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————————  PORTUGUÊS  ————————

Texto para as questões 1 a 3:

Desencanto

Eu faço versos como quem chora
De desalento... de desencanto...
Fecha o meu livro, se por agora
Não tens motivo nenhum de pranto.

Meu verso é sangue. Volúpia ardente
Tristeza esparsa... remorso vão ...
Dói-me nas veias. Amargo e quente,
Cai, gota a gota, do coração.

E nestes versos de angustia rouca
Assim dos lábios a vida corre,
Deixando um  acre sabor na boca.

- Eu faço versos como quem morre.
       (Manuel Bandeira)

01. Identifique a assertiva que não se apresenta de
forma correta:
a) No verso “Fecha o meu livro, se por agora...”, o

verbo grifado apresenta-se na 3ª pessoa do
singular do modo imperativo.

b) A derivação prefixal está formando a palavra
“desalento”

c) Tem-se um período composto por subordinação,
iniciando os versos do poema.

d) Os vocábulos “ardente”, “esparsa” e “vão”
presentes na 2ª estrofe são adjetivos.

02. No verso “Deixando um acre  sabor  na boca”.
A expressão em destaque refere-se
semanticamente a:
a) Doce
b) Amargo
c) Colorido
d) Salgado

03. Em observância  ao trecho,”os puritanos passaram
a enxergar a opulência como manifestação exterior
da benção divina e não como um desvario cúpido”,
percebe-se que determinadas palavras se opõem
devido à posição da sílaba tônica: cúpido
(proparoxítona) e cupido (paroxítona). Assinale a
alternativa que apresenta a diferença de posição
da sílaba tônica como elemento caracterizador  da
oposição entre duas palavras:
a) Ortoépia / ortoepia
b) Acróbata / acrobata
c) Homília / homilia
d) Ímpio / impio

Texto para as questões 4 a 6:

Canção
(Cecília Meireles)

Pus o meu sonho num navio
E o navio em cima do  mar;
-depois, abri o mar com as mãos
para o meu sonho naufragar

Minhas mãos ainda estão molhadas
Do azul das ondas entreabertas
E a cor que escorre dos meus dedos
Colore as areias desertas.

O vento vem vindo de longe,
A noite se curva de frio;
Debaixo da água vai morrendo
Meu sonho, dentro de um navio...

Chorarei  quanto for  preciso,
Para fazer com que o mar cresça,
E o meu navio chegue ao fundo
E o meu sonho desapareça

Depois, tudo estará perfeito;
Praia lisa, águas ordenadas,
Meus olhos secos como pedras
E as minha duas mãos  quebradas.

04. Algumas  figuras de linguagem encontram-se
presentes no poema acima. Observe:

I. “a noite se curva de frio; “ / prosopopéia
II. “Minhas mãos ainda estão molhadas / do azul

das ondas entreabertas” / sinestesia
III. “meus olhos secos como pedras...” /

comparação
IV. “e o meu navio chegue ao fundo / e o meu sonho

desapareça” / polissíndeto

Considerando-se a relação apresentada entre o
verso e a figura de linguagem, é possível se afirmar
que:
a) I, II e III estão corretas
b) Apenas II é incorreta
c) Todas estão corretas
d) Apenas I, II e IV  estão corretas.

05. O tema do poema sugere:
a) Uma atitude de renúncia.
b) Uma dúvida existencial.
c) Um desejo de embalar o sonho numa canção.
d) O desejo de continuar vivendo um mundo de

sonhos.
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06. Assinale a opção que indica o efeito sintático
provocado pela expressão em destaque na estrofe:

“... debaixo da água vai morrendo
meu sonho, dentro de um navio...”

a) Predicativo do sujeito
b) Objeto direto pleonástico
c) Sujeito simples
d) Adjunto adverbial

Texto para as questões de 7 a 9:

Uma   decisão   singular   de   um   juiz   da
Vara  de Execuções  criminais  de  Tupã,  pequena
cidade a 534 km da cidade de São Paulo, impondo
critérios bastante rígidos para que os
estabelecimentos  penais  da região  possam
receber novos presos, confirma a  dramática
dimensão  da  crise  do sistema  prisional. A
sentença  determina,  entre  outras medidas, que
as penitenciárias somente acolham presos que
residam em um raio de 200 km.

