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Conhecimentos Gerais (15 questões)

Português (5 questões)

Texto

Pode haver discussões burras sobre inteligência? Sim. 
Elas são mais comuns que discussões profanas sobre 
religião. Recentemente, quem levantou mais uma 
dessas tertúlias estéreis foi James Watson, um dos 
ganhadores do Nobel de medicina em 1962, quando 
afirmou: “A inteligência dos africanos não é a mesma 
que a nossa.” Depois desculpou-se, mas era tarde. Foi 
aposentado compulsoriamente da instituição de pes-
quisa a que pertencia.

Seguiu-se então o falso debate sobre se uma raça é 
mais inteligente do que outra, quando tudo o que se 
queria discutir era se ainda era possível, no mundo 
politicamente correto de hoje, fazer esse tipo de 
comparação. Não é. Até porque não se chega a lugar 
algum. Como e em que direção podem avançar as 
discussões sobre inteligência? As mais ponderadas e 
surpreendentes respostas vêm dos neodarwinistas, os 
sucessores intelectuais de Charles Darwin (1809-1882).

Eles avançam porque superaram a questão de quem é 
mais inteligente para se dedicar a mapear por que as 
inteligências diferem entre si. Os neodarwinistas par-
tem do pressuposto correto de que pode haver maior 
variação entre pessoas de uma mesma raça do que 
entre pessoas de raças diferentes.

Enterrada a comparação entre raças, pode-se tranqüi-
lamente focar em comparar como povos diferentes 
desenvolveram inteligências diferentes. Para os neo-
darwinistas, isso significa estudar como a evolução 
humana trabalhou sobre propriedades físicas e quí-
micas do cérebro humano em cada etapa e em cada 
nicho onde populações se isolaram através de eras. 
Nesse contexto puramente científico, a frase de Watson 
não deveria causar nenhum furor. Mas, como se sabe, 
as discussões sobre inteligência tendem a ser burras.

Adaptado de: Pense bem antes… Veja (São Paulo): n. 45, p. 124, 14 
nov. 2007.

Numere os termos (sublinhados no primeiro pará-1. 
grafo do texto) de acordo com a classificação sintática.

Classificação sintática

SujeitoI. 
Predicado nominalII. 
Objeto diretoIII. 
Complemento nominalIV. 

Termos

( ) de pesquisa
( ) mais uma dessas tertúlias estéreis
( ) a inteligência dos africanos
( ) são mais comuns que discussões profanas 

sobre religião

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência 
 correta de cima para baixo.

( ) I, IV, III, II.a. 
( ) II, III, I, IV.b. 
( ) III, IV, II, I.c. 
( X ) IV, III, I, II.d. 
( ) IV, III, II, I.e. 

Assinale a alternativa 2. correta quanto à regência 
verbal e nominal, segundo a norma culta da Língua 
Portuguesa.

( ) O Nobel é um prêmio que todos os cientistas a. 
aspiram.

( ) O problema – discussão sobre inteligência – b. 
resultou na polêmica que o texto se referiu.

( ) Sabendo que afirmações racistas implicam na c. 
rejeição das pessoas que lhes emitem, alguns 
cientistas se recusam a comparar raças.

( ) Em contextos científicos, prefere-se mais a d. 
estudar as causas do que a fazer discussões 
estéreis.

( X ) Os estudos dos neodarwinistas visam a des-e. 
cobrir por que as inteligências diferem tanto 
entre pessoas da mesma raça.
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Considere as afirmativas abaixo sobre a grafia das 3. 
palavras destacadas na oração:

“Eles avançam porque superaram a questão de quem 
é mais inteligente para se dedicar a mapear por que 
as inteligências diferem entre si.”

O vocábulo I. porque (escrito junto e sem 
acento) é uma conjunção explicativa que liga 
a segunda oração à primeira, expressando 
idéia de explicação.
Em II. por que (escrito separado e sem acento) o 
por é preposição e o que é pronome relativo, 
substituindo a palavra “questão”.
O vocábulo III. por que (escrito separado e sem 
acento) introduz uma oração interrogativa 
indireta que, no exemplo acima, significa: Por 
que as inteligências diferem entre si?

