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INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES: 
 
1. Verifique se a prova está completa: questões objetivas de números 1 a 40 e questões discursivas de números 1 a 5. 
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os fiscais não 

poderão interferir. 
3. Preenchimento do Cartão-Resposta : 

- Preencher para cada questão apenas uma resposta. 
- Preencher totalmente o espaço             correspondente, conforme o modelo:  
- Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta preta. 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora anulará a questão. 

 
 

O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO NEM CONTER RASURAS. 

 

 
Duração total da prova: 5 horas 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  
Anote o seu gabarito.                                       
  
 
 
 

N.º DO CARTÃO NOME (LETRA DE FORMA)  

ASSINATURA  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 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. 
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PPRROOVVAA  OOBBJJEETTIIVVAA  

  

FFUUNNDDAAMMEENNTTOOSS  DDAA  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  
 
1. Segundo Jean Piaget conhecer um objeto é agir sobre 

ele e transformá-lo, apreendendo os mecanismos 
dessa transformação, vinculados com as ações 
transformadoras.  
O processo de adaptação é caracterizado por outros 
dois processos. Quais são eles? 

 
A) Equilibração e assimilação. 
B) Assimilação e acomodação. 
C) Organização e acomodação. 
D) Esquemas e acomodação. 
E) Assimilação e organização. 

 
 
2. Aprendizagem, em Vygotsky, é um processo de 

apropriação de conhecimentos, habilidades, signos, 
valores, que engloba o intercâmbio ativo do sujeito 
com o mundo cultural onde se está inserido (NUNES e 
SILVEIRA, 2009).  
Em relação à teoria de Lev Vygotsky, é CORRETO 
afirmar que: 
 
I. Apresenta dois tipos de aprendizagem de 

conceitos: espontâneos e científicos. 
II. A linguagem e as interações sociais são 

elementos cruciais na formação da consciência 
humana. 

III. A zona proximal de desenvolvimento apresenta 
duas dimensões: (i) capacidades já completadas 
(desenvolvimento real) e (ii) aquelas que estão na 
iminência de serem efetivadas (desenvolvimento 
potencial). 

IV. O uso do signo é sempre um meio de relação 
social, que apenas gradativamente, torna-se um 
meio de influência sobre o próprio psiquismo do 
sujeito. 

V. A teoria vygotskyana compreende que o 
desenvolvimento do sujeito ocorre em virtude de 
um processo de apropriação que ele realiza dos 
significados culturais que o circundam. 

 
Estão CORRETAS: 

 
A) Apenas as assertivas I, II e V. 
B) Apenas as assertivas I, III e V. 
C) Apenas as assertivas I, II, III e V. 
D) Apenas as assertivas I, II, IV e V. 
E) Todas as assertivas. 

 

3. A avaliação na perspectiva construtivista é 
compreendida como parte integrante do processo 
ensino aprendizagem. Constitui-se num processo 
dinâmico para propiciar mais um momento de 
aprendizagem para os alunos. Além disso, fornece 
indicadores sobre o padrão de desempenho servindo 
de referência para orientar decisões em relação ao 
currículo e às diretrizes e metas para os sistemas de 
ensino. 
 
Considerando os pressupostos acima, assinale a 
alternativa CORRETA sobre a abrangência da 
avaliação da aprendizagem na perspectiva 
construtivista.  

 
 

A) A avaliação, ao imprimir significado à 
aprendizagem dos alunos, favorece a 
estruturação de experiências prévias para o 
diagnóstico do nível de conceito procedimental, 
memorialístico e historiográfico frente aos 
parâmetros curriculares norteadores do processo 
ensino aprendizagem. 

B) Imprime significado à aprendizagem para permitir 
ao aluno compreender conceitos utilizando a 
avaliação na perspectiva somativa como teste de 
aprendizagem. 

C) A avaliação imprime significado à aprendizagem. 
Permite realizar o diagnóstico de conhecimentos 
prévios, desenvolve a capacidade de resolução de 
problemas e expressa informações sobre os 
processos utilizados pelos alunos na perspectiva 
da metacognição.  

D) Imprime formação de desenvolvimento cognitivo 
no campo das representações determinando o 
nível dos objetivos atingidos.  

E) A avaliação estabelece os parâmetros  
metacognitivos  a serem cumpridos no projeto 
pedagógico da escola por meio de questões 
objetivas intersubjetivas.  

 
 
4. Na prática da avaliação realizada nas escolas de 

educação básica, geralmente são empregados 
instrumentos, tais como provas e trabalhos realizados 
pelos alunos, com a finalidade de atribuir notas e 
verificar que objetivos foram atingidos; efetivação de 
aplicação de testes padronizados, para aferir índices 
de aprendizagem; e definição da continuidade escolar 
dos alunos. 
 
Assinale a alternativa que expressa 
CORRETAMENTE o conceito de avaliação para além 
da prática realizada na escola.   
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A) Avaliar é mensurar a aprendizagem, processo 
encerrado com a obtenção de dados, resultado da 
observação, provas, registros feitos de modo 
neutro. É um processo que foge da análise de 
efeito na aprendizagem por congelar o resultado, 
permitindo expressar a aprovação ou a 
reprovação corretamente.      

B) A verificação é o centro do processo de avaliação 
por estabelecer critérios confiáveis em relação 
aos resultados desvinculados das metas 
estabelecidas no projeto pedagógico.    

C) A verificação configura a ação e dinâmica da 
mediação no processo didático a favor da 
qualidade da promoção automática.      

D) Avaliar implica coletar, analisar e sintetizar dados 
sobre os propósitos estabelecidos. Implica 
também atribuir valor ou qualidade e exige tomar 
decisão frente aos resultados, tornando-se um 
processo dinâmico. 

E) A verificação constitui-se no diagnóstico do 
processo avaliativo por medir o aproveitamento 
escolar de resultados identificados e 
determinados na configuração metacognitiva do 
processo ensino aprendizagem. 

