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CARGO: PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Estátua de ativista negra substitui a de traficante de escravos no Reino Unido 
 

Depois de ser derrubada durante atos antirracistas em Bristol, no Reino Unido, a escultura de Edward Colston, 
traficante de escravos do século 17, foi substituída nesta quarta-feira (15) pela estátua de uma mulher negra com o punho 
erguido no ar. 

O novo monumento homenageia Jen Reid, manifestante fotografada sobre o pedestal onde ficava a estátua de 
Colston. No início de junho, a imagem do escravocrata foi derrubada e jogada em um rio. 

De acordo com o jornal The Guardian, a obra é de autoria do artista britânico Marc Quinn, que planejou a substituição 
secretamente durante as últimas semanas. 

Em uma operação relâmpago antes do amanhecer, uma equipe de dez pessoas chegou ao local em dois caminhões 
às 5h. Quinze minutos depois, a nova estátua já estava posicionada e acompanhada de um cartaz em que se lia “black 
lives still matter” (vidas negras ainda importam). 

A frase faz referência ao slogan do movimento contra o racismo que ganhou novo fôlego após o assassinato de 
George Floyd, homem negro morto por um policial branco nos Estados Unidos, no final de maio. 

O crime, filmado e divulgado em redes sociais, deu origem a uma onda de protestos em milhares de cidades dos EUA 
e também em países da Europa, Ásia e Oceania. 

“Quando eu estava lá no pedestal e levantei meu braço, em uma saudação do movimento Black Power, foi totalmente 
espontâneo. Era como se uma carga elétrica estivesse passando por mim”, disse Reid em uma declaração conjunta com 
Quinn, divulgada pelo artista nas redes sociais. 

“Meus pensamentos foram para as pessoas escravizadas que morreram nas mãos de Colston e para lhes dar poder. 
Eu queria dar poder a George Floyd, queria dar poder a negros como eu, que sofreram injustiças e desigualdades.” 

Estima-se que a Companhia Real Africana, empresa com a qual Colston estava envolvido, transportou mais de 84 mil 
homens, mulheres e crianças para serem escravizados nas Américas e no Caribe. 

Dados históricos o relacionam às mortes de cerca de 19 mil negros escravizados no século 17. Ainda assim, Colston 
dá nome a pelo menos 20 estradas em Bristol, além de escolas, prédios e hospitais. 

A estátua do traficante foi retirada do rio e, de acordo com autoridades locais, está sendo restaurada para depois ser 
exibida em um museu ao lado de cartazes do movimento Black Lives Matter. 

O objetivo é que a história de 300 anos de escravidão e a luta pela igualdade racial possam ser melhor compreendidas. A 
substituição pela estátua de Jen Reid, entretanto, foi feita sem autorização da prefeitura. 

Segundo o artista responsável pela obra, a nova estátua não foi planejada como uma solução permanente, e sim 
como uma forma de atrair atenção contínua ao movimento antirracista. 

“Queremos continuar destacando o problema inaceitável do racismo estrutural e institucionalizado que todos têm o 
dever de enfrentar”, escreveu Quinn. 

“Essa escultura precisava acontecer no domínio público agora: essa não é uma questão nova, mas parece que houve 
um ponto de inflexão global. Agora é a hora de uma ação direta.” 

Uma onda de questionamentos impulsionada pelos atos após o assassinato de Floyd transformou em alvo outras 
estátuas de figuras históricas consideradas racistas. 

Nos EUA, os alvos foram imagens de militares que fizeram parte do Exército Confederado, lado da Guerra Civil 
americana que defendia a manutenção da escravidão. 

A presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, exigiu que 11 estátuas de confederados sejam 
removidas do Capitólio, sede do Legislativo americano. 

Estátuas de Cristóvão Colombo também foram atacadas. Uma foi incendiada e jogada em um lago em Richmond, na 
Virgínia. Outra, em Boston, foi decapitada. 

Em Londres, a estátua de Robert Milligan, que chegou a ter 526 negros escravizados em suas duas fazendas de 
plantação de açúcar na Jamaica, foi removida pelo Museu das Docas. 

Na Bélgica, ganhou força uma campanha já antiga para tirar de cena monumentos do rei Leopoldo 2º, e um busto do 
monarca que colonizou o Congo (atual República Democrática do Congo) foi para o depósito na Universidade de Mons. 

(Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/07/estatua-de-ativista-negra-substitui-a-de-traficante-de-escravos-no-reino-
unido.shtml.) 
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01 
Considerando a estrutura linguística utilizada no primeiro parágrafo do texto, é possível afirmar que: 
A) De acordo com a intenção da enunciação, a omissão do agente da ação verbal é um recurso utilizado neste parágrafo.  
B) O segmento “estátua de uma mulher negra com o punho erguido no ar” indica, notadamente, o único e exclusivo agente de 

cada ação verbal descrita no parágrafo.  
C) As locuções verbais “ser derrubada” e “foi substituída” apresentam como opção possível de reescrita “que seja derrubada” e 

“sendo substituída” mantendo a correção gramatical e semântica.  
D) Os termos da oração “escultura” e “mulher negra” são elementos conflitantes em relação ao sentido produzido no texto, 

mas equivalentes em relação à função sintática exercida no parágrafo em análise.  
 

02 
Acerca dos dois fatos apresentados no texto, a saber:  o movimento contra o racismo após o assassinato de George 
Floyd e a substituição da escultura de Edward Colston é possível afirmar que: 
A) Ocorre, entre eles, uma controvérsia.  
B) Há uma sequência e confirmação de ideias e ideais.  
C) Pode ser identificada uma predominante indiferença por parte da sociedade. 
D) Demonstram dependência entre si, sendo o primeiro fato apresentado no texto a causa do segundo.  
 

03 
Em “Dados históricos o relacionam às mortes de cerca de 19 mil negros escravizados no século 17.” (10º§), pode-se 
afirmar que a forma verbal destacada possui: 
A) Dois complementos verbais indiretos.  
B) Apenas um complemento verbal direto. 
C) Apenas um complemento verbal indireto.  
D) Um complemento verbal direto e outro indireto. 
 

