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664 
Processo Seletivo Simplificado 

Humaitá/RS 

 
Professor - Área 2 (Português) 

 
• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a substituição ao fiscal.  

• Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Informática 
Legislação/Didática 
Conhecimentos Específicos 

10 
05 
15 
10 

Total de questões 40 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e FUNÇÃO), assine no local indicado. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à 
caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no 
cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE 
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro 
cometido por candidato. 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 
correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina 
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova objetiva será de até 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de 
Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo 
início das provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido 
copiar seu cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial.  

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da 
legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições.  

• Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado. 

• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais 
até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após 
concluído.  

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

Boa Prova! 
Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 
 

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
 
 
 

 

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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PORTUGUÊS 

  
Os cortes na Capes e o futuro da pesquisa científica no 

Brasil 
 

Alerta de que uma das principais entidades de 
fomento à pesquisa no país ________ cortar bolsas joga 
luz sobre os problemas enfrentados pelos pesquisadores. 

O anúncio caiu como uma bomba na comunidade 
científica brasileira: ao menos 93 mil bolsas de 
pesquisadores e pós-graduandos e outras 105 mil de 
profissionais da educação poderão ser cortadas a partir de 
agosto de 2019, agravando ainda mais o cenário de crise 
atravessado pelas áreas de ciência, tecnologia e inovação 
no país. 

O alerta feito na semana passada pelo presidente 
da Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível 
Superior (Capes), Abílio Baeta Neves, ___________ 
protestos nas ruas e nas redes sociais e reacendeu o 
debate sobre o impacto da emenda constitucional que 
instituiu um teto de gastos pelos próximos 20 anos. “Os 
impactos serão graves para os programas de fomento da 
agência”, declarou o presidente da Capes. 

Em São Paulo e no Rio de Janeiro, 
pesquisadores enfrentaram o tempo chuvoso e 
protestaram na Avenida Paulista e na Cinelândia, exigindo 
a revisão da medida. Nas redes sociais, hashtags como 
#existepesquisanobr e #minhapesquisacapes viralizaram, 
com cientistas compartilhando suas pesquisas e 
justificando a importância das bolsas para a manutenção 
dos trabalhos e também para a sobrevivência dos 
estudantes. Segundo análise da Fundação Getúlio 
Vargas, houve ao menos 124 mil menções ao tema no 
Twitter. 

https://www.dw.com... - adaptado.  

 

1) Considerando-se a concordância, assinalar a 
alternativa que preenche as lacunas do texto 
CORRETAMENTE: 
 
a) pode - instigou  
b) pôde - instigaram 
c) podem - instigaram 
d) pôde - instigou 
 

2) De acordo com o texto, pode-se afirmar que: 
 
I. Com o apoio do povo, a Capes pretende diminuir a 

quantidade de bolsas de pesquisa.  
II. Das 105 mil bolsas de profissionais da educação que 

poderão ser cortadas, 93 mil são de pesquisadores e 
pós-graduandos.  

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

3) De acordo com a norma culta, todos os vocábulos 
proparoxítonos devem ser acentuados graficamente. 
Assim como a palavra “científica” (título), as palavras 
abaixo são acentuadas, EXCETO: 
 
a) Público. 
b) Exército. 
c) Fósforo. 
d) Póchete.   
 

4) São palavras derivadas do verbo “falhar”, EXCETO: 
 
a) Falida. 
b) Falhado. 
c) Falho.  
d) Falível.  
 

5) A palavra “contemporâneo” encontra sinônimo 
EXCETO em: 
 
a) Moderno. 
b) Coexistente. 
c) Oculto. 
d) Atual. 
 

6) Quanto à ortografia, assinalar a alternativa que 
preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
Você deve ________ as informações ____________. 
 
a) extrair - essenciais 
b) estrair - ecenssiais 
c) estrair - essenciais 
d) extrair - ecenssiais  
 

7) Assinalar a alternativa que apresenta colocação 
pronominal INCORRETA: 
 
a) Mesmo depois de muito tempo, eu não o entendi. 
b) Em se tratando de futebol, meu filho arrasa. 
c) A tinta na parede ainda está molhada, não toque-a. 
d) Quem te disse isso?  
 

8) No trecho “Tenho pena da Ana. Ela não consegue 
dormir, pois seus pais estão viajando.”, a palavra 
sublinhada introduz circunstância de: 
 
a) Causa.  
b) Consequência. 
c) Conformidade. 
d) Condição. 
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9) Considerando-se a flexão verbal, analisar os itens 
abaixo: 
 
I. “Vindo” é o gerúndio do verbo “ver”. 
II. “Visto” é o particípio do verbo “ver”. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

10) Quanto ao uso da crase, marcar C para as sentenças 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Fui à Bahia depois de passar por São Paulo. 
(---) Preciso agradecer àquele menino pelo que ele fez. 
 
a) C - C. 
b) C - E. 
c) E - C. 
d) E - E. 
 