Assinale a alternativa que indique todas as afirmativas 
corretas.

( ) Somente I está correta.a. 
( ) Somente I e II estão corretas.b. 
( X ) Somente I e III estão corretas.c. 
( ) Somente II e III estão corretas.d. 
( ) As afirmativas I, II e III estão corretas.e. 

Dada a frase abaixo, assinale a alternativa 4. correta.

“Os neodarwinistas partem do pressuposto correto de 
que pode haver maior variação entre pessoas de uma 
mesma raça do que entre pessoas de raças diferentes.”

A palavra destacada pode ser substituída, sem alterar 
o sentido do texto, por:

( X ) princípioa. 
( ) regulamentob. 
( ) condicionamentoc. 
( ) teoremad. 
( ) ditadoe. 

Assinale a alternativa 5. correta quanto à concor-
dância verbal e nominal em relação aos pronomes de 
tratamento empregados na redação oficial.

( ) Recebei Vossa Magnificência nosso protesto a. 
de consideração.

( X ) Vossa Senhoria não entendeu minha declara-b. 
ção sobre os diferentes tipos de inteligência.

( ) Vossa Excelência tendes sido mal informa-c. 
dos sobre as pesquisas desenvolvidas na 
instituição.

( ) Informo a V. Sa. de que vossas observações d. 
serão levadas em consideração no relatório 
final.

( ) Vossa Eminência sereis oportunamente infor-e. 
mado dos resultados.

Atualidades (5 questões)

Assinale a alternativa que indica o fato histórico 6. 
que pode ser apontado entre as conseqüências da 
Segunda Guerra Mundial.

( X ) A “Guerra Fria”.a. 
( ) A “Guerra do Ópio”.b. 
( ) O surgimento da “Liga das Nações”.c. 
( ) A invasão da Polônia pelas tropas alemãs.d. 
( ) A fundação do partido nacional dos trabalha-e. 

dores alemães (nazista).

Mahatma Gandhi, na luta contra o domínio inglês, 7. 
adotou como estratégia a desobediência, o não paga-
mento de impostos e o boicote aos produtos ingleses.

Gandhi é o grande herói da independência do(a):

( ) Israel.a. 
( ) Butão.b. 
( X ) Índia.c. 
( ) Indonésia.d. 
( ) Afeganistão.e. 
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Em 2 de dezembro de 1945, realizaram-se eleições 8. 
no Brasil. Assinale a alternativa que indica o candidato 
eleito, o primeiro após o longo governo de Getúlio 
Vargas.

( ) Plínio Salgado.a. 
( ) Carlos Lacerda.b. 
( ) Jânio da Silva Quadros.c. 
( ) Brigadeiro Eduardo Gomes.d. 
( X ) General Eurico Gaspar Dutra.e. 

O grito de “Diretas Já” ecoou em um famoso comí-9. 
cio ocorrido em São Paulo em 1985. O objetivo dos 
líderes que participaram deste comício era:

( ) A renúncia do Presidente Jânio Quadros.a. 
( ) A renúncia do Presidente Fernando Collor de b. 

Mello.
( X ) A realização de eleições diretas para presi-c. 

dente da República, uma vez que os presiden-
tes eram eleitos indiretamente.

( ) A deposição do Marechal Humberto de d. 
Alencar Castello Branco e a eleição de um 
novo presidente.

( ) A volta do sistema de eleições para os cargos e. 
do executivo e legislativo, até então escolhi-
dos – de acordo com o critério de antiguidade- 
por uma junta militar.

Assinale a alternativa que completa a frase.10. 

Em 1985, Gorbachev assumiu o poder na URSS com 
o firme objetivo de reformar para recuperar o país. As 
reformas de Gorbachev iniciaram um processo liberali-
zante, cuja conseqüência foi:

( ) O início da Guerra Fria.a. 
( ) A invasão do Afeganistão pelas tropas b. 

soviéticas.
( ) O fortalecimento da União Soviética e do c. 