 
 
5. A Lei 9394/96, no seu Art. 3º, dita: “O ensino será 

ministrado com base nos seguintes princípios”... 
Marque a alternativa que contém princípios 
condizentes com os Princípios e Fins da Educação 
Nacional: 
 
I. Igualdade de condições para o acesso e a 

permanência na escola; liberdade de aprender, 
ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber. 

II.  Pluralismo de ideias e de concepções 
pedagógicas; respeito à liberdade e apreço à 
tolerância. 

III. Coexistência de instituições públicas e privadas 
de ensino; gratuidade do ensino público em 
estabelecimentos oficiais. 

IV. Valorização do profissional da educação escolar. 
V. Gestão democrática do ensino público, na forma 

desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino; 
garantia de padrão de qualidade. 

 
Estão CORRETAS as assertivas: 

 
A) Apenas I, III e V. 
B) Apenas II, IV e V. 
C) Apenas I, II e IV. 
D) Apenas III e V. 
E) Todas estão corretas. 

 
 
 
 

6. Leia o texto a seguir e depois assinale o item que 
completa CORRETAMENTE a proposição.   

   
Em muitos estudos e pesquisas sobre a organização 
dos sistemas de ensino preconiza-se o permanente 
esforço para o estabelecimento da relação 
escola/sociedade como eixo estruturador do currículo.  
Nessa perspectiva, o currículo envolve os aspectos 
sociológicos na organização do saber escolar. Essa 
relação escola/sociedade, sob o enfoque crítico, 
requer compreender a escola como instrumento de 
poder. Mas, se considerarmos o currículo como 
compromisso para promover uma educação 
emancipadora, ele será pautado em:      
 
A) Distribuição do conhecimento científico definido 

pelo conteúdo de normas, valores e tendências 
para a adaptação do aluno às exigências sociais.      

B) Legitimação da escola como espaço para veicular 
ideias naturais de justiça econômica e social 
vigentes na sociedade, contribuindo com o 
domínio de determinados grupos.   

C) Tomar a cultura comum como ponto de chegada 
pela incorporação do saber científico e elaborado 
por meio de atividades dialógicas, participativas a 
favor do estabelecimento de novos modos de 
organização histórica curricular.    

D) Questionamentos do conhecimento científico 
frente aos desafios sociais com ênfase nos 
processos de pesquisa formando a consciência 
crítica e democrática do papel ideológico na 
legitimação das classes sociais. 

E) Construção de uma abordagem democrática em 
que a produção do conhecimento ocorra por meio 
do diálogo de diferentes  culturas, sem descurar 
da rigorosidade, porém solidária e comprometida 
com os valores sociais legítimos.  

 
 
7. Ao abordar aspectos da Inclusão, Carneiro (2007) 

propõe a descontaminação dos conceitos, para evitar 
confusões semânticas, tendo em vista a tentativa de 
delimitar a significação de algumas palavras e 
expressões habitualmente utilizadas nesse campo do 
conhecimento. 
Corresponda a 1ª coluna de acordo com a segunda 
buscando o significado dos termos: 
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(I) Inclusão (__) Indivíduo com uma 
restrição física, mental ou 
sensorial, de natureza 
permanente ou transitória, que 
limita a capacidade de exercer 
uma ou mais atividades 
essenciais da vida diária, 
causada ou agravada pelo 
ambiente econômico e social, 
segundo a Convenção da 
Guatemala / Decreto 
3.956/2001 

(II) Educação 
Inclusiva 

(__) Reunião de escolas 
comuns vinculadas a um 
sistema de ensino e cuja 
autorização de funcionamento 
se dá nos termos previstos na 
Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. 

(III) Escola 
Inclusiva 

(__) Movimento da sociedade 
voltado para produzir a 
igualdade de oportunidades 
para todos. 

(IV) Aluno com 
Deficiência 

(__) Instituição de ensino 
regular aberta à matrícula de 
todos os alunos 
indistintamente. 

(V) Rede Regular (__) Conjunto de processos 
educacionais decorrente da 
execução de políticas 
articuladas impeditivas de 
qualquer forma de segregação 
e de isolamento. 

 
A ordem CORRETA da dos itens da 2ª coluna é: 

 
A) I, II, III, IV, V 
B) II, I, V, IV, III 
C) V, I, II, III, IV 
D) IV, V, I, III, II 
E) III, IV, II, I, V 

 
 
8. A Resolução nº 2, de 7 de abril de 1998, do Conselho 

Nacional de Educação (CNE), institui as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental a 
serem observadas na organização curricular das 
unidades escolares integrantes dos diversos sistemas 
de ensino.  
Dado esse contexto, marque (V) para as alternativas 
verdadeiras e (F) para as falsas: 

 
(__) A Resolução 02/98 (CNE) conceitua as 
Diretrizes Curriculares Nacionais como o conjunto de 
definições doutrinárias sobre princípios, fundamentos 
e procedimento da educação básica, expressas pela 
Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional 
de Educação, que orientarão as escolas brasileiras 
dos sistemas de ensino na organização, articulação, 
desenvolvimento e avaliação de suas propostas 
pedagógicas. 
(__) Ao definir suas propostas pedagógicas, a 
Resolução 02/98 (CNE) define que as escolas 
deverão explicitar o reconhecimento da identidade 

pessoal de alunos, professores e outros profissionais 
e a identidade de cada unidade escolar e de seus 
respectivos sistemas de ensino. 
(__) A Resolução 02/98 (CNE) apregoa que em todas 
as escolas deverá ser garantida a igualdade de 
acesso para alunos a uma base nacional 
diversificada, de maneira a legitimar a unidade e a 
qualidade da ação pedagógica na diversidade 
nacional. 
(__) As escolas deverão explicitar em suas propostas 
curriculares, segundo a Resolução 02/98 (CNE), 
processos de ensino voltados para as relações com 
sua comunidade local, regional e planetária, visando 
a interação entre a educação fundamental e a vida 
cidadã. 