INFORMÁTICA 

 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e em sua configuração padrão 
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os 
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que 
compõem os programas abordados nesta prova 
encontram-se na configuração padrão. 
 

11) Sobre o que a placa-mãe faz com cada peça 
conectada, analisar os itens abaixo: 
 
I. Processador: a placa-mãe transmite os “pedidos” de 

dados para a memória RAM e para o HD e transfere 
estes dados para o processador. 

II. Placa de vídeo: a placa-mãe envia as informações e os 
dados do processador e do HD para a placa de vídeo, e 
a placa de vídeo envia estes para o monitor. 

III. HD: a placa-mãe pega as informações e os dados do 
HD quando a memória RAM precisa. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

12) A respeito da Área de Trabalho do Windows 7 
Professional, analisar a sentença abaixo: 
 
Por padrão, o Windows espaça os ícones igualmente em 
uma grade invisível. Para colocar os ícones mais perto ou 
com mais precisão, é necessário desativar a grade 
(1ª parte). Para ocultar temporariamente todos os ícones 
da Área de Trabalho sem efetivamente removê-los, o 
usuário deverá clicar com o botão direito do mouse em 
uma parte vazia da Área de Trabalho, clicar em Exibir e 
em “Mostrar itens da Área de Trabalho” para apagar a 
marca de seleção dessa opção. Assim, nenhum ícone 
aparece na Área de Trabalho (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

13) Assinalar a alternativa em que ambos os exemplos 
são considerados periféricos de saída em um computador: 
 
a) Mouse e teclado. 
b) Fone de ouvido e microfone. 
c) Caixa de som e microfone. 
d) Caixa de som e fone de ouvido. 
 

14) No Excel 2010, é possível tornar todo o conteúdo 
visível em uma célula, exibindo-o em várias linhas, 
utilizando a funcionalidade: 
 
a) Mesclar e Centralizar. 
b) Quebrar Texto Automaticamente. 
c) Estilos de Célula. 
d) Formatação Condicional. 
 

15) Segundo a Cartilha de Segurança para Internet, um 
boato, ou hoax, é uma mensagem que possui conteúdo 
alarmente ou falso e que tem como remetente, ou aponta 
como autora, alguma instituição, empresa importante ou 
órgão governamental. Boatos podem trazer diversos 
problemas, tanto para aqueles que os recebem e os 
distribuem, como para aqueles que são citados em seus 
conteúdos. Entre estes diversos problemas, um boato 
pode: 
 
I. Conter códigos maliciosos. 
II. Espalhar desinformação pela Internet. 
III. Ocupar, desnecessariamente, espaço nas caixas de e-

mails dos usuários. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
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LEGISLAÇÃO/DIDÁTICA 

 
16) Segundo a Constituição Federal, para que alguém se 
candidate para o cargo de Presidente da República é 
necessário que atenda algumas condições de 
elegibilidade, como: nacionalidade brasileira,  exercício 
dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio 
eleitoral na circunscrição, filiação partidária, além de ter a 
idade mínima de:  
 
a) 21 anos. 
b) 35 anos. 
c) 18 anos. 
d) 40 anos. 
 

17) Segundo a Lei nº 8.069/1990 - ECA, assinalar a 
alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
É dever da família, da comunidade, da sociedade em 
geral e do poder público assegurar, ________________, a 
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária. 
 
a) sem nenhuma prioridade 
b) com absoluta prioridade 
c) de forma facultativa 
d) com impropriedade  
 

18) Segundo a Lei nº 9.394/96 - LDB, o Ensino 
Fundamental gratuito na escola pública terá início aos seis 
anos e duração de: 
 
a) Nove anos. 
b) Oito anos. 
c) Doze anos. 
d) Dez anos. 
 

19) De acordo com a Lei nº 12.288/2010, assinalar a 
alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
A população negra ______ direito a participar de 
atividades educacionais, culturais, esportivas e de lazer 
adequadas a seus interesses e condições, de modo a 
_____________ patrimônio cultural de sua comunidade e 
da sociedade brasileira. 
 
a) tem - dificultar o acesso ao  
b) não tem - contribuir para o 
c) tem - contribuir para o 
d) não tem - dificultar o acesso ao 
 

20) Segundo a Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa 
com Deficiência, quanto ao direito à educação,  incumbe 
ao poder público assegurar, criar, desenvolver, 
implementar, incentivar, acompanhar e avaliar, entre 
outras coisas: 
 
I. Sistema educacional inclusivo em todos os níveis e 

modalidades, bem como o aprendizado ao longo de 
toda a vida. 