Segundo o juiz, as medidas que tomou são
previstas pela   Lei   de   Execução   Penal   e
objetivam  acabar  com  a violação  dos  direitos
humanos  da  população carcerária  e “abrir  o
debate  a respeito  da regionalização dos presídios”
Ele alega que muitos presos das penitenciárias
da região são de famílias pobres da Grande São
Paulo, que não dispõem de condições financeiras
para  visitá-los  semanalmente,  o  que prejudica
o   trabalho  de  reeducação  e  de  ressocialização.

Sua sentença foi muito elogiada. Contudo, o
governo estadual anunciou que irá recorrer ao
Tribunal de Justiça, sob a   alegação   de   que,
se  os  estabelecimentos  penais  não puderem
receber   mais    presos,    os    juízes    das varas
de execuções   não   poderão  julgar   réus
acusados  de  crimes violentos, como homicídio,
latrocínio, seqüestro ou estupro.  Além disso, as
autoridades carcerárias alegam que a decisão
impede  a  distribuição  de  integrantes  de  uma
quadrilha por diversos   estabelecimentos   penais,
seja   para   evitar   que continuem comandando
seus  “negócios”,  seja  para coibir a formação de
facções criminosas.

Com  um  déficit  de  mais  de  40 mil vagas e
várias unidades comportando o triplo de sua
capacidade de lotação, a  já   dramática   crise  do
sistema  prisional de São  Paulo  se agrava  todos
os  dias.  O mérito da sentença do juiz de Tupã,
que dificilmente será  confirmada  em  instância
superior, é o de refrescar a memória do  governo
sobre a urgência de uma solução para o problema.

Estado de S. Paulo, 13/1/2008, p.A3 (com adaptações)

07. Nas linhas 8 a 10, “ que as penitenciárias
somente acolham presos que residam em um
raio de 200 km”, a oração aqui em destaque
classifica-se sintaticamente como:
a) Oração coordenada adjetiva causal
b) Oração subordinada adverbial final
c) Oração subordinada substantiva objetiva direta
d) Oração subordinada assindética

08. Assinale a alternativa INCORRETA quanto à
estrutura lingüística apresentada nas frases:
a) No trecho:” Para  visitá-los  semanalmente(l.19),

o pronome em destaque refere-se aos presos.
b) Os vocábulos “singular”(l.1) “dramática” (l.6) e

“rígidos”(l.4) exercem sintaticamente a função
de adjunto adnominal.

c) Os vocábulos “carcerária”(l.14) e “presídios”(l.15)
são acentuados graficamente obedecendo à
semelhante regra de acentuação.

d) O texto caracteriza-se como descritivo devido
à sua complexidade e à apresentação de fatos
que ocorreram com personagens reais.

09. Assinale a opção que apresenta corretamente o
sinônimo da forma verbal “coibir”(l.33):
a) Impedir
b) Desrespeitar
c) Renegar
d) Observar

10. As formas verbais que complementam
corretamente os dois trechos abaixo são:

I. ____________ a família, jamais__________ a
atenção e confiança que julga merecer.

II. ____________ dos políticos que não respeitam
o povo brasileiro.

                             I                         II
a) Destratando  -  granjeará Divirjamos
b) Distratando  -  granjeará Divirgamos
c) Distratando  -  grangeamos Diverjamos
d) Destratando  -  grangearemos Divirjamos

————  CONHECIMENTO ESPECÍFICO  ————

11. Conforme as idéias sobre alfabetização desde que
a escola pública sistematizou o processo de
aquisição da leitura e da escrita, os educadores
têm pensado e agido em função desta ou daquela
concepção sobre este processo. Ao longo do
tempo, o conceito de alfabetização mudou para
responder às necessidades da sociedade. Para
Magda Soares (apud LAGÔA, 1990), é CORRETO
afirmar que no contexto atual alfabetização
significa:

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
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a) Processo lento, demorado e contínuo, que
envolve várias fases que vão do simples
aprendizado de letras, sílabas, palavras e frases
e que leva ao aprendizado das habilidades de
leitura, escrita e aritmética;

b) Processo através do qual um indivíduo se torna
capaz de ler e escrever uma breve e simples
exposição de fatos relativos à vida cotidiana,
dando-lhes condições de integrar-se ao mundo
em que vive;

c) Processo que prepara o homem para
desempenhar um papel social, cívico e
econômico em um dado contexto social,
contribuindo para o desenvolvimento e
progresso numa nova ordem mundial;

d) Processo que propicia condições para que o
indivíduo - criança ou adulto - tenha acesso ao
mundo da escrita tornando-se capaz não só de
ler e escrever, enquanto habilidade de
decodificação e codificação do sistema de
escrita, mas, sobretudo, de fazer uso real e
adequado da escrita em todas as funções que
ela tem em nossa sociedade;

12. Conforme os avanços científicos em torno do
processo de aquisição da leitura e da escrita e,
em especial, com a contribuição de Emília Ferreiro
através da Psicogênese da Língua Escrita
sabemos que para a criança aprender a natureza
do sistema alfabético, esta passa por níveis que
levam a construção deste conhecimento. Associe
a 2ª coluna (características) de acordo com a 1ª
coluna (níveis de aprendizagem):
Coluna 01
a)Pré-silábico
b)Silábico
c)Silábico-alfabético
d) Alfabético
Coluna 02
(  ) O aluno estabelece uma vinculação entre a

representação escrita das palavras e suas
propriedades sonoras;

(  ) Ele apropria-se da relação fonema e grafema,
compreende que cada som corresponde a uma
letra;

(  ) Ele produz uma escrita guiada pela hipótese
silábica e pela  alfabética;

(  ) O sujeito se utiliza de desenhos ou rabiscos
para representar a escrita;

A seqüência correta é:
a) 1, 2, 3, 4
b) 4, 3, 2, 1
c) 4, 2, 3, 1
d) 3, 4, 1, 2

13. Para Soares (2001), a maior parte das dúvidas e
controvérsias em torno de levantamentos e
pesquisas sobre níveis de letramento tem sua
origem na dificuldade de formular uma definição
precisa e universal desse fenômeno. Mas para
diferenciar alfabetização de letramento, a referida
autora o define como sendo:

a) Um conjunto de habilidades necessárias à
prontidão que se estende desde a habilidade
de decodificar palavras escritas até a
capacidade de reproduzir os saberes escolares;

b) O estado ou condição de quem não apenas sabe
ler e escrever, mas cultiva e exerce as práticas
sociais que usam a escrita;

c) O processo que possibilita ao indivíduo adquirir
a tecnologia do ler e escrever para adaptar-se
ao mundo que o cerca;

d) O processo de aquisição da leitura e da escrita
onde são repassados os rudimentos da língua
padrão com o intuito de integrar o cidadão na
sociedade em que vive;

14. No atual contexto em que vivemos, falar de
Democratização da Educação Escolar significa
pensar em um processo que não pode ser feito de
forma improvisada, desarticulada, nem
assistemática. E sendo o planejamento
considerado um instrumento que ajuda na melhoria
da qualidade do ensino, marque a alternativa que
melhor define planejamento:
a) Um processo que dita as normas e esquemas

rígidos e inflexíveis, que podem e devem ser
aplicados universalmente em todas as situações
e lugares;

b) Um processo de previsão de necessidades e
racionalização de emprego dos meios materiais
e dos recursos humanos disponíveis, a fim de
alcançar objetivos concretos, em prazos
determinados e em etapas definidas, a partir
do conhecimento e avaliação científica da
situação original;

c) Um processo que atende a um ritual burocrático
que ajuda na supervisão de qualquer trabalho
no sentido de promover o controle e
acompanhamento de todas as ações previstas
no âmbito educacional, econômico e político;

d) Um meio para que grupos possam decidir sobre
objetivos e prioridades de qualquer área,
concebendo ainda, como um oráculo inspirador
de todas as soluções para os problemas do
contexto atual;