04 
De acordo com o contexto, está correto o sentido indicado em relação ao vocábulo destacado em:  
A) “parece que houve um ponto de inflexão global” / mudança, modificação. 
B) “a imagem do escravocrata foi derrubada” / aquele que é submetido à escravidão. 
C) “Estátua de ativista negra” / aquele que trabalha para determinada causa governamental. 
D) “traficante de escravos do século 17” / praticante de negócio de origem lícita e clandestina.  
 

05 
Acerca do trecho “A frase faz referência ao slogan do movimento contra o racismo que ganhou novo fôlego após o 
assassinato de George Floyd, [...]” (5º§), pode-se afirmar que: 
A) O termo racismo produz um efeito de ambiguidade no trecho em análise.  
B) Há registro de oralidade com a intenção de aproximar o texto do público-alvo. 
C) O sentido conotativo pode ser observado para produzir o efeito desejado pelo emissor.  
D) A ideia de oposição está presente no que se refere ao emprego das expressões “slogan” e “novo fôlego”. 
 

06  
Pode-se afirmar que os fatos apresentados no texto: 
A) Demonstram uma sequência de ações de alguma forma interligadas. 
B) São registros cotidianos e por isso podem ser veiculados no suporte textual citado na fonte.  
C) Constituem uma narrativa sequencial e subjetiva em que a opinião do emissor é predominante. 
D) São casos isolados e sem qualquer identificação de um com o outro indicando comportamentos sociais atípicos.  
 

07 
Em “Era como se uma carga elétrica estivesse passando por mim”, disse Reid em uma declaração conjunta com Quinn, 
divulgada pelo artista nas redes sociais.” (7º§), há o registro do raciocínio comparativo que se expressa mediante: 
A) Uma relação semântica e sintática que indica uma ideia de adição.  
B) A referência à quantificação da propriedade comum aos objetos comparados. 
C) Elementos que indicam uma comparação de superioridade entre duas situações distintas.  
D) A expressão composta “como se” seguida de verbo no pretérito do subjuntivo indicando, assim, uma comparação hipotética. 
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08 
Dentre os trechos a seguir, é possível a reescrita utilizando a voz passiva apenas em: 
A) “vidas negras ainda importam” 
B) “O novo monumento homenageia Jen Reid” 
C) “uma equipe de dez pessoas chegou ao local” 
D) “a obra é de autoria do artista britânico Marc Quinn” 
 

09 
De acordo com o emprego das classes de palavras, a palavra “que” em: “Meus pensamentos foram para as pessoas 
escravizadas que morreram nas mãos de Colston e para lhes dar poder.” (8º§), pode ser classificada como: 
A) Advérbio.   
B) Substantivo.   
C) Pronome adjetivo.   
D) Pronome relativo. 
 

10 
“Depois de ser derrubada durante atos antirracistas em Bristol, [...]” (1º§). O trecho destacado anteriormente pode ser 
substituído, mantendo-se a correção e o sentido original, por: 
A) Tendo sido derrubada. 
B) Podendo ser derrubada.  
C) De sorte que fora derrubada. 
D) Embora tenha sido derrubada. 
 

MATEMÁTICA 
 

11 
Considere as proposições lógicas a seguir, sabendo-se que todas são verdadeiras: 

 José mora no Rio Grande do Norte ou Maria mora no Rio Grande do Sul. 

 Maria e José foram casados ou Pedro é filho do casal. 

 Se Pedro é filho do casal, então Maria não mora no Rio Grande do Sul. 
Com bases nessas informações e sabendo-se que Maria mora no Rio Grande do Sul, qual das alternativas relacionadas 
apresenta uma sentença necessariamente verdadeira? 
A) Pedro é filho do casal e José mora no Rio Grande do Norte. 
B) Maria e José não foram casados e Pedro não é filho do casal. 
C) Se Pedro é filho do casal, então José mora no Rio Grande do Norte. 
D) Se Maria e José foram casados, então José mora no Rio Grande do Norte. 
 

12 
Analise a proposição a seguir:  
 

“A praia de Pipa fica no Rio Grande do Norte ou São Luís não pertence ao Maranhão.” 
 

Assinale, a seguir, a alternativa que contém uma sentença logicamente equivalente. 
A) Se a praia de Pipa fica no Rio Grande do Norte, então São Luís pertence ao Maranhão. 
B) Se a praia de Pipa fica no Rio Grande do Norte, então São Luís não pertence ao Maranhão. 
C) Se São Luís não pertence ao Maranhão, então a praia de Pipa fica no Rio Grande do Norte. 
D) Se a praia de Pipa não fica no Rio Grande do Norte, então São Luís não pertence ao Maranhão. 
 

13 
Considere a proposição lógica P apresentada por: “P: Se a modelo é bela, então é alta e faz sucesso”. Tem-se que a proposição 
~P (negação de P) é: 
A) A modelo é bela e não é alta e não faz sucesso. 
B) A modelo é bela e não é alta ou não faz sucesso. 
C) Se a modelo não é bela, então não é alta e não faz sucesso. 
D) Se não é alta ou não faz sucesso, então a modelo não é bela. 
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14 
Um clube recreativo é uma área que possui instalações para que seus usuários participem de atividades de lazer, 
oferecendo várias opções para seus associados como campos de futebol, quadras de vôlei, aulas de dança e outros 
esportes. Em determinado clube recreativo, os associados podem se inscrever para participar de quantas atividades 
desejarem. Após um levantamento de informações realizado no clube, a respeito das seguintes atividades: aulas de 
dança, futebol e tênis, constatou-se que: 

 de todas as 20 pessoas que optaram por fazer aula de dança, 8 delas se inscreveram, também, para praticar tênis.  

 30 pessoas se inscreveram para jogar futebol. 

 todas as 15 pessoas que se inscreveram para jogar tênis também se inscreveram em mais alguma atividade.  

 quem optou por jogar futebol não pôde fazer aula de dança devido à incompatibilidade de horários. 

 cada associado considerado no levantamento fez a inscrição em pelo menos uma das atividades. 
Com base nessas informações, quantas pessoas praticam apenas uma das três atividades entre futebol, tênis e dança? 
A) 7 
B) 23 
C) 35 
D) 42 
 

15 
Três grandes amigos: Gabriel, Hugo e Ingrid foram ao shopping passear. Ao chegarem, cada amigo comprou um dos seguintes 
itens: celular, televisão e bicicleta. Após realizarem a compra, os amigos se reuniram na praça de alimentação e foram 
almoçar juntos, sendo que cada um pediu um tipo diferente de comida entre as seguintes opções: massa; carne; e, vege-
tariana. Considerando-se que: 

 Hugo não comprou a televisão. 