 
Marque a sequência CORRETA: 

 
A) V, F, V, V 
B) F, V, F, V 
C) V, V, V, V 
D) V, V, V, F 
E) V, V, F, V 

 
9. Segundo o Parecer CNE/CEB Nº 6/2005, na 

implantação progressiva do Ensino Fundamental com 
a duração de 9 (nove) anos, pela antecipação da 
matrícula de crianças de seis anos, as seguintes 
normas terão de ser respeitadas: 
 

I. Nas redes públicas estaduais e municipais, a 
implantação deve considerar o regime de 
colaboração e deverá ser regulamentada pelos 
sistemas de ensino estaduais e municipais, que 
deverão empenhar-se no aprofundamento de 
estudos, debates e entendimentos com o objetivo 
de se implementar o Ensino Fundamental de nove 
anos, a partir dos seis anos de idade, assumindo-
o como direito público subjetivo e estabelecendo, 
de forma consequente, se a primeira série aos 
seis anos de idade se destina ou não à 
alfabetização dos alunos. 

II. Nas redes públicas estaduais e municipais não 
devem ser prejudicadas a oferta e a qualidade da 
Educação Infantil, preservando-se sua identidade 
pedagógica. 

III. Os sistemas de ensino e as escolas deverão 
compatibilizar a nova situação de oferta e duração 
do Ensino Fundamental a uma proposta 
pedagógica apropriada à faixa etária dos 6 (seis) 
anos, especialmente em termos de recursos 
humanos, organização do tempo e do espaço 
escolar, considerando, igualmente, materiais 
didáticos, mobiliário e equipamentos, bem como 
os reflexos dessa proposta pedagógica em 
políticas implementadas pelo próprio Ministério da 
Educação como, por exemplo, na distribuição de 
livros didáticos. 

IV. Os sistemas de ensino deverão fixar as         
condições para a matrícula de crianças de 6  
(seis) anos no Ensino Fundamental quanto à 
idade cronológica: que tenham 6 (seis anos) 
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completos ou que venham a completar sete anos 
no início do ano letivo. 

V. Para a avaliação da Educação Básica, em que 
certamente ocorrerão impactos, devem ser 
discutidas as decisões de adequação, uma vez 
que, atualmente, o SAEB promove a avaliação 
coletando dados e estimando as proficiências na 
3ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e na 1ª 
série do Ensino Médio, ou seja, aos três, oito e 
nove anos de escolarização, haverá necessidade 
de se adotar uma readequação contábil para o 
censo escolar, pois, transitoriamente, subsistirão 
dois modelos – Ensino Fundamental com a 
duração de 8 (oito anos) e com a duração de 9 
(nove) anos, para o qual deverá ser adotada uma 
nova nomenclatura geral, sem prejuízo do que 
dispõe o Art. 23 da LDB, considerado o 
consequente impacto na Educação Infantil, a 
saber: 

 
Etapa de 
ensino  

Faixa etária prevista  Duração  

Educação 
Infantil 
Creche 

Pré-escola 

Até 5 anos de idade 
Até 3 anos de idade 
4 e 5 anos de idade 

 

Ensino 
Fundamental 
Anos Iniciais 
Anos Finais 

Até 14 anos de idade 
De 6 a 10 anos de 

idade 
De 11 a 14 anos de 

idade 

8 anos 
4 anos 
4 anos 

 
Está(ão) CORRETA(S): 

 
A) Somente as assertivas I e II. 
B) Somente as assertivas II e III. 
C) Somente as assertivas I, II e III. 
D) Somente as assertivas IV e V. 
E) Somente a assertiva V. 

 
10. Segundo o ECA – Estatuto da Criança e do 

Adolescente – Lei nº 8.069/90: 
 
 Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à 
educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua 
pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:  

I - igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola;  

II - direito de ser respeitado por seus educadores;  
  III - direito de contestar critérios avaliativos, 
podendo recorrer às instâncias escolares superiores;  

IV - direito de organização e participação em 
entidades estudantis;  

V - acesso à escola pública e gratuita próxima de 
sua residência.  
        Parágrafo único. É direito dos pais ou 
responsáveis ter ciência do processo pedagógico, 
bem como participar da definição das propostas 
educacionais.  
Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente:  

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 
inclusive para os que a ele não tiveram acesso na 
idade própria;  

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e 
gratuidade ao ensino médio;  

III - atendimento educacional especializado aos 
portadores de deficiência, preferencialmente na rede 
regular de ensino;  

IV - atendimento em creche e pré-escola às 
crianças de zero a seis anos de idade;  

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da 
pesquisa e da criação artística, segundo a 
capacidade de cada um;  

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às 
condições do adolescente trabalhador;  

VII - atendimento no ensino fundamental, através 
de programas suplementares de material didático-
escolar, transporte, alimentação e assistência à 
saúde.  
        § 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é 
direito público subjetivo.  
        § 2º O não oferecimento do ensino obrigatório 
pelo poder público ou sua oferta irregular importa 
responsabilidade da autoridade competente.  
        § 3º Compete ao poder público recensear os 
educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a 
chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, pela 
frequência à escola.  
Art. 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de 
matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de 
ensino.  
Art. 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino 
fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os 
casos de:  

I - maus-tratos envolvendo seus alunos;  
II - reiteração de faltas injustificadas e de evasão 

escolar, esgotados os recursos escolares;  
III - elevados níveis de repetência.  

Art. 57. O poder público estimulará pesquisas, 
experiências e novas propostas relativas a 
calendário, seriação, currículo, metodologia, didática 
e avaliação, com vistas à inserção de crianças e 
adolescentes excluídos do ensino fundamental 
obrigatório.  
Art. 58. No processo educacional respeitar-se-ão os 
valores culturais, artísticos e históricos próprios do 
contexto social da criança e do adolescente, 
garantindo-se a estes a liberdade da criação e o 
acesso às fontes de cultura.  
Art. 59. Os municípios, com apoio dos estados e da 
União, estimularão e facilitarão a destinação de 
recursos e espaços para programações culturais, 
esportivas e de lazer voltadas para a infância e a 
juventude.  

Fonte: Lei nº 8.069/90. 