Pacto de Varsóvia.
( ) A invasão da Mongólia pela URSS para estan-d. 

car o nacionalismo local.
( X ) Os movimentos autonomistas de países que e. 

formavam o bloco soviético e o fim da URSS.

Informática (3 questões)

Assinale a alternativa que contém exclusivamente 11. 
tipos de memória não-voláteis, ou seja, que não pre-
cisam estar energizadas para manter o seu conteúdo 
armazenado.

( ) Memória ROM; memória a. cache; disco rígido.
( ) Memória RAM; memória ROM; disco rígido.b. 
( ) Memória RAM; disco flexível (disquete); c. 

CD-ROM.
( X ) Memória d. flash; memória ROM; disco flexível 

(disquete).
( ) Memória e. flash; memória cache; CD-ROM.

A respeito dos campos presentes em mensagens 12. 
de e-mail, é correto afirmar:

( ) O campo de assunto (a. subject) de uma men-
sagem de e-mail pode conter no máximo 32 
caracteres.

( X ) O campo ‘CCO’ de uma mensagem de e-mail b. 
indica endereços que receberão cópia da 
mensagem, sem que sejam revelados para os 
demais destinatários da mensagem.

( ) O campo de assunto (c. subject) de uma mensa-
gem de e-mail não pode conter caracteres de 
pontuação.

( ) O campo ‘CC’ de uma mensagem de e-mail d. 
indica endereços que receberão cópia da 
mensagem e das respostas enviadas a esta 
mensagem.

( ) O campo ‘Para’ (‘To’) de uma mensagem e. 
de e-mail pode conter no máximo oito 
destinatários.
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Assinale a alternativa 13. correta.

Suponha que você deseja selecionar toda uma linha 
de texto de um documento do Microsoft Word, e que 
o cursor está posicionado no início da linha. Quais as 
teclas de um teclado padrão ABNT que efetuam essa 
seleção?

Nas alternativas, considere que o sinal ‘+’ indica que as 
teclas serão pressionadas simultaneamente.

( X ) [Shift] + [End].a. 
( ) [Ctrl] + [End].b. 
( ) [Shift] + seta para a direita.c. 
( ) [Ctrl] + seta para a direita.d. 
( ) [Ctrl] + [Shift] + [End]. e. 

Legislação (2 questões)

Nos termos da Constituição Federal de 1988, é 14. 
considerado um direito político:

( ) A moradia.a. 
( ) O trabalho.b. 
( ) A Nacionalidade.c. 
( X ) O alistamento eleitoral.d. 
( ) Direito de resposta, proporcional ao agravo. e. 

De acordo com a Lei municipal 1.069/1991, o 15. 
reingresso no serviço público de funcionário, com res-
sarcimento dos prejuízos resultantes do afastamento, 
em decorrência de decisão administrativa ou judicial, 
denomina-se:

( ) Transferência.a. 
( X ) Reintegração.b. 
( ) Recondução.c. 
( ) Remoção.d. 
( ) Reversão.e. 
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Conhecimentos Específicos (15 questões)

Brazilian Bilingual Education

(by Lyle Gordon French)

Types of Brazilian Bilingual Education

All schools in Brazil must follow the Ministry of 
Education (MEC) guidelines. All must have 200 school 
days a year; they must all begin grade one at the age 
of six, etc. MEC also publishes the national curriculum 
guidelines (PCN’s), and all schools need to take heed 
of them. The PCN’s are not prescribed curriculum but 
rather a guide, or reference, giving each school its own 
freedom to design its desired courses and content.

In Brazil there are two types of bilingual schools, 
International Schools and Brazilian Bilingual scho-
ols. International schools, as the name would suggest, 
are schools which use a foreign (imported) curriculum, 
and in some cases the IB (International Baccalaureate) 
programme. Students normally begin school when 
they are three, and at the age of six school is a full day. 
They hire some of their teachers from abroad, and in 
most cases follow the host countries academic calen-
dar (most international schools end their academic 
year in June). In this type of a school the foreign lan-
guage is favoured and almost all international schools 
conduct the literacy programmes in the foreign lan-
guage before Portuguese.