 Quem comprou o celular comeu carne. 

 Quem comprou a televisão não comeu comida vegetariana. 

 Gabriel não comeu carne e nem comprou a televisão. 
Qual das alternativas apresenta uma proposição verdadeira? 
A) Gabriel comprou a bicicleta e comeu massa. 
B) Ingrid comeu massa e Hugo comprou o celular. 
C) Hugo comprou a televisão e Ingrid comeu massa. 
D) Gabriel comeu comida vegetariana e Hugo comprou a bicicleta. 
 

16 
Observe a seguinte sequência lógica: (AMOR, RODA, ADUBO, OBRA, ? ). A próxima palavra que completa a sequência é: 
A) ARTE 
B) RATO 
C) BERÇO 
D) ABRAÇO 
 

17 
Dadas duas proposições lógicas: P1, P2, qual das alternativas NÃO apresenta uma tautologia? 
A) Se P1 e P2, então P2 e P1. 
B) Se P1 ou P2, então P2 e P1. 
C) Se P1 e P2, então P2 ou P1. 
D) Se P1 ou P2, então P2 ou P1. 
 

18 
Quatro amigos, Antônio, Bernardo, Carlos e Daniel, estavam jogando um jogo de cartas em que apenas um deles poderia, ao 
final de cada rodada, ser o vencedor. Após um determinado número de rodadas, foi declarado que Antônio era o vencedor 
do jogo, pois havia vencido 3/7 das rodadas, Bernardo ficou em segundo lugar vencendo 1/3 das rodadas, enquanto Carlos e 
Daniel completavam a classificação com 1/6 e 1/14 das rodadas vencidas. Sabendo-se que todas as rodadas foram vencidas 
por apenas um dos amigos, qual foi o número mínimo de rodadas jogadas? 
A) 24  
B) 36  
C) 42  
D) 48  
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19 
Determinada empresa, com o objetivo de criar uma campanha de conscientização para a redução de gases poluentes 
através de veículos automotores, fez uma pesquisa com seus funcionários e pediu para que eles respondessem qual 
era o meio de transporte que eles usavam para ir ao trabalho. Os funcionários poderiam responder mais de uma opção 
entre veículo próprio (carro ou moto), transporte público (ônibus, metrô ou trem) ou meio de transporte não poluente 
(patins, bicicleta, a pé etc.). O resultado da pesquisa está descrito no gráfico de barras a seguir: 
 

 
 

Sabendo que: 

 5 funcionários vão para o trabalho alternando apenas entre veículo próprio e transporte público. 

 6 funcionários vão para o trabalho alternando apenas entre transporte público e meio de transporte não poluente. 

 3 funcionários vão para o trabalho alternando entre as três opções. 
Após o resultado da pesquisa, a empresa pôde concluir que: 
A) Dentre os 40 funcionários que responderam à pesquisa, 12 usam exclusivamente o veículo próprio para ir ao trabalho. 
B) Dentre os 43 funcionários que responderam à pesquisa, apenas 13 usam o veículo próprio alguma vez para ir ao 

trabalho. 
C) Dentre os 37 funcionários que responderam à pesquisa, apenas 6 usam exclusivamente o transporte público para ir ao 

trabalho. 
D) Dentre os 43 funcionários que responderam à pesquisa, nenhum alternava apenas entre veículo próprio e meio de 

transporte não poluente. 
 

20 
Observe a seguinte sequência lógica: 
 

(1, 3, 7, 6, 4, 8, 9, 2, 10, 5) 
 

Deseja-se adicionar à sequência o número 11 de tal forma que se mantenha a lógica usada na sua criação. Dessa forma, 
pode-se concluir que o número 11 será introduzido na posição localizada entre os números: 
A) 4 e 8 
B) 7 e 6 
C) 8 e 9 
D) 10 e 5 
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INFORMÁTICA 
 

21 
Considerando o Microsoft Word 2013, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, ao utilizar a tecla de função [F9], a 
ação a ser realizada no aplicativo é: 
A) Repetir a última ação. 
B) Estender uma seleção. 
C) Atualizar campos selecionados. 
D) Ativar os atalhos da faixa de opções.  
 
22 
No Microsoft PowerPoint 2013, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, para duplicar um objeto/texto selecionado, uma 
combinação de teclas de atalho pode ser utilizada; assinale-a. 
A) CTRL + P 
B) CTRL + Z  
C) CTRL + O 
D) CTRL + D 
 
23 
No Microsoft Excel 2013, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, na utilização de funções, alguns erros podem 
surgir como resposta, indicando que algo não saiu como esperado. Um desses erros pode ser: “#NUM!”. Sobre a origem 
desse erro, assinale a alternativa correta. 
A) Ocorre quando se usa um nome de função não existente no programa Excel.  
B) Acontece quando o tipo de valor é incorreto para o argumento da função em uso. 
C) Ocorre quando são fornecidos valores inválidos para a ação de uma função ou fórmula. 
D) Ocorre, geralmente, quando se utiliza um endereço de célula que existia na planilha, mas que foi removido por algum 

motivo. 
 
24 
No Sistema Operacional Linux, dois comandos podem ser empregados para remoção de processos do sistema; assinale-os. 
A) kali e kill. 
B) kill e killall. 
C) killal e kalix. 
D) kalix e killax.   
 