 
Os artigos da Lei nº 8.069/90, acima apontados, 
referem-se: 

 
A) Ao direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. 
B) Ao direito à educação, à cultura, ao esporte e ao 

lazer. 
C) Ao direito à profissionalização e à proteção no 

trabalho. 
D) À política de atendimento. 

E) À informação, cultura, lazer, esportes, diversões e 

espetáculos. 
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MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  

  
11. Ao considerarmos o uso de estratégias de leitura, 

podemos distinguir um bom de um mau leitor.  
O mau leitor pode ser identificado por: 
 
A) Estabelecer relações entre conceitos (de ordem, 

causalidade etc.) 
B) Realizar inferências textuais.  
C) Identificar os principais problemas colocados pelo 

texto. 
D) Formular hipóteses sobre o texto.  
E) Evitar o uso de inferências.  

  

12. De acordo com Maria Inez Matoso Silveira, em seu 
livro Línguas estrangeiras – Uma visão histórica das 
abordagens, métodos e técnicas de ensino (p. 56 - 
57), a concepção de ensino na Abordagem Tradicional 
é uma atividade expositiva e promotora da disciplina 
formal, na qual o professor é autoridade dominante 
em sala de aula e o único detentor do saber. Sendo 
assim, cabe ao aluno manter atitude de submissão ao 
professor, sem tomar qualquer iniciativa durante as 
aulas. Ainda dentro da Abordagem Tradicional e 
segundo a mesma autora, podemos julgar como 
VERDADEIRAS  as seguintes afirmativas: 

 
I. Na concepção de língua da Abordagem 

Tradicional a língua escrita literária é vista como 
superior à língua falada. 

II. É atribuído grande valor aos elementos 
morfológicos, daí a ênfase no ensino da 
nomenclatura. 

III. A concepção de aprendizagem é a formação de 
hábitos, como na aprendizagem da primeira 
língua. 

IV. O material didático nessa abordagem privilegia os 
elementos fonéticos e estruturais da língua 
estrangeira. 

 
Adaptado de: SILVEIRA, M. I. M. (1999) Línguas 
estrangeiras - Uma visão histórica das abordagens, 
métodos e técnicas de ensino. ( p. 63 a 65). Edições 
Catavento, São Paulo. 

 
A) Apenas as afirmativas II e IV. 
B) Apenas as afirmativas I e II. 
C) Apenas as afirmativas II e III. 
D) Apenas as afirmativas III e IV. 
E) Apenas as afirmativas I e III. 
 
 
 
 

13. O Método Áudio-oral é uma abordagem de ensino de 
língua estrangeira que surgiu durante a Segunda 
Guerra Mundial nos Estados Unidos. Dada a 
necessidade de formar soldados falantes de outras 
línguas, o exército americano solicitou a linguístas que 
elaborassem um método de aprendizagem de línguas 
eficaz e curto. O método do exército não durou mais 
do que dois anos, porém despertou interesse nos 
meios educacionais e no público em geral. Segundo J. 
P. B. Allen (1983:27, apud Germain, 1993:146), o 
Método Áudio-oral funciona bem nos estágios iniciais, 
no entanto suas práticas ficam ineficazes e 
entediantes nos níveis intermediários e avançados. 
Outra limitação do método apontada por Wilga Rivers 
(1964) é a transferência - o aluno não consegue 
transferir o que aprendeu para a prática de uso do 
idioma na vida real. 

 
Adaptado de: Silveira, M. I. M. (1999). Línguas 
estrangeiras - Uma visão histórica das abordagens, 
métodos e técnicas de ensino. (p. 63 a 65). Edições 
Catavento, São Paulo. 

 
São características do Método Áudio-Oral: 

 
I. Reforço imediato das respostas corretas. 
II. O aluno recebe muitas explicações gramaticais. 
III. Inicia-se o uso efetivo do laboratório de línguas no 

ensino aprendizagem das línguas estrangeiras. 
IV. As atividades enfocam primeiramente a leitura e a 

escrita, depois o ouvir e, em seguida, o falar. 
 

A) Apenas I e II são características do Método Áudio-
oral. 

B) Apenas I e III são características do Método 
Áudio-oral. 

C) Apenas II e III são características do Método 
Áudio-oral. 

D) Apenas III e IV são características do Método 
Áudio-oral. 

E) Apenas I e IV são características do Método 
Áudio-oral. 

 
 
14. Com a noção de competência comunicativa (Hymes, 

1983) surge a Abordagem Comunicativa e, com ela, o 
ensino de língua estrangeira parece ter encontrado, 
afinal, o rumo certo. A língua estrangeira apresenta-
se, agora, de forma mais autêntica e significativa, 
refletindo uma realidade passível de ser vivenciada 
pelo aluno. 

 
Adaptado de: NICHOLLS, S. M.(2001). Aspectos 
Pedagógicos e Metodológicos do Ensino de Inglês. (p. 
42 a 46). Editora UFAL, Maceió, AL. 

 
São características da Abordagem Comunicativa, 
EXCETO: 
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A) A contextualização, que deve ser uma constante, 
buscando-se sempre a comunicação efetiva. 

B) O fato de os estudantes precisarem não só das 
funções comunicativas, mas também do 
conhecimento das diferentes formas e seus 
respectivos sentidos. 

C) O fato de as quatro habilidades serem 
apresentadas concomitantemente, uma vez que 
não prevalece mais a noção de prioridade de uma 
sobre a outra. 

D) Uma preocupação excessiva com a prolação 
exata dos sons. 

E) O fato de o professor assumir o papel de 
facilitador da aprendizagem de seus alunos. 

 
15. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(1998), ao longo dos quatro anos do Ensino 
Fundamental, do 6º ao 9º ano, espera-se, com o 
ensino de Língua Estrangeira, que o aluno seja capaz 
de: 

 
I. Perceber que ele é parte integrante de um mundo 

plurilíngue. 
II. Reconhecer que o aprendizado de uma ou mais 

línguas lhe possibilita o acesso a bens culturais da 
humanidade. 

III. Utilizar as quatro habilidades comunicativas de 
modo a poder atuar com proficiência em situações 
diversas. 

IV. Construir conhecimento sistêmico sobre a 
organização textual e sobre como e quando 
utilizar a linguagem nas situações de 
comunicação. 