II. Adoção de medidas individualizadas e coletivas em 
ambientes que maximizem o desenvolvimento 
acadêmico e social dos estudantes com deficiência, 
favorecendo o acesso, a permanência, a participação e 
a aprendizagem em instituições de ensino.  

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

21) Em conformidade com o Parecer CNE/CP 
nº 003/2004, analisar a sentença abaixo: 
 
A obrigatoriedade de inclusão de História e Cultura Afro-
Brasileira e Africana nos currículos da Educação Básica 
trata-se de decisão política, com fortes repercussões 
pedagógicas, inclusive na formação de professores 
(1ª parte). Pedagogias de combate ao racismo e a 
discriminações elaboradas com o objetivo de educação 
das relações étnico/raciais positivas têm como objetivo 
fortalecer entre os negros e despertar entre os brancos a 
consciência negra (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

22) Em conformidade com o Parecer CNE/CEB nº 7/2010, 
analisar os itens abaixo: 
 
I. Na organização e gestão do currículo, as abordagens 

disciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar e 
transdisciplinar requerem a atenção criteriosa da 
instituição escolar, porque revelam a visão de mundo 
que orienta as práticas pedagógicas dos educadores e 
organizam o trabalho do estudante. 

II. A escola de Educação Básica é espaço coletivo de 
convívio, onde são privilegiadas trocas, acolhimento e 
aconchego para garantir o bem-estar de crianças, 
adolescentes, jovens e adultos, no relacionamento 
entre si e com as demais pessoas. 

 
a) Os itens I e II estão incorretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão corretos. 
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23) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) O poder legislativo do Município é exercido pela 

Câmara Municipal de Vereadores. 
(---) As sessões da Câmara de Vereadores são públicas, e 

o voto, sempre secreto. 
 
a) C - C. 
b) C - E. 
c) E - C. 
d) E - E. 
 

24) Segundo a Lei Orgânica do Município, o território do 
Município divide-se em distritos, e as circunscrições 
urbanas classificam-se em: 
 
I. Cidade. 
II. Bairros. 
III. Vilas. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

25) Segundo a Lei Municipal nº 1.022/1990 - Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município, são 
deveres do servidor, EXCETO: 
 
a) Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. 
b) Tornar públicos os assuntos da repartição. 
c) Lealdade às instituições a que servir. 
d) Observância das normas legais regulamentares. 
 

26) De acordo com a Lei Municipal nº 1.022/1990 - 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, é 
proibido ao servidor qualquer ação ou omissão capaz de 
comprometer a dignidade e o decoro da função pública, 
ferir a disciplina e a hierarquia, prejudicar a eficiência do 
serviço ou causar dano à Administração Pública, 
especialmente: 
 
I. Receber propina, comissão, presente ou vantagem de 

qualquer espécie, em razão de suas atribuições. 
II. Ser assíduo e pontual ao serviço. 
III. Recusar fé a documentos públicos. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

27) Segundo CARDOSO, sobre inclusão, analisar os itens 
abaixo: 
 
I. Representa uma mudança na mente e nos valores das 

escolas e para a sociedade como um todo, pois é uma 
forma se oferecer ao aluno o que é necessário. 

II. Implica uma reforma nas escolas em termos de 
currículo, avaliação e pedagogia. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

28) É(São) uma parte inseparável da atuação docente, 
pois a própria intervenção pedagógica nunca pode ser 
entendida sem uma análise que leve em conta as 
intenções, as previsões e as expectativas sobre os 
resultados. 
 
Conforme ZABALA, o exposto acima se refere ao(s): 
 
a) Planejamento e à avaliação. 
b) Recursos didáticos e aos materiais curriculares. 
c) Currículo e à metodologia. 
d) Conteúdos e à organização social da aula. 
 

29) Considerando-se MORIN, sobre a ética da 
compreensão, o “bem pensar”, assinalar a alternativa que 
preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
O modo de pensar permite __________ em conjunto o 
texto e o contexto, o ser e seu meio ambiental, o local e o 
global, o multidimensional, o complexo, isto é, as 
condições do comportamento humano permitem 
compreender igualmente as condições objetivas e 
subjetivas. 
 
a) comparecer 
b) reconhecer 
c) apreender 
d) vencer 
 

30) Conforme a UNESCO, no manual Interação escola-
família: subsídios para práticas escolares, quanto a 
determinados fatores que podem ser relacionados com a 
ideia de escolacentrismo, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Gestores e docentes desqualificam aspectos da 

cultura familiar sem sequer conhecer o sentido das 
práticas, o espaço e a rotina familiar. 