25 
Para se adicionar um novo usuário no Sistema Operacional Linux, o comando “useradd” é utilizado com algumas 
opções, que complementam a criação de um usuário no sistema. Uma dessas opções é “-M”. A sintaxe do comando é: 
“useradd <opções> <nome_do_usuário>”. O significado dessa opção é: 
A) O diretório do usuário não será criado. 
B) O diretório do usuário será criado, caso não exista. 
C) O nome ou número do grupo ao qual o usuário pertence. 
D) Cria um grupo com o mesmo nome do usuário que está sendo criado pelo comando.  
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

26 
Para que se possa falar de um projeto impregnado por uma intencionalidade significadora, impõe-se que todas as partes 
envolvidas na prática educativa de uma escola estejam profundamente integradas na constituição e vivenciação dessa 
intencionalidade [...]; para tanto, impõe-se que toda a comunidade escolar seja efetivamente envolvida na construção e 
explicitação dessa mesma intencionalidade.                                (SEVERINO 1998, p. 89.) 
 

O primeiro passo para a elaboração coletiva do Projeto Político-Pedagógico (PPP) é mobilizar a comunidade escolar. 
Por comunidade escolar, entende-se a participação de: 
A) Professores e especialistas da unidade escolar, somente. 
B) Funcionários e professores da unidade escolar, somente. 
C) Funcionários, professores, especialistas, alunos e pais de alunos da unidade escolar. 
D) Funcionários, professores, especialistas e pais de alunos da unidade escolar, somente. 
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27 
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) foi pauta dos mais importantes debates sobre educação no país. O documento da 
Base foi homologado pelo Ministério da Educação (MEC), em sua terceira versão, no dia 20 de dezembro de 2017, para as 
etapas da educação infantil e ensino fundamental. Em 14 de dezembro de 2018, o documento foi homologado para a etapa 
do ensino médio. Juntas, a Base da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, integram um único documento: a 
BNCC da Educação Básica. Sobre a BNCC, está INCORRETO o que se afirma em: 
A) Determina as competências, as habilidades e as aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver 

durante cada etapa da educação básica. 
B) É um currículo que irá direcionar as equipes pedagógicas na elaboração dos planejamentos locais; deve ser seguido 

tanto por escolas públicas quanto pelas particulares. 
C) Estabelece que as competências, as habilidades e os conteúdos devem ser os mesmos, independentemente de onde 

as crianças, os adolescentes e os jovens moram ou estudam. 
D) Garante aos estudantes o direito de aprender um conjunto fundamental de conhecimentos e habilidades comuns – de 

Norte a Sul, nas escolas públicas e privadas, urbanas e rurais de todo o país. 
 

28 
Segundo Libâneo (1997), a aula é a forma pela qual é organizado o processo de ensino e aprendizagem, onde o professor 
transmite aos seus alunos conhecimentos adquiridos no seu processo de formação, experiências de vida, conteúdos 
específicos para a superação de dificuldades e meios para a construção de seu próprio conhecimento; nesse sentido, 
sendo protagonista de sua formação humana e escolar. Considerando o exposto e a organização da aula, NÃO se trata 
de um componente didático: 
A) Objetivo. 
B) Avaliação.    
C) Conteúdo. 
D) Diagnóstico. 
 
29 
Tardif e Raymond (2000) entendem que três elementos estão relacionados a uma característica temporal dos saberes docentes: 
“(...) essa tripla caracterização: existenciais, sociais e pragmáticos demonstra a dimensão temporal dos saberes do professor, 
saberes esses que não somente parecem ser adquiridos no e com o tempo, mas são eles mesmos temporais, pois são abertos, 
porosos, permeáveis, e incorporam, ao longo do processo de socialização e de carreira, experiências novas, conhecimentos 
adquiridos em pleno processo, um saber-fazer remodelado em função das mudanças de práticas, de situações de trabalho”. 
Considerando tais informações, analise as afirmativas a seguir. 
I. “_____________, porque os saberes profissionais são plurais, oriundos de fontes e tempos diversos.” 
II. “_____________, porque o pensamento do professor envolve a sua própria vida e suas experiências.” 
III. “_____________, porque os saberes que servem de base ao ensino estão intimamente ligados tanto ao trabalho 
quanto à pessoa do trabalhador.” 
Assinale a alternativa que completa corretamente as afirmativas anteriores. 
A) I. Existenciais II. Sociais III. Pragmáticos  
B) I. Sociais II. Pragmáticos III. Existenciais 
C) I. Pragmáticos II. Existenciais III. Sociais 
D) I. Sociais II. Existenciais III. Pragmáticos 
 
30 
O conceito de formação docente é polissêmico. Ele carrega em si determinadas concepções de educação, ensino e práticas de 
formação. Nóvoa (1995) relaciona formação de educadores às processualidades em três dimensões: desenvolvimento pessoal, 
desenvolvimento profissional e desenvolvimento organizacional. Sobre a dimensão que diz respeito ao desenvolvimento 
organizacional, está correto o exposto em: 
A) Apresenta como referência as dimensões coletivas, que contribuem para a emancipação profissional e consolidação de uma 

profissão que é autônoma na produção dos seus saberes e dos seus valores. 
B) A formação profissional deve propiciar uma perspectiva crítico-reflexiva que possibilite ao educador apropriar-se de 

seus processos de formação e dar-lhes um sentido no quadro de suas histórias de vida. 
C) As práticas de formação devem considerar os saberes experienciais dos educadores, trabalhando de um ponto de vista 

teórico-conceitual, com o objetivo de propiciar a apropriação dos saberes que são chamados a mobilizar no exercício 
da sua profissão. 

D) Considera-se que os educadores devem se assumir como produtores de sua profissão e a escola como um ambiente 
educativo, no qual trabalhar e formar não sejam atividades distintas, pois também se faz necessário mudar os contextos 
em que eles intervêm. 
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31 
As tendências pedagógicas são originadas no seio dos movimentos sociais e contextos históricos particulares que influenciaram 
as práticas pedagógicas e buscaram atender às expectativas da sociedade, seja das classes dominantes ou dos trabalhadores. 
“Considere a tendência que prioriza, na sua concepção pedagógica, o domínio dos conteúdos científicos, a prática de métodos 
de estudo como modo de formar a consciência crítica. O conhecimento é construído pela experiência pessoal e subjetiva do 
aluno; sua metodologia defende que o ponto de partida no processo formativo do aluno seja o contexto cultural e social.” É 
correto afirmar que se trata da Tendência Pedagógica: 
A) Libertária.  
B) Renovada. 
C) Libertadora. 
D) Crítico-Social dos Conteúdos.  
 