15. “O conhecimento não pode advir de um ato de
doação, mas se dá através de um processo que
se realiza no contato do homem com o mundo
vivenciado, no sentido de libertar o homem do
determinismo”. Estas são características que
definem a seguinte tendência pedagógica:
a)Tecnicista
b)Tradicional
c)Renovada não diretiva
d)Libertadora

16. Analise as afirmativas abaixo referentes às
concepções de aprendizagem e suas implicações
na prática pedagógica e marque a alternativa
CORRETA:
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a) Na concepção behaviorista (empirista) a
mudança de comportamento é resultante da
interação do indivíduo com os objetos que o
cercam;

b) Para os racionalistas todo conhecimento é
anterior à experiência sendo este, fruto do
exercício de estruturas racionais, pré-formadas
no sujeito;

c) Para Piaget, o conhecimento procede da
experiência única dos objetos e de uma
programação inata pré-formada no sujeito;

d) Segundo Paulo Freire a área de
desenvolvimento proximal é que faz nascer,
estimular e ativar na criança processos internos
de desenvolvimento no quadro das interações
com os outros;

17. O Projeto Político-Pedagógico deve se constituir
em um processo democrático de decisões
buscando instaurar uma forma de organização do
trabalho pedagógico que supere os conflitos,
elimine as relações competitivas, corporativistas
e autoritárias. Assinale a alternativa CORRETA
quanto aos princípios que deverão nortear a escola
democrática, pública e gratuita.
a) Quantidade, respeito, gestão autocrática,

liberdade e valorização do magistério;
b) Qualidade, igualdade de condições, gestão

democrática, liberdade e valorização do
magistério;

c) Qualificação, remuneração digna, liberdade,
autonomia e gestão autocrática;

d) Heteronomia, respeito, solidariedade, gestão
democrática, consciência política.

18. A avaliação é um juízo de valor porque:
a) Informa sobre a eficiência da aprendizagem;
b) Faz juízo sobre a mudança de comportamento

do aluno;
c) Busca dados relevantes na realidade;
d) Qualifica o comportamento do aluno;

19. São características da avaliação, EXCETO:
a) Continuidade;
b) Sistematização;
c) Heterogeneidade;
d) Cientificidade;

20. A maior vantagem do teste objetivo sobre o teste
de dissertação é que:
a) Pode ser usado para medir aprendizagem mais

complexa;
b) Tem maior influência na aprendizagem do aluno;
c) Possibilita uma amostragem de comportamento

mais extensa;
d) Requer menor tempo para preparar e corrigir;

21. “Na sua opinião, qual o maior vulto da história do
Brasil?”. A principal FALHA da questão, é ser:
a) Subjetiva;
b) Opinativa;
c) Imprecisa;
d) Optativa;

22. Indique para cada objetivo específico, o
instrumento de medida mais adequado dentre os
relacionados abaixo:
Use a seguinte chave:
(1) Teste objetivo
(2) Teste de dissertação
(  ) Identificar os principais produtos agrícolas do

Nordeste;
(  ) Emitir julgamento de valor relativo à Política

Internacional;
(  ) Citar duas tendências pedagógicas;
(  ) Enumerar vantagens e desvantagens do método

dedutivo;
(  ) Identificar as relações de causa e efeito entre

os fatos de uma narração histórica;
A seqüência correta é:
a) 2, 2, 1, 2, 1
b) 2, 1, 2, 2, 1
c) 1, 2, 1, 2, 2
d) 1, 2, 1, 1, 2

23. Numere a 2ª coluna (funções da avaliação) de
acordo com a 1ª (tipos de avaliação). Obs: Para
cada tipo de avaliação pode haver uma, mais de
uma ou nenhuma função.
(1) Avaliação diagnóstica
(2) Avaliação formativa
(3) Avaliação somativa

(   ) Dá feedback ao professor
(   ) Identifica certos comportamentos ou

habilidades
(   ) É usada no final de um período, curso ou

programa
(   ) Tem o propósito de classificar os alunos de

acordo com os níveis de aproveitamento
A seqüência correta é:
a) 2, 1, 3, 3
b) 3, 2, 1, 3
c) 2, 1, 2, 3
d) 1, 2, 3, 3

