, nada acompanhando os

tubarões. Na verdade, ele alimenta-se dos restos

que caem da boca do tubarão. A relação ecológica

existente entre o peixe-piloto e o tubarão é

chamada de:

(A) parasitismo

(B) comensalismo

(C) inquilinismo

(D) canibalismo

44. A lagarta da soja (Anticarsia gemmatalles), prin-

cipal inseto desfolhador da soja, pode ser con-

trolada por meio de um vírus. Esse método de

combate à lagarta da soja é denominado:

(A) controle biológico

(B) controle bacteriano

(C) resistência ambiental

(D) resistência orgânica

45. O protocolo de Kyoto é um documento elaborado

em 1997, que estabelece o compromisso dos

países signatários para a redução dos gases que

provocam o efeito estufa. O principal causador

deste efeito é o gás:

(A) hélio

(B) ozônio

(C) carbônico

(D) oxigênio

FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS E

POLÍTICO-FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO

46. O Ensino Religioso constitui excelente oportuni-

dade para a construção de valores e cidadania.

Nesse sentido, pode buscar orientação na Reso-

lução CNE/CP n.º 1/2004, que estabelece princí-

pios e fundamentos para o planejamento, execução

e avaliação da Educação buscando relações

étnico-sociais positivas. As Diretrizes Curriculares

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais têm por meta:

(A) neutralizar os efeitos da sociedade

multicultural e pluriétnica do Brasil rumo à

construção de uma democracia dominante

(B) promover a educação de cidadãos atuantes e

conscientes capazes de interagir e negociar

objetivos comuns

(C) garantir a valorização da identidade cultural dos

menos favorecidos impondo seus valores a

todos os cidadãos

(D) priorizar a cultura afro-brasileira promovendo

os valores da etnia predominante na sociedade

brasileira
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47. Segundo Moacir Gadotti, “poderíamos dizer que o

pensamento pedagógico brasileiro tem sido defi-

nido por duas tendências gerais: a liberal  e a

progre ssista ”. Como característica comum aos grupos

de educadores classificados em cada uma das

tendências citadas pode-se destacar, respec-

tivamente:

(A) utilizar estratégias pedagógicas politicamente

posicionadas – preconizar métodos baseados

na natureza da criança

(B) tomar como princípio a instituição da escola

pública laica – defender a escola como insti-

tuição privada e a educação religiosa

(C) minimizar a intervenção da escola na vida par-

ticular do cidadão – defender a ideologia e os

valores da sociedade de consumo

(D) restringir o papel da escola ao estritamente

pedagógico – defender o envolvimento da

escola na formação de um cidadão crítico e

participante

48. Constata Marcos Bagno: “numa sociedade diver-

sificada e estratificada como a brasileira haverá

inúmeras normas linguísticas como, por exemplo,

a norma característica de comunidades rurais

tradicionais, aquela de comunidades rurais de

determinada ascendência étnica, a norma carac-

terística de grupos jovens urbanos, a(s) norma(s)

característica(s) de populações das periferias

urbanas, a norma informal da classe média urbana

e assim por diante.”. Diante desse quadro, o pro-

fessor deve:

(A) impor a norma culta da língua em substituição

à norma linguística das classes populares, que

não deverá mais ser usada em situação algu-

ma da vida prática e profissional

(B) compreender a norma utilizada pelos alunos

apenas como um conjunto de formas

linguísticas, mostrando-lhes a necessidade

imediata de abandoná-la

(C) respeitar a norma utilizada por cada aluno

como fator de identificação ao grupo com o

qual mantém um vínculo de pertencimento,

valorizando sua identidade cultural

(D) evitar o contato da norma culta com as diversas

variantes no intercâmbio social a fim de impe-

dir as múltiplas interferências e utilizações

indevidas

49. De acordo com Paulo Freire, a formação de um

professor para uma prática educativa crítica inclui,

necessariamente, a tomada de consciência de que:

(A) o professor é o sujeito da ação educativa e o

aluno é o objeto a ser por ele formado

(B) ensinar não é transferir conhecimento, mas

criar a possibilidade de sua construção

(C) aluno e professor têm papéis iguais e se equi-

valem no processo ensino-aprendizagem

(D) aprender é incorporar um conteúdo historica-

mente construído que o educador transmite

50. Arlete utilizou a técnica de painel aberto para

discutir com seus alunos o tema solidariedade .