32 
Para Libâneo, currículo é a concretização, a viabilização das intenções e orientações expressas no projeto pedagógico. 
De forma geral, o currículo compreende-se como um modo de seleção da cultura produzida pela sociedade para a 
formação dos alunos. É tudo o que se espera que seja aprendido e ensinado. Para o autor, deve ser entendido como o 
elo entre a teoria educacional e a prática pedagógica pertencente a um determinado espaço e tempo histórico. Cada 
currículo possui especificidades diferentes dependendo da época em que ele está inserido. Existem três teorias sobre 
currículo: tradicionais; críticas; e, pós-críticas. Considerando tais teorias, analise as afirmativas a seguir. 
I. “Teorias _________________ buscam uma transformação radical através de questionamentos e desconfiança.”  
II. “Teorias _________________ envolvem relações de gênero, multiculturalismo, cultura, sexualidade, dentre outros 

assuntos.”  
III. “Teorias _________________ preocupam-se com o repasse de conteúdos e busca de resultados com eficácia. São 

teorias de adaptação e de aceitação.” 
Assinale a alternativa que completa corretamente as afirmativas anteriores. 
A) I. críticas II. tradicionais III. pós-críticas 
B) I. críticas II. pós-críticas III. tradicionais 
C) I. tradicionais II. pós-críticas III. críticas 
D) I. pós-críticas II. críticas III. tradicionais 
 
33 
Atualmente, defende-se a necessidade de ajudar os professores a adquirir atitudes, saberes e capacidades essenciais para o 
desenvolvimento de um trabalho eficiente junto de uma população estudantil variada. A grande questão é preparar os 
profissionais para a diversidade cultural que passa pela prática reflexiva e não individualizada ao se ter como pressuposto que 
toda prática é portadora de teoria. 

(ZEICHNER, 1993.) 
 

O ato de ensinar implica uma importante comunicação intercultural porque o fato de a escola não conseguir proporcionar a 
todas as crianças um ensino de qualidade, independentemente da raça ou do background etnocultural; constitui uma crise 
grave no ensino e entra claramente em conflito com os objetivos educacionais de uma sociedade democrática. Segundo o 
autor, apesar dessa necessidade, os programas de formação têm fraca intervenção na formação para a diversidade. De acordo 
com o exposto, bons professores, no intuito de ensinar alunos oriundos de minorias étnicas e linguísticas, devem, EXCETO: 
A) Considerar os diferentes graus de desempenho dos alunos. 
B) Criar uma ponte entre a cultura da casa do aluno e a escola, para facilitar a sua inserção. 
C) Selecionar conteúdos, definir metodologias e avaliação, organizar tempo e espaço escolares, livre de definições ético-

-políticas. 
D) Buscar aprimoramento dos saberes gerais sobre o desenvolvimento da criança e do adolescente, sobre as circunstân-

cias socioeconômicas, socioculturais, dentre outras. 
 
34 
Ao longo da história da educação, várias abordagens de ensino foram disseminadas. Cada abordagem sofreu influências de 
diferentes teóricos, realizando, assim, os seus posicionamentos didáticos. De acordo com Mizukami (1986), na abordagem 
cognitivista, o indivíduo é considerado como sistema aberto, em reestruturação sucessiva, em busca de um estágio final nunca 
alcançado por completo. Assim, não se tem um modelo de sociedade ideal como produto final da evolução humana. Consi-
derando tais informações, é possível inferir que o teórico que influenciou a teoria cognitivista foi:  
A) Freire. 
B) Roger. 
C) Piaget. 
D) Skinner. 
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35 
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996), a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
organizarão, em regime de colaboração, os seus respectivos sistemas de ensino. Acerca dessa organização, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. A União autoriza, reconhece, credencia, supervisiona e avalia, respectivamente, os cursos das instituições de educação 

superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. 
II. O Estado assegura o ensino fundamental e oferece, com prioridade, o ensino médio, respeitando a demanda de alunos 

dos cursos de exames supletivos, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.  
III. Os municípios oferecem a educação infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade, a primeira etapa do ensino 

fundamental. 
IV. Os municípios oferecem creches e pré-escolas e, com prioridade, as creches da educação infantil. 
V. Os municípios oferecem a educação infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade, o ensino fundamental. 
Estão corretas as apenas afirmativas  
A) I, II e V. 
B) I, III e IV 
C) II, III e IV. 
D) II, III, IV e V. 
 
Read the following text to answer 36 and 37. 
  

In a Year of Pandemic and Pain, Women Fight Back (Hillary Margolis) 
 

As violence against women repeatedly grabs headlines during the COVID-19 pandemic, women across Europe are at 
the forefront of mass protests demanding government action to protect women from abuse. Some argue that the women 
shouldn’t risk their lives by protesting during a pandemic, but using health as a reason for curbing action is a painful irony. 
Many women’s lives are already at risk, every day, often in their own homes. Even before the pandemic’s onset, one in 
five women experienced domestic violence. Despite the government’s efforts to encourage domestic violence survivors 
to seek help, the Human Rights Watch judges some measures reflected a lack of expert input and that insufficient 
resources left service providers struggling. It’s an ongoing problem, exacerbated but not caused by the pandemic. 
According to French government data, 146 women were killed by a current or former partner in 2019 — a rate of one 
every two and a half days, and 20% more than in 2018. Large-scale protests erupted in Turkey following the killing of 27-
-year-old Pinar Gultekin by her former partner in July, one of at least 234 women killed in Turkey since the beginning of 
the year. Some politicians from President Erdogan’s ruling party have suggested that Turkey should withdraw from the 
Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, known as 
the Istanbul Convention. This would be a worrying step backwards since Turkey is a country where hundreds of women 
are killed every year. Activists in Poland also launched protests, but these were only some of many mass demonstrations 
in a busy year for women’s rights groups. The protests moved online in April because of COVID-19 lockdown measures. 
Women have harnessed the power of protest elsewhere too. Ukraine and Spain showed in their tens of thousands to call 
attention to violence against women and gender discrimination. Spikes in domestic abuse during the COVID-19 pandemic 
and growing crowds may have garnered the world’s attention, but tackling violence against women requires long-term, 
systemic investment. Women’s groups are working to ensure that national leaders can’t look away when the pandemic 
subsides. 