Further to this most, if not all, subject areas (maths, 
science etc.) are taught in the foreign language. The 
standards implemented in International schools come 
from the host countries, saying they do need to follow 
the basic requirements to be accredited by MEC. They 
have anywhere from 75% to 85% of the week taught 
in the foreign language. Although these schools do 
have a large number of Brazilian students they also 
have a substantial population of expatriates’ children 
studying there. This makes for a very cosmopolitan 
atmosphere in the school. Although Portuguese is not 
a strong focus in these schools, children do become 
bilingual, in some cases by default, as they live in 

Brazil. Beyond this, International schools are dedicated 
to preparing students to eventually study abroad.

A Brazilian Bilingual school, on the other hand, 
attempts to have a more balanced approach to the 
curriculum design. Most Brazilian Bilingual schools 
immerse children into a foreign language (normally 
English) from an early age, as young as 11/2. After four 
years of immersion, literacy is then carried out in 
Portuguese. Here the policy is that it is better to teach 
children to read and write in their mother tongue 
before second language literacy begins. Students also 
learn content in the foreign language (math, science etc 
are taught in the second language). This is one factor 
that separates bilingual schools from ‘regular’ monolin-
gual Brazilian schools which offer extended or intensive 
second language classes. It is through the teaching 
of content that bilingual schools are able to open the 
student’s mind and get them thinking in the foreign 
language. This however can create a problem, schools 
need to integrate their curriculums; it would be boring 
for a student to study fractions in Portuguese in the 
morning then the same again the afternoon in English.

Bilingualism in Brazil is on the rise, more schools are 
opening and more parents are embracing its metho-
dology. It really is like getting two for the price of one. 
Students eventually become fluent in two or more lan-
guages, think in both, become literate in both, and all 
the while through content teaching, have something 
to talk or write about. All schools have a responsibility 
to prepare their students for the unknown future, and 
bilingual schools are doing this as well as adding the 
element of preparedness to deal with new situations 
in a second language with a high level of fluency. As 
Charlemagne said ‘To have another language is to have 
another soul’.
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Which information below is in the text? Mark the 19. 
correct alternative.

( ) Actually students become fluent in one a. 
language.

( X ) Bilingualism’s methodology is being embra-b. 
ced by parents in Brazil.

( ) Curriculums don’t need to be integrated at a c. 
Bilingual school.

( ) Some schools have the responsibility to pre-d. 
pare their students for the future.

( ) Student’s mind is opened through the tea-e. 
ching of a specific content in an International 
school.

Mark the 20. correct alternative, according to the 
text.

( ) Bilingualism in Brazil is on the fall.a. 
( ) MEC is responsible only for the national curri-b. 

culum guidelines.
( ) Bilingual schools have a balanced approach to c. 

the curriculum design.
( ) Literacy is carried out in English after 4 years d. 

of immersion in a Bilingual school.
( X ) International schools really need to follow the e. 

basic requirements to be accredited by MEC.

Choose the 21. correct alternative:

( ) ‘Its’ in line 8 refers to “PCN’s”.a. 
( ) ‘Them’ in line 6 refers to “schools”.b. 
( X ) ‘They’ in line 3 refers to “schools in Brazil”.c. 
( ) ‘They’ in line 15 refers to “some cases”.d. 
( ) ‘They’ in line 16 refers to “students”.e. 

The words “do” in lines 26, 29 and 34 are used:22. 

( ) as an auxiliary verb.a. 
( ) to form a question.b. 
( ) to perform an action.c. 
( ) to refer back to a previous verb.d. 
( X ) for emphasizing the meaning of a positive e. 

statement.