 
Escolha a alternativa CORRETA: 

 
A) Apenas a assertiva I é verdadeira. 
B) Apenas a assertiva IV é verdadeira. 
C) Apenas as assertivas I, II e IV são verdadeiras. 
D) Apenas as assertivas I e III são verdadeiras. 
E) Apenas as assertivas I, II e III são verdadeiras. 

  

EESSPPEECCÍÍFFIICCAASS  DDEE  IINNGGLLÊÊSS  
Read the text below and answer questions 16 - 19: 
 
A young Londoner is very serious about the green lifestyle. 
He has been living in a tree house in the English 
countryside for six months and he catches his own food 
from the forest. 
Nick Weston, 27, is trying to live as self-sufficiently as 
possible. He grows his own vegetables, catches fish from 
the local river and hunts for his meat. […] 
He has no electricity, but uses solar power to charge his 
mobile phone and has a wind-up radio. […] 
He admits that he still tries to switch on the light when he 
goes into his tree house because the habit is so ingrained. 
Everything takes a long time in the forest – dinner 
preparations start around mid-afternoon if he wants to eat 
by 10pm and even making a cup of tea is time-consuming. 
[…] 

Source: Speak Up, ano XXIII, n.277, September 2010, Editora Rickdan, p. 32. 

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

A) Nick Weston is ready to give up leading an eco-
friendly life.  

B) Nick Weston has decided to have a green lifestyle 
because of his serious health problems. 

C) Nick Weston does not take his green lifestyle 
seriously. 

D) Nick Weston feels he is unable to support himself 
in his attempt to lead a green lifestyle.  

E) Nick Weston has been trying hard to lead a green 
lifestyle.   

 
 
17. In the sentence “Nick Weston, 27, is trying to live as 

self-sufficiently as possible”, the underlined expression 
means: 
 
A) To provide for his needs without outside help as 

much as possible. 
B) To look for some outside help to survive. 
C) To pretend to find the means to support himself as 

much as possible. 
D) To depend on some outside help to survive as 

long as possible. 
E) To lead a sedentary lifestyle. 

 
 

18. In the sentence “He has no electricity, but uses solar 
power to charge his mobile phone and has a wind-up 
radio”, the word but indicates: 
 
A) Condition. 
B) Addition. 
C) Contrast. 
D) Emphasis. 
E) Result. 

 
 
19. In the sentence “He admits that he still tries to switch 

on the light when he goes into his tree house because 
the habit is so ingrained”, the verb switch on means: 
 
A) Turn off. 
B) Turn up. 
C) Turn down. 
D) Turn on. 
E) Turn back. 

 
 
20. Consider the following sentence: “Tom has been 

studying hard lately. He has been doing that because 
he wants to pass the exam.” 
In this sentence, the word because suggests: 
 
A) A cause-effect relationship. 
B) A comparison-contrast relationship. 
C) A time-order relationship. 
D) An idea of contrast. 
E) An idea of addition. 
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Answer questions 21 to 25 based on the text below.  
 

BABY BRINGS MINERS HOPE AND REBIRTH 
 
Copiapo, Chile (CNN)  -- For one trapped miner in a 
collapsed mine in Chile, "Hope" weighs only 7 pounds. 
Esperanza, which means hope in Spanish, is the name of 
Ariel Ticona's baby girl. She is also believed to be the first 
child born to any of the 33 miners during their nightmarish 
weeks buried underground. 

Esperanza was born Tuesday in a hospital about 
an hour's drive down a winding mountain road from the 
mine where her father is trapped.Ticona and his wife, 
Elizabeth Segovia, learned they were having a girl the day 
before the mine cave-in. They had planned to call her 
Carolina. 
The girl's birth was not just a celebration for Ticona, his 
father said. "Immediately it gave all the miners there a lot 
of excitement," Hector Ticona said. "They were all very 
happy about her birth and that she will be called 
Esperanza." 

The story of the baby's birth has been reported as 
far away as New Zealand, Germany and Singapore, and 
Esperanza has become a symbol that life continues for the 
miners despite their underground imprisonment. 

The decision to change her name arrived to 
Ticona in the mine's depths. "He said, 'What if we call her 
Hope?'" Hector Ticona recalled. "Hope for the camp 
backing us, hope for getting us out of here, hope to keep 
fighting for my daughter, hope to unite my family.' 
"Ticona's wife agreed to the new name. 

Before the mine collapse, Ticona promised 
Segovia he would be in the room when she gave birth. The 
wife decided to have the birth of their daughter videotaped. 
Over a video conference system that is one of their links to 
the outside world, Ticona was shown the birth of his 
daughter, deep in the mine. 

Adapted from 

http://edition.cnn.com/2010/WORLD/americas/09/18/chile.mine.baby/index.html  

September, 2010.  

 
21. Which of the following sentences best summarizes the 

main idea of the article? 
 

A) The baby´s name was changed to Esperanza 
because she was born deep in the mine. 

B) The baby´s birth gave hope to the other miners 
who are fathers. 

C) The baby was born premature because her father 
is imprisoned in a cave. 

D) The advantages of having births videotaped. 
E) Miner´s baby is born while he and 32 others are 

trapped underground. 
 
 
 
 
 

22. In the sentence “She is also believed to be the first 
child born to any of the 33 miners during their 
nightmarish weeks buried underground”, the word 
“nightmarish” is the same as: 

 
A) Confusing.  
B) Poorly lit. 
C) Dull. 
D) Disgusting. 
E) Frightening. 

 
 
23. In a narrative different verb tenses are used to show a 

sequence of events. According to the verb tenses 
used in the text it is correct to affirm that: 

 
I. The name Carolina was chosen after the mine 

cave-in. 
II. Ticona promises to be in the room when his next 

baby is born. 
III. Esperanza is currently a symbol that life continues. 
IV. Ticona will have seen the birth of his daughter by 

the end of the end of the rescue. 
 