(Available: https://www.hrw.org/news. Access on: 12/02/2020. Adapted.) 
 

36 
According to text information, the situation of women during the pandemic: 
A) Has changed drastically as domestic violence rebounded in countries where it had already been wiped out.  
B) Got governments to encourage women to protest against domestic violence even at the expense of their health. 
C) Worsened as the spikes in domestic violence pace and the growing number of public dissent have been signaling.    
D) Has improved because violence has been tackled with long-term, systemic investment and uptake of online protest. 
 

37 
While establishing links among text segments, we construct text cohesion. After analysing the use of the word SINCE, 
highlighted in the text, mark the item which represents the idea SINCE introduced.  
A) Time. 
B) Cause.  
C) Constraint. 
D) Resemblance. 
 

https://www.hrw.org/news
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Read the text that follows to answer 38 and 39. 
 

Global Trends in Language Learning in the 21st Century 
             

A student portfolio demonstrates success in tangible ways, and also provides a means to assess students’ learning 
using an asset-based approach. Asset-based assessment is replacing traditional, deficit-based models of evaluation. 
Traditional ways of assessing language acquisition are inadequate in today’s world (Pappamihiel & Walser, 2009). Today 
language acquisition is seen as a complex, nonlinear and communicative endeavour. Traditional multiplechoice or fill-in-      
-the-blank (also called “cloze”) activities and tests, which are easy to grade do not reflect the complexity that is involved 
in learning a language. Over the past 20 years, there has been a worldwide movement towards the development and 
implementation of benchmark systems and frameworks that take an asset-based approach to language assessment. One 
example of a successful national benchmarking system is the Canadian Language Benchmarks (CLB) for Canada’s two 
official languages, English and French, and on a larger scale in Europe, over 40 countries have adopted the Common  
European Framework of Reference for Languages, developed by the Council of Europe (2001). What these systems have 
in common is an asset-based approach to evaluating learning. Traditional models of testing revealed “gaps” in students’ 
knowledge. There was an underlying expectation that if only these gaps could be filled with the appropriate knowledge, 
learning would be complete. Asset-based approaches using benchmarks and frameworks are the new trend in language 
learning evaluation and assessment. For language teachers this means not focusing on verbs and vocabulary lists. It means 
recognizing students’ abilities to understand, use and produce language in a variety of forms, for a variety of purposes. 

(Available: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED510276.pdf. Access on: 11/30/2020. Adapted.) 

 
38 
Taking into account text content, the alternative that matches the text is: 
A) Traditional appraisement must prompt more accurate learning results.  
B) The CLB is intended for unfolding both the English and French teaching. 
C) Students’ disparities should be filled out by the asset-based assessment. 
D) Conventional testing processes might be able to uncover learning voids. 
 

39 
Mark the segment which contains passive voice. 
A) Traditional ways of assessing language acquisition are inadequate in today’s world.  
B) Traditional multiplechoice activities do not reflect the complexity of language learning. 
C) Today language acquisition is seen as a complex, nonlinear, communicative endeavour. 
D) What these systems have in common is an asset-based approach to evaluating learning.    
 
Read the text that follows to answer 40. 
 

Who is Kamala Harris’s role model? 
 

Kamala Harris, the vice president-elect, has spoken about how having two immigrant parents impacted her own 
political values. In particular, she has spoken about her mother, Shyamala Gopalan, a Tamil Indian-American who became 
a leading cancer researcher and activist and passed away from colon cancer in 2009. From her name — Shyamala gave 
her and her sister Maya Sanskrit names to connect their heritage with their identities — to Kamala's focus on immigration 
and equal rights, Shyamala had, and continues to have, a profound influence and lasting legacy on her high-flying 
daughter. It's easy to see where Kamala gets her fearlessness from. Like her daughter, Shyamala was a high achiever, 
someone who pursued her career with conviction. After graduating from the University of Delhi, Shyamala got a PhD in 
nutrition and endocrinology from UC Berkeley. She stayed there for her career as a breast cancer researcher, then later 
worked at the University of Illinois and the University of Wisconsin — even eventually being a part of the Special 
Commission on Breast Cancer.  

(Available: https://www.marieclaire.com. Access on: 11/30/2020. Adapted.) 
 

40 
While producing a text, the author introduces strategies which will lead the reader to infer the text’s purpose. Thus, 
the segment “Who is Kamala Harris’s role model?” makes it possible for the reader to realize that the text’s intent is 
to: 
A) Question and connect to memoir. 
B) Tell people about someone’s ordeal. 
C) Encourage someone to do something. 
D) Give instructions on how to do things. 
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Analyse both of the following images to answer 41.  
  

 
(Available: https://queconceito.com.br. Access on: 12/02/2020.)    

 

 
 (Available: http://livelovelearn.education. Access on: 12/02/2020.) 

 

41 
The alternative describing a conception that is incompatible with the images is: 
A) The most effective learning is a socialized activity where the learner negotiates with himself, with others and with the 

subject matters. 
B) Teacher’s practice should be the opportunity to implement theoretical knowledge forestalling the knowledge which 

comes out from practice.  
C) Interdisciplinary and integrated practices lead to the perception of differences, of limits, of incompletion, and to the 

search of whatever is shared.  
D) Foreign language learning articulated with other subjects and views makes one resize the utilitarian beliefs knowledge 

and culture have nowadays. 
 
42 
The term linguistic variation, or simply variation, refers to regional, social or contextual differences in the ways that a 
particular language is used. Since the rise of sociolinguistics in the 1960s, interest in linguistic variation also called linguistic 
variability, has developed rapidly. R. L. Trask notes “variation far from being peripheral and inconsequential, is a vital part 
of ordinary linguistic behavior”.  

(Key Concepts in Language and Linguistics, 2007.)  
 

Choose the alternative which is NOT consistent concerning linguistic variability. 
A) Dialects, register, jargon and idiolect are some of the overlapping subcategories which might be included in language 

variety.   
B) Pronunciation, morphology, word choice, and grammar are non-linguistic factors which will be averted in linguistic 

variability. 
C) Language varieties often serve as the basis for judgment, and even exclusion, from certain social groups, professions, 

and businesses. 
D)  In sociolinguistic, a language variety is called a “Lect” that is a general term for any distinctive form of a language or 

linguistic expression. 
 

https://queconceito.com.br/
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Analyse the image that follows to answer 43. 
  