According to the text, it is 16. correct to say that:

( ) Guidelines are designed by schools.a. 
( ) PCN’s are prescribed curriculum to schools.b. 
( X ) PCN’s are a guide to schools to design its desi-c. 

red courses and content.
( ) Schools don’t need to follow the Ministry of d. 

Education guidelines.
( ) The national curriculum guidelines are neces-e. 

sary to free schools from 200 school days a 
year.

Mark the 17. correct alternative, according to the 
text.

( X ) An International school uses a foreign a. 
curriculum.

( ) A Brazilian Bilingual school only hires teachers b. 
from abroad.

( ) Children are taught in their mother tongue in c. 
an International school.

( ) Curriculums don’t need to be integrated in a d. 
Brazilian Bilingual school.

( ) Children at the age of 11/2 are immersed into a e. 
foreign language in an International school.

Choose the 18. correct alternative about 
International schools:

( ) All teachers are hired from abroad.a. 
( ) Their curriculums need to be integrated.b. 
( ) At the age of six, children stay only part time c. 

at school.
( X ) At this kind of school, children start at the age d. 

of three.
( ) At the age of 11/2, children are immersed into a e. 

foreign language.
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Choose the 27. correct alternative to complete the 
following sentence:

As well as an obligation to teach Engilsh, we have…

( ) to ensure that Grammar is given a high profile. a. 
It’s not disguised. The Grammatical systems of 
English are presented in a traditional method.

( ) to give an emphasis on the cognitive aspect b. 
only, learners study structures and functions 
in detail.

( ) only to motivate listening and reading the c. 
language.

( )  to explore how artificial language learning d. 
processes can enhance learning in the 
classroom.

( X ) a general educational objective to develop e. 
rounded, responsible individuals by exploring 
general, moral and social values.

“The process of learning things in every day life 28. 
often involves five steps.” Which alternative contains 
these five steps?

( ) speak; listen; write; read; explain.a. 
( ) listen; conclude; do; trust; explain.b. 
( X ) do; recall; reflect; conclude; prepare.c. 
( ) guide; feedback; demonstrate; inform; teach.d. 
( ) conclude; demonstrate; teach; do; trust.e. 

Which alternative contains the 29. correct answer to 
complete the following statement?

“          are a major source of authentic 
English for students outside the classroom as well as 
often being an important element in their lives”.

( X ) Songsa. 
( ) Cartoonsb. 
( ) Comic stripsc. 
( ) Newspapersd. 
( ) Magazinese. 

The word “better” in the sentence “Here the policy 23. 
is that it is better to teach…” (line 44) is:

( ) a verb.a. 
( ) a pronoun.b. 
( ) the comparative form of bad.c. 
( X ) the comparative form of good and well.d. 
( ) the superlative form of good and well.e. 

Which alternative contains an example of a sen-24. 
tence in the passive voice? Mark the correct answer.

( ) “Bilingualism in Brazil is on the rise, …” a. (line 58)
( X ) “…in the foreign language (math, science etc b. 

are taught in the second language)” (line 47)
( ) “…in International schools come from the c. 

host countries” (lines 25-26)
( ) “All schools in Brazil must follow the Ministry d. 

of Education” (lines 1-2)
( ) “…school when they are three, and at the age e. 

of six school is a full day.” (lines 15-16)

“Must” in line 1 and “be able to” in line 52, are 25. 
examples of:

( X ) modal verbs.a. 
( ) perfect tenses.b. 
( ) past tenses.c. 
( ) infinitives.d. 
( ) passives.e. 

Mark the alternative in which the words have the 26. 
same meaning:

( ) large – morea. 
( ) both – aloneb. 
( ) abroad – nationalc. 
( X ) to hire – to employd. 
( ) eventually – actuallye. 
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Choose the 30. correct alternative to complete the 
following sentence:

A cross-curricular work ensures that learners…

( ) only use the target language.a. 
( X ) connect the English language with other sub-b. 

ject areas.
( ) are encouraged only to compare aspects of c. 

life in Britain with life in the USA.
( ) seldom write, listen or read into English d. 

classroom.
( ) understand specifc information by setting a e. 

question.
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