A) Alternatives I and III are correct. 
B) Alternatives II and III are correct. 
C) Only alternative III is correct. 
D) Alternatives II and IV are correct. 
E) Only alternative II is correct. 

 
 
24. In the text the sentence “Over a video conference 

system that is one of their links to the outside world, 
Ticona was shown the birth of his daughter, deep in 
the mine.” The pronoun “their” refers to:  
 
A) Segovia and Esperanza. 
B) Ticona and the miners. 
C) Ticona, Segovia and Esperanza. 
D) Hector Ticona and the miners. 
E) Segovia and Hector Ticona. 

 
 
25. Based on the text we can understand that the name 

Esperanza was chosen by: 
 

A) Ticona before the cave-in. 
B) Segovia after the cave-in. 
C) Segovia before the cave-in. 
D) Ticona after the cave-in. 
E) Ticona and Segovia before the cave-in. 
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Read the cartoon and answer questions 26 to 28 
based on it. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.satyamag.com/sept05/piraro.html September, 2010 

 
 
26. The author of the cartoon makes use of sarcasm to 

say that:  
 
A) Animals have feelings and concerns for humans. 
B) Humans are very concerned about animal rights. 
C) Beef is an essential part of human diet. 
D) Dairy products are an essential part of human diet. 
E) It would be best for humans not to eat meat. 

 
 
27. The expression “by the millions” in the cartoon could 

be replaced by: 
 

A) Gradually. 
B) Increasingly. 
C) In large scale. 
D) Eventually. 
E) Almost a million. 

 
 
28. In the cartoon, the expression “go separate ways” 

corresponds to: 
 
I. Lose touch. 
II. Keep in touch.  
III. Drift apart.  
IV. Fall apart. 

 
A) Alternatives II and IV are correct.  
B) Alternatives III and IV are correct.  
C) Alternatives I and II are correct.  
D) Alternatives I and III are correct.  
E) AlI of the alternatives are correct.  

 
 
 
 
 

29. Based on the cartoon, it is possible to infer about the 
English language that:  
 
I. “kill” is an action verb.  
II. “feel” and “think” are non-action verbs in this 

context.  
III. Non-action verbs cannot be used in the present 

participle.  
IV. Action verbs are always used in the present 

participle.  
 

A) I, II and III are correct.  
B) I, II and IV are correct.  
C) II, III and IV are correct.  
D) I and IV are correct.  
E) AlI alternatives are correct. 

 
 
Answer questions 30 to 33 based on your reading of 
the following text: 
 

SECONDARY EDUCATION IN BRAZIL 
 

The proportion of young Brazilian students 
attending secondary education at the right age has 
doubled compared to that of 1995, disclosing a significant 
advance in the access to secondary education.  

In 2005, enrolment in secondary education in 
Brazil amounted to approximately 9.0 million: 7.9 million 
(87.8%) in the public sector, of which 3.9 million (43.3%) 
were in the evening shift. From the total enrolment rate, 
4.7 million (52.22%) students are about 15 – 17 years of 
age. (Source: BRAZIL. Ministry of Education/Inep. Censo 
Escolar).  

Since 1997, UNESCO Office in Brazil has followed 
and supported the national actions towards the 
implementation of secondary education reform. In this 
progress, the Organization supports the development of 
public policies that can effectively contribute to the 
improvement of the educational system in this level 
through studies, publications, promotion of discussions, 
and technical cooperation agreements.  

UNESCO has tried to sensitize the Brazilian 
government on the need to diverse structures and expand 
the offer of Secondary Education, including through: 

• use of Communication and Information 
Technologies (ICT) 

• valuing the teaching profession  
• teacher education and training to improve their 

competencies and update their methods 
• inclusion of transdisciplinary themes in school 

curriculum with emphasis on ethical and civic 
values such as the principles and concepts 
of human rights, ethics, philosophy, and 
sustainability 

• development of permanent mechanisms of student 
and school community participation in discussions 
of school evaluation process, of pedagogical work, 
and their results 

These focuses indicate that the most important is to 
have a good quality basic education that can permit the 
permanent process of lifelong learning.  

Source: http://www.unesco.org/en/brasilia/education-in-brazil/other-education-
themes-in-brazil/secondary-education-in-brazil/ September, 2010. 
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30. The text is about: 
 
A) Measures to prevent secondary school drop-out. 
B) The importance of Communication and Information 

Technologies (ICT) in secondary education. 
C) The valuing of teaching profession. 
D) The importance of student and school community 

participation. 
E) Measures to improve secondary school education 

in Brazil. 
 
 
31. Based on the text it is correct to affirm that: 

 
I. 43,3% of night shift students are 15 – 17 years of 

age.  
II. About half of students enroled in 1995 were at the 

right age.  
III. Less than half of secondary school students in the 

public sector study in the evening. 
IV. Private secondary school students account to 

12,2% of enrolment . 
 
A) Alternatives III and IV are correct. 
B) Alternatives II and III are correct. 
C) Alternatives I, II and III are correct.  
D) Alternatives I and IV are correct. 
E) All of the alternatives are correct. 

 
 
32. According to the text, mark the alternatives which are 

true. 
 
I. The Brazilian government should value the 

teaching profession. 
II. Teacher education and training cannot improve 

their competencies and update their methods. 
III. The inclusion of transdisciplinary themes in school 

curriculum should improve the quality of basic 
education. 

IV. Students mustn’t participate in discussions of 
school evaluation process.  

 
A) Alternatives I and IV are true. 
B) Alternatives I and III are true. 
C) Alternatives II and IV are true. 
D) Only alternative I is true.  
E) All of the alternatives are true. 

 
 
 
33. Read the following sentences extracted from the text: 

 
I. “The proportion of young Brazilian students 

attending secondary education at the right age has 
doubled compared to that of 1995…” 

II. “Since 1997, UNESCO Office in Brazil has 
followed and supported the national actions 
towards the implementation of secondary 
education reform...” 

III. “UNESCO has tried to sensitize the Brazilian 
government on the need to diverse structures and 
expand the offer of Secondary Education…” 

IV. “These focuses indicate that the most important is 
to have a good quality basic education that can 
permit the permanent process of lifelong learning”. 