 
(Available: https://www.whittierdailynews.com. Access on: 12/01/2020.) 

 

43 
Sketches or drawings, originally humorous, may also deal with symbolizing, satirizing, or even caricaturing some action, 
subject, or person of popular interest. The criticism present in the cartoon is due to the fact that: 
A) The slugguish reply to the pandemic issues led to political shipwreck.  
B) The population has been unable to cope with governmental uprising.  
C) Vests and lifeboats are available, and people are freaking out though. 
D) There is much more to learn about the pandemic than about glaciers. 
 
Read the text that follows to answer 44. 
  

Diversity is the one true thing we have in common. Celebrate it every day. 
  

I often listen to books on tape with my children while I do errands and drive them to their activities. When my 
daughter was four years old and we were listening to a story, she said, “Mom, when I listen to the stories, I see pictures 
in my head. Do you see the same pictures?” This was a thought-provoking question for a number of reasons. First, she 
was describing what good readers do — visualize the story as they read while the details add up to a mental picture. 
Second, I was reminded that we all create mental pictures while reading, and that our pictures may vary greatly. For 
example, when my children and I read the Harry Potter books, we discussed our different ideas about what Harry, 
Hermione, and Ron looked like. (Now that I've seen the movie, I can't seem to remember what I thought they looked like!) 
Perhaps what is most interesting about the visualization that takes place as we read, is that the pictures in our minds 
reflect our own experiences. We connect what we read to our context, and we comprehend new ideas more deeply if we 
can relate to them. 

In a 1979 study on cross-cultural comprehension, subjects from the U.S. and India read letters about an American 
and an Indian wedding and recalled them following interpolated tasks. When subjects read the passage about the wedding 
from their own culture (“the native passage”), researchers observed the following behaviors: subjects read the passage 
more rapidly, recalled a larger amount of information, and produced more culturally appropriate elaborations of the 
content. When the subjects read the “foreign passage” about the other culture's wedding, they read the passage more 
slowly, recalled much less information, and produced more culturally-based distortions. The results indicated that cultural 
context influences comprehension, and that this phenomenon occurs regardless of an individual's background. 
(Steffensen, Joag-Deve, & Anderson, 1979). 

(Available: https://www.readingrockets.org. Access on: 12/02/2020. Adapted.) 
 

44 
The central topic that is presented in the text is: 
A) New approaches and methods to the teaching of reading in English. 
B) How native languages are able to change foreign language teaching. 
C) Cultural context influences on learning notwithstanding background. 
D) Background knowledge and cultural context as creative phenomena. 
 
 
 
 

https://www.whittierdailynews.com/
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Read the text that follows to answer 45 and 46.  
  

Nobody but you 
(James Taylor.) 

  

Everybody knows that I'm just a Joe 
That likes to hang around 
Talking about my problems 
Bringing other people down 
Well this may be so, but not long ago 
I was sitting on the top of the world 
Sure is strange how things can turn themselves around 

  

When I'm in need of a little bit of consultation 
Used to call on my Uncle John 
Took a trip down to West Virginia 
Found him dead and gone 
And as some sort of silly little consolation 
They gave me my ticket back 
What you gonna do with folks like that? 
  

You come on talkin' about angel bands 
You think that you come with your soul in your hands 
Just to set their children free 
But you talk about a little bit of understanding 
Things that happen day to day 
Someone has been good to me, yeh. 
  

Nobody but you, nobody but you, nobody but you, nobody but you (repeat) 
(Available: https://www.allthelyrics.com. Access on: 12/02/2020.) 

 

45 
Considering its use in context, BUT, highlighted in the text, means: 
A) For.  
B) Albeit. 
C) Except. 
D) Whereas. 
 

46 
Gerunds are words that are formed with verbs but act as nouns. Present participles do not act as nouns. Instead, they 
act as modifiers or complete progressive verbs. Analyse the use of the underlined ING forms in the text, and mark the 
one that is a gerund. 
A) Sitting. 
B) Talking. 
C) Bringing. 
D) Understanding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.allthelyrics.com/
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Read the text that follows to answer 47, 48 and 49. 
  

Killing scientists won’t stop Iran’s nuclear work. Diplomacy can. 
 

Over the past two decades, the United States and its allies have tried two very different strategies for containing 
Iran’s nuclear program. One has been to apply crushing sanctions to the regime, launch covert operations to disable key 
facilities or kill scientists, and threaten overt military action. The other has been to negotiate deals with Tehran that freeze 
key activities, such as uranium enrichment, and provide for international inspections. It is now apparent which works 
better. The 2015 nuclear accord, though flawed, had succeeded in rolling back and freezing Iran’s uranium enrichment. 
In contrast, sanctions and sabotage, even when successful, have failed to stop Iran from advancing toward nuclear 
weapons production — much less toppled its Islamist regime. That record won’t be altered by the assassination last week, 
reportedly by Israel, of the Iranian nuclear scientist Mohsen Fakhrizadeh who headed its work on a bomb before the 
project was suspended in 2003.  

Yet, since May 2018, when Mr. Trump withdrew the United States from the multilateral nuclear accord, Iran has 
increased its stockpile of enriched uranium to 12 times the total. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, who 
campaigned against the 2015 agreement, remains wedded to the strategy of pressure, and after Mr. Trump was defeated 
in last month’s election by Joe Biden, declared that “there must be no return to the previous nuclear agreement,” Iranian 
President Hassan Rouhani, whose government negotiated the nuclear deal, reportedly is seeking to restrain any 
retaliation for the assassination pending Mr. Biden’s inauguration. That would benefit both sides. The president-elect will 
hardly be a pushover for Tehran — he has linked a return to the accord to follow-on agreements on issues such as Iran’s 
development of long-range missiles and exports of weapons around the region. But he offers the prospect of a return to 
a diplomacy-focused Middle East strategy that, unlike the hard line of Mr. Trump and Mr. Netanyahu, has a record of 
positive results. 