Dividiu a turma em 4 grupos que já haviam esco-

lhido um texto sobre o tema. Os grupos deveriam

se organizar de forma a atribuir diferentes funções

a seus membros: expositores, cronometristas,

anotadores e interrogadores. Primeiramente os

expositores de cada grupo apresentam verbalmente

um resumo do texto escolhido. Após a apresenta-

ção, os interrogadores de cada equipe fazem per-

guntas aos demais para esclarecer as dúvidas e

lacunas. Cabe aos cronometristas controlar o tem-

po previamente determinado para a exposição e

para os esclarecimentos, advertindo os colegas

que respeitem o tempo definido para suas inter-

venções. Finalmente, os anotadores, que durante

todas estas etapas registraram as falas dos cole-

gas, produzem uma síntese a ser apresentada e

completada por toda a turma.

Essa atividade contribui para a construção de com-

petências diretamente relacionadas:

(A) ao desenvolvimento de iniciativa,  cooperação

e socialização e à capacidade de produzir

sínteses

(B) ao domínio de múltiplas linguagens e das redes

de relações sociais que envolvem a partici-

pação cidadã

(C) à capacidade de resolver situações problema

e de lidar com situações que envolvem a reli-

giosidade

(D) ao desenvolvimento da reflexão crítica e ao

domínio da expressão escrita de acordo com

a norma culta da língua
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QUESTÕES DISCURSIVAS

VOCÊ DEVERÁ ESCOLHER, PARA RESPONDER NO CADERNO DEFINITIVO,

APENAS 02 (DUAS)  DAS QUATRO QUESTÕES A SEGUIR:

QUESTÃO DISCURSIVA NÚMERO: 01

“O fazer docente pressupõe a realização de um conjunto de operações didáticas coordenadas entre si. São o
planejamento, a direção do ensino e da aprendizagem e a avaliação, cada uma delas desdobradas em tarefas
ou funções didáticas, mas que convergem para a realização do ensino propriamente dito.”

José Carlos Libâneo (1994)
Considerando o trecho destacado, disserte sobre como o(a) professor(a) deve articular as operações didáticas,
citadas por Libâneo, para o estabelecimento de um processo de ensino e de aprendizagem eficazes. Seu texto
deverá ter no mínimo 15 (quinze) e no máximo 20 (vinte) linhas.

QUESTÃO DISCURSIVA NÚMERO: 02

“A compreensão é, a um só tempo, meio e fim da comunicação humana. Entretanto, a educação para a
compreensão está ausente no ensino. O planeta necessita, em todos os sentidos, de compreensão mútua.
Considerando a importância da educação para a compreensão, em todos os níveis educativos e em todas as
idades, o desenvolvimento da compreensão pede a reforma das mentalidades. Esta deve ser a obra para a
educação do futuro.
A compreensão mútua entre os seres humanos, quer próximos, quer estranhos, é daqui para a frente vital para que
as relações humanas saiam de seu estado bárbaro de incompreensão.”

Edgar Morin (2006)

Ensinar a compreensão mútua entre os seres humanos é um dos setes saberes elencados por Morin como
condição para o estabelecimento da educação do futuro. Disserte sobre o papel do(a) professor(a) para o
desenvolvimento desse aspecto no cotidiano escolar. Seu texto deverá ter no mínimo 15 (quinze) e no máximo 20
(vinte) linhas.

QUESTÃO DISCURSIVA NÚMERO: 03

“(...) durante as últimas décadas, a pedagogia e as ciências da educação preocuparam-se bastante
com os métodos e as relações pedagógicas e, assim, realizaram-se progressos nessas áreas. Agora,
começa a operar-se uma conscientização da essencial importância dos conteúdos ensinados, gerando,
dessa forma, um esforço para a renovação (...). Não basta que na escola se formem os instrumentos,
os métodos e os hábitos destinados essencialmente a servir ao “mais tarde”. Manifesta-se cada vez
mais a preocupação com uma cultura escolar suscetível de responder às demandas atuais dos jovens.”

Georges Snyders (1993).

A partir da leitura do texto de Georges Snyders e de suas próprias experiências pedagógicas, descreva como
um(a) professor(a) pode desenvolver um processo que de fato ensine de forma prazerosa e democrática os
conhecimentos planejados para seus alunos do Ensino Fundamental. Seu texto deverá ter no mínimo 15 e no
máximo 20 linhas.

QUESTÃO DISCURSIVA NÚMERO: 04

“Na busca da construção coletiva do conhecimento que, em hipótese alguma, deve ser privilégio de poucos,
precisamos mais do que nunca construir pontes entre campos do conhecimento, como forma de levar nossos
alunos a compreenderem o mundo de forma mais articulada e de se tornarem autores do conhecimento.”

MULTIEDUCAÇÃO (1996)
Com base no texto da MULTIEDUCAÇÃO, explique como a prática cotidiana do(a) professor(a) deve se orientar.
Seu texto deverá ter no mínimo 15 (quinze) e no  máximo 20 (vinte) linhas.
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