 
Mark the correct alternative: 
 
A) In sentences I, II and III, ‘has’ plus a past participle 

verb imply present perfect. 
B) The verb ‘have’ functions as auxiliary in all 

sentences above. 
C) The verb ‘have’ functions as main verb in all 

sentences above. 
D) Since, in sentence II, indicates when the event 

ended. 
E) Since, in sentence II, indicates the period of time 

the event has happened for. 
 
 
Answer questions 34 and 35 based on the cartoon 
below. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cartoonstock.com/ September, 2010. 

 
 
34. The cartoon presents a pun on the word “order”. Mark 

the correct alternative. 
 

I. The boss is asking about commands the clerk 
received. 

II. The boss is asking about business deals the clerk 
closed.  

III. The sales clerk is talking about commands he 
received. 

IV. The sales clerk is talking about business deals he 
closed. 

  
A) Alternatives I and III are correct. 
B) Alternatives I and II are correct. 
C) Alternatives II and III are correct. 
D) Alternatives II and IV are correct. 
E) Alternatives III and IV are correct. 
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35. About the Imperative, it is true to affirm that: 
 

I. It is used to give commands. 
II. It is used to give instructions. 
III. The verb is used in the base form. 
IV. Its negative form requires ‘do not’ or ‘don’t’. 

 
A) All alternatives are true. 
B) Only I and III are true. 
C) Only II and IV are true. 
D) Only I, III and IV are true. 
E) Only II and III are true. 

 
 
Read the blog post below and answer questions 36 to  
38. 
 

THE SWEET NOTHINGNESS OF HOLIDAYS… 
 

I just love it. There’s nothing better than waking up 
at 11am, making your way downstairs still in PJs, getting a 
bowl of cereal and then thinking: “I ain’t got a single thing 
to do today!” 

If I look back, I wonder where the day went. Got up 
at 11, watched a couple of humour shows on the telly, 
played PS3. Just lazed on the sofa and listened to music. 
Chatted to my friend on Skype.   

Well. I’ll enjoy the freedom and laziness while it 
lasts, cause I realise there ain’t gonna be much more of it 
in the next months.  

Adapted from http://www.ateenblogs.com/ 

 
36. Blogs tend to present rather informal language. Mark 

the options which are present in the text. 
 

I. An informal word for television. 
II. An informal word for pyjamas. 
III. Informal forms of auxiliary verbs. 
IV. Omission of subject pronoun. 

 
A) Alternatives I and II can be found in the text. 
B) All alternatives can be found in the text. 
C) Alternatives I and III can be found in the text. 
D) Alternatives II and IV can be found in the text. 
E) Alternatives II, III and IV can be found in the text. 

 
37. In the blog post there are some words being used in 

contracted and/or shortened forms. This happens due 
to the informal nature of the text. What do the following 
contractions and/or shortened forms refer to? Mark the 
correct alternative. 

 
I. I ain’t got = I haven´t got. 
II. I’ll enjoy = I shall enjoy. 
III. Cause = Because. 
IV. There ain’t gonna be = There hasn´t going to be. 

 
A) Only alternatives I and III are correct. 
B) Only alternatives II and IV are correct. 
C) Only alternatives I and II are correct. 
D) Only alternatives III and IV are correct. 
E) Only alternatives II and III are correct. 

38. Some words in English have different forms and 
spellings according to the country where the variety is 
spoken. For example, we can infer that the teenager 
who owns this blog is British because he uses the 
word holidays for vacation. Look the list of words 
below and decide if the difference in spelling is related 
to language variation or if it is a mistake. 

 
I. collor = color 
II. humour = humor 
III. realise = realize 
IV. centre = center 

 
A) I, II and III are correct. 
B) Only alternative III is correct. 
C) Only alternatives IV is correct. 
D) Only IV is correct. 
E) II, III and IV are correct. 

 
 
 
Read the excerpt from Lewis Carroll’s book Alice's 
Adventures in Wonderland and answer questions 39 
to 40. 
 

Alice was beginning to get very tired of sitting by 
her sister on the bank, and of having nothing to do: once 
or twice she had peeped into the book her sister was 
reading, but it had no pictures or conversations in it, "and 
what is the use of a book," thought Alice, "without pictures 
or conversations?"  

So she was considering in her own mind, (as well 
as she could, for the hot day made her feel very sleepy 
and stupid,) whether the pleasure of making a daisy-chain 
would be worth the trouble of getting up and picking the 
daisies, when suddenly a white rabbit with pink eyes ran 
close by her.  

There was nothing so very remarkable in that; nor 
did Alice think it so very much out of the way to hear the 
Rabbit say to itself, "Oh dear! Oh dear! I shall be too late!" 
(when she thought it over afterwards, it occurred to her 
that she ought to have wondered at this, but at the time it 
all seemed quite natural); but when the Rabbit actually 
took a watch out of its waistcoat-pocket, and looked at it, 
and then hurried on, Alice started to her feet, for it flashed 
across her mind that she had never before seen a rabbit 
with either a waistcoat-pocket, or a watch to take out of it, 
and, burning with curiosity, she ran across the field after it, 
and was just in time to see it pop down a large rabbit-hole 
under the hedge.  

In another moment down went Alice after it, never 
once considering how in the world she was to get out 
again.  
 
http://www.yabookscentral.com/cfusion/index.cfm?fuseAction=books.excerpt&excer

pt_id=62&book_id=486 October, 2010 
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39. In line 2 the expression “peeped into” is closest in 
meaning to:  

 
A) Scribbled. 
B) Took a look. 
C) Looked away. 
D) Drew. 
E) Tore. 