 (Available: https://www.washingtonpost.com. Access on: 12/03/2020.) 
 

47 
Mark the alternative that matches text information. 
A) Retaliation on the scientist’s assassination might not be supported by the President Houhani. 
B) Economic sanctions have worked out the path for slowing down nuclear weapons production.  
C) The US and Israel tend to favor the adoption of measures to lead Iran to sign a new agreement.  
D) After the US withdrawal from the multilateral nuclear accord, Iran’s uranium enrichment dwindled. 
 

48 
The alternative that represents one of the consequences of American’s dropout of negotiations is: 
A) A spike in enriched uranium output. 
B) The killing of some foreign scientists. 
C) The weaving of another nuclear deal. 
D) The emergence of rescue operations. 
 

49 
WHICH, highlithed in the text, refers back to: 
A) Building facilities that made up for the US sanctions. 
B) Two strategies for controlling Iran’s nuclear program.  
C) The 2015 accord concerning the uranium enrichment.   
D) The cessation of the nuclear bomb production in 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.washingtonpost.com/
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Read the following text to answer 50. 
  

Information Communication Technology in Education 
  

Abstract: Information communication technologies (ICT) at present are influencing every aspect of human life. They 
are playing salient roles in work places, business, education, and entertainment. Moreover, this article recognizes ICTs as 
catalysts for change; change in working conditions, handling and exchanging information, teaching methods, learning 
approaches, scientific research, and in accessing information communication technologies. In this digital era, ICT use in 
the classroom is important for giving students opportunities to learn and apply the required 21st century skills. It has been 
observed that ICT improves teaching and learning and is important for teachers in performing their role of creators of 
pedagogical environments. ICT helps teachers to present teaching attractively. Today in India teaching training programmes 
are made useful and attractive in terms of ICT. Information and Communication Technologies (ICTs) exemplified by the internet 
and interactive multimedia are obviously an important focus for future education and need to be effectively integrated into 
formal teaching and learning – especially in teacher education institutions. 

Keywords: communications, technologies, education. 
(Available: https://www.researchgate.net. Access on: 12/02/2020.) 

 

50 
In the text genre scientic article abstract, the prevaling function is referential. Thus, in terms of text structuring, that 
function is established through: 
A) Adjective use aiming at exposing typical terminology, such as “learning approaches”, “salient roles”. 
B) Impersonality, assertivity in explanations, such as in “this article recognizes” and “it has been observed”. 
C) Lexical choice specific to the technological field, such as in “catalysts”, “multimedia”, “integrated”, “training”. 
D) Use of adverbs and adverbial expressions to set the research period, such as “at present” and “21st century”.   
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INSTRUÇÕES 

 
É facultativo o uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso candidatos. 

 
1. Somente é permitido usar caneta esferográfica de tinta azul ou preta de corpo transparente.  
2. Terá suas provas anuladas e será automaticamente ELIMINADO do Concurso Público o candidato que, durante a 

realização da prova: retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a devida autorização; for surpreendido 
dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua 
realização; utilizar-se de régua de cálculo, livros, máquinas de calcular e/ou equipamento similar, dicionário, notas e/ou 
impressos que não forem expressamente permitidos, gravador, receptor e/ou pagers e/ou se comunicar com outro 
candidato; não permitir a coleta de sua assinatura ou impressão digital; for surpreendido portando ou fazendo uso de 
aparelho celular e/ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a realização das provas, mesmo que o aparelho esteja 
desligado; bem como se recursar a observar/cumprir quaisquer dos procedimentos de segurança em saúde que vierem a 
ser estabelecidos em razão da pandemia de Covid-19. 

3. A prova objetiva terá a duração de 4 (quatro) horas, incluído o tempo de marcação na Folha de Respostas 
(Gabarito). Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a realização da prova em razão 
do afastamento de candidatos da sala de aplicação da prova. 

4. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, a Consulplan poderá, a seu critério, coletar 
impressões digitais dos candidatos, bem como utilizar detectores de metais. 

5. O caderno de questões consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha. Ao receber o material de realização 
das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de questões contém o número de itens 
correspondente ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes na Folha de Respostas 
(Gabarito) que lhe foi fornecida estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto 
ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A, B, C e D) e sendo 
apenas uma única resposta correta. 

7. Verifique se o TIPO/COR deste caderno de questões coincide com o registrado no rodapé de cada página do 
caderno de questões, assim como com o TIPO/COR registrado na Folha de Respostas (Gabarito). Caso contrário, 
notifique imediatamente o Fiscal de Aplicação para que sejam tomadas as devidas providências. 

8. No dia da realização das provas não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou 
pelas autoridades presentes, informações referentes aos seus conteúdos e/ou critérios de avaliação, sendo dever 
do candidato estar ciente das normas contidas no Edital. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de Gabarito) em qualquer meio. 
10. O candidato poderá entregar sua Folha de Respostas (Gabarito) e deixar definitivamente o local de realização da 

prova objetiva somente após decorridas, no mínimo, 2 (duas) horas do seu início; porém, não poderá levar o 
caderno de questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas. O candidato só poderá levar o caderno de 
questões após transcorridas, no mínimo, 3h30min (três horas e trinta minutos) do início da aplicação das provas, ou 
seja, nos 30 (trinta) minutos finais da prova. O candidato deverá, obrigatoriamente, devolver ao Fiscal de Aplicação 
a sua Folha de Respostas (Gabarito), devidamente preenchida e assinada. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local 
de aplicação antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e 
testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e, ainda pelo Coordenador da Unidade de 
provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso Público. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 
- O gabarito preliminar e o caderno de questões serão divulgados 1 (um) dia após a aplicação da prova objetiva, no 
endereço eletrônico www.consulplan.net. 
- Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, à Consulplan, no prazo de 2 (dois) dias úteis da publicação 
das decisões objetos dos recursos, contra as questões da prova objetiva, bem como do gabarito preliminar. 
- É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das decisões objetos dos recursos nos 
endereços eletrônicos www.consulplan.net e www.macaiba.rn.gov.br, sob pena de perda do prazo recursal. Os recursos 
deverão ser protocolados em requerimento próprio, através de link disponível no endereço eletrônico www.consulplan.net. 