24. Tendo por base as idéias de Jussara Hoffann
(2002), analise as afirmativas e marque a alternativa
correta de acordo com o esquema abaixo:

I. Tanto as normas classificatórias quanto as
críticas às novas formas de progressão escolar
revelam o caráter seletivo e burocrático da
avaliação realizada em nosso país;

II. Os professores ao inovarem suas práticas
devem estar conscientes das concepções que
regem suas ações;

III. As mudanças essenciais em avaliação dizem
respeito às mudanças de procedimentos e não
de suas finalidades;

IV. Atualmente, a maior preocupação dos
educadores se volta para a dimensão social e
política da avaliação;

V. Uma avaliação a serviço da ação tem como
objetivo a verificação e registro de dados do
desempenho escolar;
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a) Todas as afirmativas estão corretas;
b) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas;
c) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas;
d) Nenhuma das afirmativas está correta;

25. Os níveis de planejamento, por ordem de
abrangência são:
a) Planejamento educacional, planejamento

curricular e planejamento de ensino;
b) Planejamento curricular, planejamento

educacional e planejamento de ensino;
c) Planejamento de ensino, planejamento

educacional e planejamento curricular;
d) Planejamento educacional, planejamento de

ensino e planejamento curricular;

26. Piaget sustenta que a gênese do conhecimento
está no próprio sujeito, ou seja, o pensamento
lógico não é inato ou tampouco externo ao
organismo, mas é fundamentalmente construído
na interação homem-objeto. Nesse sentido:
a) O desenvolvimento da filogenia humana se dá

através de um mecanismo auto-regulatório que
tem como base um ‘kit’ de condições biológicas
(inatas portanto), que é ativado pela ação e
interação do organismo  com o meio ambiente
- físico e social. Tanto a experiência sensorial
quanto o raciocínio são fundantes do processo
de constituição da inteligência, ou do
pensamento lógico do homem.

b) A ênfase é para a integração – entre organismo
e meio e entre as dimensões: cognitiva, afetiva,
e motora na constituição da pessoa. A pessoa
é vista como o conjunto funcional resultante da
integração de suas dimensões, cujo
desenvolvimento se dá na integração de seu
aparato orgânico com o meio,
predominantemente o social.

c) O ser humano resulta de uma combinação de
sua herança genética e das experiências que
ele adquire na interação com o seu ambiente.
O fator mais importante no condicionamento
operante não são os estímulos que antecedem
às respostas, mas, sim, os estímulos que as
reforçam.

d) A transmissão é feita a partir dos conteúdos
acumulados historicamente pelo homem, num
processo cumulativo, sem reconstrução ou
questionamento. A aprendizagem se dá de forma
receptiva, automática, sem que seja necessário
acionar as habilidades mentais do aluno além
da memorização.

27. De acordo com a Constituição do Estado Piauí
será obrigatório, nas escolas públicas e
particulares:
a) O ensino da literatura brasileira e a promoção

do aprendizado da ecologia, geografia e história
do Piauí e educação sexual;

b) O ensino da diversidade piauiense, da literatura
piauiense, e do aprendizado do meio ambiente,
saúde, ética e direito do consumidor.

c) O ensino da literatura piauiense e a promoção
de novas disciplinas: meio ambiente, saúde,
ética, educação sexual, direito do consumidor,
pluralidade cultural e legislação de trânsito.

d) O ensino de literatura piauiense e a promoção,
no âmbito de disciplina pertinente, do
aprendizado de meio ambiente, saúde, ética,
educação sexual, direito do consumidor,
pluralidade cultural e legislação de trânsito.

28. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
- LDBEN assegura que o ensino será ministrado
com base em princípios, dentre os quais o da
gestão democrática do ensino público. São
aspectos previstos na LDBEN para assegurar o
cumprimento desse princípio:

I. Participação das comunidades escolar e local
em conselhos escolares ou equivalentes.

II. Participação dos profissionais da educação na
elaboração do projeto pedagógico da escola.

III. Eleição direta para escolha dos dirigentes de
escolas públicas.

IV. Valorização das associações de moradores e
estímulo à sua interação com a direção da
unidade escolar.

As afirmativas corretas são:
a) I, II e III
b) I e II
c) I, II e IV
d) III e IV

29. Consiste em determinar o ponto de partida em que
o estudante se deva colocar adequadamente e
procura descobrir as causas ou circunstâncias que
dificultam a aprendizagem dos alunos. Estes são
os propósitos da avaliação:
a) Somativa
b) Formativa
c) Diagnóstica
d) Institucional

30. O desenvolvimento metodológico é o componente
do plano de ensino que dará vida aos objetivos e
conteúdos. A função deste componente é articular:
a) Objetivos e conteúdos com métodos e

procedimentos de ensino que provoquem a
atividade mental e prática dos alunos.

b) Conteúdos e tempo de desenvolvimento do
plano de aula, a fim de garantir a construção do
conhecimento dos alunos.

c) Objetivos e avaliação possibilitando o
diagnóstico para o acompanhamento da
aprendizagem.

d) Objetivos e conteúdos, modos de agir, de sentir
e de se posicionar frente a tarefas da vida social.
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————————  MATEMÁTICA  ———————

31. Para realizar uma viagem entre os municípios de
Teresina e São Luis, Francisco levou 5h, a uma
velocidade média de 85 km/h. Qual o tempo
necessário para Francisco realizar essa mesma
viagem, se a velocidade média fosse de 68 km/h?
a) 6h15min
b) 6h25min
c) 6h45min
d) 6h50min

32. Dentre as expressões numéricas seguintes, a de
menor valor é:

a)

b)

c)

d)

33. A sentença: Se x=3 então y=7 é equivalente à:
a) Se x  3 então y  7
b) Se y  7 então x  3
c) Se x  3 então y > 7
d) Se x  3 então y < 7

34. Simplificando a expressão

obtêm – se, como resultado:
a) 0,002
b) 0,02
c) 0,2
d) 2

35. Em um armazém, um funcionário verificou que
poderia organizar as caixas que haviam em
estoque utilizando somente pilhas com a mesma
quantidade de caixas, podendo conter em cada
pilha 9, 10 ou 14 caixas. Se o número de caixas é
menor que 1000, então elas totalizaram:
a) 600 caixas
b) 610 caixas
c) 620 caixas
d) 630 caixas

—————  CONHECIMENTO LOCAL  —————

Texto 01:
“O município de Joca Marques foi emancipado

somente em dezembro de 1994, tendo seu território
sido formado a partir do município matriz de Luzilândia.
Na realidade, a denominação toponímica atual constitui
uma saudosa homenagem a um dos grande nomes da
política local, ex-prefeito de Luzilândia e filho ilustre do
novel município, o senhor João de Assis Marques (vulgo,
Joca Marques). Seu passado remonta à pequena

formação populacional antes denominada de
Mocambinho. [...] esse pequeno núcleo atraiu grupos
migratórios, advindos de diversas áreas do nordeste,
que encontravam na região condições de subsistência
adequadas e propícias para a manutenção de suas
famílias. Por situar-se às margens do rio Parnaíba - o
segundo maior rio do nordeste - deu margem ao
aumento gradual de sua população, que com a prática
agrícola e a pecuária ajudaram a dinamizar a economia
frágil da região [...] “.

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Joca_Marques.

Acesso em 22/04/2010.

Com base no texto 01, responda às questões 36 e 37.

36. Sobre a  formação do município de Joca Marques
é correto afirmar:
a) A necessidade de Luzilândia de buscar a sua

emancipação política.
b) A região não atraiu grupos migratórios, sua

população é oriunda principalmente da região
de Luzilândia.

c) Está relacionada ao crescimento populacional
da região de Mocambinho e da articulação de
políticos tradicionais da região.

d) O rio Parnaíba não influenciou no crescimento
da região, já que o seu forte econômico era
criação do gado.