 
 
40. In the excerpt from Alice's Adventures in Wonderland 

there is a large number of pronoun reference. In the 
sentence “…once or twice she had peeped into the 
book her sister was reading, but it had no pictures or 
conversations in it…” the second pronoun “it”, in bold, 
refers to: 

 
A) Picture. 
B) Conversation. 
C) Bank. 
D) Rabbit. 
E) Book. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



                Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Concurso Prefeitura Municipal de Curitiba 
Pág. 13 

PPRROOVVAA  DDIISSCCUURRSSIIVVAA  

1. O Projeto Político Pedagógico introduzido na Educação Básica pela LDB, Lei Federal 9394/96, constitui-se num 
instrumento teórico metodológico que contribui para a organização da escola, de forma que a comunidade escolar 
possa participar das decisões referentes à concretização da sua finalidade educativa.  
Argumente, entre 10 e 15 linhas, sobre a contribuiç ão da metodologia da gestão participativa no Planej amento 
de Ensino (das diferentes disciplinas que compõem o  currículo) como meio de garantir melhoria da quali dade 
do ensino e da aprendizagem.  
 

1_________________________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________________________

3_________________________________________________________________________________

4_________________________________________________________________________________

5_________________________________________________________________________________ 

6_________________________________________________________________________________

7_________________________________________________________________________________

8_________________________________________________________________________________

9_________________________________________________________________________________

10________________________________________________________________________________ 

11________________________________________________________________________________

12________________________________________________________________________________ 

13________________________________________________________________________________ 

14________________________________________________________________________________ 

15________________________________________________________________________________ 
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2. No que tange à relação Professor-Aluno-Conhecimento, Veiga (2008, apud CORDEIRO, 2007) salienta a importância 
de que o professor tenha ciência da motivação para escola (o que move os alunos até ela) e da motivação na escola (o 
que os motiva a estudar ou não). Relacione essa afirmação com o artigo 3º da Lei nº 9394/96, inciso X, que traz como 
um dos princípios do ensino a valorização da experiência extraescolar dos alunos.  
Elabore um texto dissertativo, entre 7 e 10 linhas,  em que você analise a importância de o professor d a 
Docência II ter essa (cons)ciência e proponha ações  que cabe a ele planejar e desenvolver. 

 

1_________________________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________________________

3_________________________________________________________________________________

4_________________________________________________________________________________

5_________________________________________________________________________________ 

6_________________________________________________________________________________

7_________________________________________________________________________________

8_________________________________________________________________________________

9_________________________________________________________________________________

10________________________________________________________________________________ 
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3. No contexto socioeducacional vigente, levando em conta as dificuldades de relacionamento com as turmas, muitos 
professores têm utilizado a nota da avaliação como moeda de troca com os alunos, enquanto os conhecimentos 
pedagógicos indicam a relevância de se praticar uma avaliação formativa, entendida como “o ato de acompanhar e 
reorientar a aprendizagem do educando, seja de um ponto de vista processual, seja de um ponto de vista acumulativo, 
tendo em vista a obtenção do melhor resultado possível” (LUCKESI, 2010).  
Entre 8 e 10 linhas, avalie essa prática observada na realidade escolar e indique ações necessárias pa ra que o 
professor possa atuar junto aos alunos de modo que eles considerem mais  o valor do estudo e da 
aprendizagem dos conteúdos para a sua formação huma na e cidadã e menos  o peso da nota.  

 

1_________________________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________________________

3_________________________________________________________________________________

4_________________________________________________________________________________

5_________________________________________________________________________________ 

6_________________________________________________________________________________

7_________________________________________________________________________________

8_________________________________________________________________________________

9_________________________________________________________________________________

10________________________________________________________________________________ 
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4. Durante a sua aula, um professor de 6º ano (5ª série) do Ensino Fundamental, percebeu murmúrios entre os alunos e, 
ao buscar o motivo, deparou-se com caricaturas representando um dos colegas, sendo repassadas de mão em mão. O 
professor reparou também que à medida que os alunos conheciam o teor dos bilhetes a maioria deles alunos 
participava acrescentando detalhes e se divertia com a situação; porém aquele que era representado nos desenhos 
mostrava-se vexado. Diante de tal situação (que pode ser uma brincadeira inocente) ou outras dessa natureza, também 
conhecidas como “Bullying”, que atitudes cabem ao professor?  
Escreva um texto, entre 10 e 15 linhas, a ser encam inhado para o Conselho de Classe com o objetivo de 
discutir esse problema e propor alternativas.  

1_________________________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________________________

3_________________________________________________________________________________

4_________________________________________________________________________________

5_________________________________________________________________________________ 

6_________________________________________________________________________________

7_________________________________________________________________________________

8_________________________________________________________________________________

9_________________________________________________________________________________

10________________________________________________________________________________ 

11________________________________________________________________________________

12________________________________________________________________________________ 

13________________________________________________________________________________ 

14________________________________________________________________________________ 

15________________________________________________________________________________ 
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5. A Lei 11.645/2008 alterou o artigo 26 da LDB 9394/96, tornando obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira 
e indígena nos estabelecimentos do Ensino Fundamental e Médio. Essa mudança traz à tona as questões referentes a 
como  pretendemos que a diversidade esteja contemplada nos currículos escolares. No que se refere a esse assunto, o 
Conselho Estadual de Educação do Paraná determina que: “O Projeto Político Pedagógico das instituições de ensino 
deverá garantir que a organização dos conteúdos de todas as disciplinas da matriz curricular contemple, 
obrigatoriamente, ao longo do ano letivo, a História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na perspectiva de proporcionar 
aos alunos uma educação compatível com uma sociedade democrática, multicultural e pluriétnica” (Deliberação 04/06, 
art. 2º). Considerando que essa não é apenas uma questão biológica, mas também histórica, social e cultural (GOMES, 
2007), indique, entre 10 e 15 linhas, as estratégias e os meios de que os professores podem se valer para lid ar 
pedagogicamente com a diversidade nas relações coti dianas da escola.  

1_________________________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________________________

3_________________________________________________________________________________

4_________________________________________________________________________________

5_________________________________________________________________________________ 

6_________________________________________________________________________________

7_________________________________________________________________________________

8_________________________________________________________________________________

9_________________________________________________________________________________

10________________________________________________________________________________ 

11________________________________________________________________________________

12________________________________________________________________________________ 

13________________________________________________________________________________ 

14________________________________________________________________________________ 

15________________________________________________________________________________ 
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