(---) A escola mantém a mesma rotina de reuniões, 
oficinas, palestras e atividades, sem consultar os pais 
sobre temas de seu interesse, necessidade e horários 
adequados. 

 
a) E - E. 
b) E - C. 
c) C - E. 
d) C - C. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31) Em conformidade com os Parâmetros Curriculares 
Nacionais: Língua Portuguesa, em relação à reflexão 
gramatical na prática pedagógica, analisar os itens abaixo: 
 
I. A preocupação não é reconstruir com os alunos o 

quadro descritivo constante dos manuais de gramática 
escolar.  

II. O que deve ser ensinado não responde aos aspectos 
que precisam ser tematizados em função das 
necessidades apresentadas pelos alunos nas 
atividades de produção, leitura e escuta de textos, mas 
às imposições de organização clássica de conteúdos 
na gramática escolar. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

32) Em relação à concordância verbal, assinalar a 
alternativa INCORRETA:  
 
a) Eles já haviam chegado lá. 
b) Elas fazem malhas de lã. 
c) Fazem três noites que não durmo bem. 
d) Batiam oito horas quando chegamos à escola. 
 

33) O verbo sublinhado na oração “As pessoas 
permanecem vivas.” é um verbo: 
 
a) Auxiliar. 
b) Transitivo direto. 
c) Transitivo indireto. 
d) De ligação. 
 

34) O autor dos romances O Guarani, Iracema e 
Ubirajara, que possuem temática indianista, é:  
 
a) José de Alencar.  
b) Machado de Assis.  
c) Euclides da Cunha. 
d) Aluísio Azevedo.  
 

35) De acordo com CINTRA e CUNHA, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Substantivo é a palavra com que designamos ou 

nomeamos os seres em geral.  
(---) Chamam-se concretos os substantivos que designam 

os seres propriamente ditos, isto é, os nomes de 
pessoas, de lugares, de instituições, de um gênero, de 
uma espécie ou de um dos seus representantes. 

(---) “Bondade” é um substantivo concreto. 
 
a) C - C - E. 
b) E - E - C. 
c) E - C - E. 
d) C - E - C. 
 

36) Em conformidade com BECHARA, assinalar a 
alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
________________ é um uso linguístico cujo objeto é 
também uma linguagem; por exemplo, quando se fala de 
palavras e seus componentes ou de orações: “linguagem 
é uma palavra derivada de língua”, “linguagem é um 
substantivo feminino em português e masculino em 
espanhol e francês”, “-ção é um sufixo formador de 
substantivo”, “Cadeira tem três sílabas”, etc.  
 
a) Fala 
b) Gramática 
c) Metalinguagem 
d) Fonética 
 

37) Segundo GERALDI, sobre a leitura na escola, analisar 
os itens abaixo: 
 
I. A leitura é um processo de interlocução entre leitor/autor 

mediado pelo texto. É o encontro com o autor, ausente, 
que se dá pela sua palavra escrita.  

II. O leitor, no processo de leitura, é passivo, não é o 
agente que busca significações.  

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

38) De acordo com GONZAGA, acerca de literatura, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Também conhecidos como escolas, correntes ou 

movimentos, os períodos literários correspondem a 
fases histórico-culturais em que determinados valores 
estéticos e ideológicos resultam na criação de obras 
mais ou menos próximas no estilo e na visão de 
mundo. 

(---) A ascensão, predominância e decadência de uma 
escola ou de um movimento ocorrem arbitrariamente, 
apenas pela vontade dos artistas. 

 
a) C - C. 
b) E - E. 
c) E - C. 
d) C - E. 
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39) Assinalar a alternativa INCORRETA: 
 
a) A utilização de uma língua ocorre em forma de 

enunciados, sempre escritos, que emanam dos 
integrantes das mais diferentes esferas da atividade 
humana. 

b) Os gêneros do discurso são heterogêneos. 
c) Cada esfera de utilização da língua cria seus tipos 

relativamente estáveis de enunciados. 
d) Para falar, usamos sempre dos gêneros do discurso. 
 

40) Analisar os itens abaixo: 
 
I. A leitura e a escrita são questões de responsabilidade 

de todas as áreas do conhecimento. 
II. O ensino de língua portuguesa, em âmbito escolar, 

deve propiciar aos alunos condições para que dominem 
apenas a língua escrita, entendendo-a como um 
conjunto de leis que regem a correta escrita das 
palavras e também como um conjunto de regras 
sintáticas de estruturação de frases. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 


	Professor - Área 2 (Português)
	Professor de Geografia - até questão 30 pg4
	Professor de Português_F1