37. Sobre a economia de Joca Marques podemos
assinalar, EXCETO:
a) O rio Parnaíba teve uma posição singular na

região, principalmente no comércio fluvial com
as regiões vizinhas.

b) Como em outras regiões do Piauí o gado teve
uma importância significativa na economia da
região favorecendo o seu crescimento.

c) A economia de Joca Marques é influenciada pela
piscicultura devido à proximidade com o rio
Parnaíba.

d) A migração foi fator considerável para o
desenvolvimento demográfico da  região,
estando associada às condições geográficas
da mesma.

38. Observe os dados abaixo da população por grupos
de anos de estudos, no município de Joca
Marques com dados do IBGE de 2000.

Distribuição da População por Grupos de Anos de Estudo

GRUPO DE ANOS DE ESTUDO NÚMERO DE PESSOAS

ABSOLUTO          %

Sem instrução e menos de 1 ano 919 28,0

De 1 a 3 anos 1.504 45,8

De 4 a 7 anos 472 14,4

De 8 a 10 anos 65 2,0

De 11 a 14 anos 62 1,9
15 anos ou mais - -
Não determinados 258 7,9
T O T A L 3.280 100,0

Fonte: IBGE, Censo Demográfico – 2000.
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a) O grupo de 1 a 3 anos e de 4 a 7 anos são
iguais em termos absolutos.

b) Podemos observar que o número de pessoas
que integra o grupo sem instrução e com menos
de 1 ano de estudo é preocupante.

c) O município tinha um índice muito alto de
pessoas com poucos anos de estudo.

d) Os dados permitem inferir que 45,8 % possuem
anos de estudo compatível com a formação
superior.

39. Texto 02.

Fragmentos da reportagem feita com uma comitiva
política do Estado em Visita ao Município de Joca
Marques.

Governo inaugura obras em Joca Marques
10/01/2010 14:59

por Sérgio Fontenelle
“ [...] Uma Delegacia de Polícia, equipada com viatura

policial, e um escritório do Instituto de Assistência Técnica
de Extensão Rural (Emater) estão entre as realizações
inauguradas nesse sábado (9), na cidade de Joca
Marques, pelo governador Wellington Dias e comitiva. O
governador foi recebido pelo prefeito Edilberto Marques e
também visitou obras em andamento, como a construção
de 120 casas e do núcleo da Universidade Aberta do
Brasil (UAB) no município. [...]. Depois desta inauguração,
seguiu a pé pelas ruas da cidade e cumprimentou
populares em direção à Delegacia de Polícia, inaugurada
com muita festa. [...] Além das inaugurações e das obras
em andamento, Wellington Dias autorizou novas ações.
[...] “Quero fazer a ligação asfáltica da sede do município
com a Cidade Velha - a cidade, por conta de inundações,
teve alterada sua expansão urbana.” Trata-se do
asfaltamento de dois quilômetros de uma via pública
urbana em Joca Marques, uma reivindicação feita pelo
prefeito Edilberto Marques”.

Fonte:http://www.piaui.pi.gov.br/materia.php?id=37863.
Acesso em 22/10/2010.

Com base na reportagem acima podemos afirmar
que:
a) a região de Joca Marques não teve problemas

com as inundações provocadas pelas cheias
do rio Parnaíba, logo as obras se concentraram
em prédios públicos.

b) a visita da Comitiva do Governo estava apenas
buscando ouvir as reinvidicações do povo nas
ruas.

c) A visita tinha apenas o caráter governamental
de fiscalizar as obras públicas e ouvir o poder
municipal.

d) O município, como outros à margem do rio
Parnaíba foi afetado pelo aumento do volume
do rio no período de chuvas, prejudicando o
perímetro urbano da cidade

40. Com base no texto 02, podemos concluir que:
a) A visita do poder executivo estadual nos

municípios é apenas um ato simbólico feito
anualmente por este poder.

b) A visita se torna necessária para se conhecer
in loco os problemas do município, fiscalizar
obras, bem como ouvir o povo e as lideranças
municipais.

c) As obras não têm muita importância para o
povo, são especificamente para melhorar
autonomia do município em relação ao poder
estadual.

d) A expansão urbana da cidade foi provocada pelo
aumento populacional oriunda do êxodo rural.


