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1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta
imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Em seguida, verifique se ele contém
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3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro durante o seu
preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente;
se for constatado algum erro, notifique ao aplicador de prova.

4. As provas terão a duração de , já incluídas nesse tempo a marcação doquatro horas
cartão-resposta e a coleta da impressão digital.

5. Você só poderá retirar-se do prédio após terem decorridas de prova. Oduas horas
caderno de questões só poderá ser levado depois de decorridas de prova.três horas

6. Os três últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos no
recinto, sendo liberados somente após a entrega do material utilizado por eles, tendo
seus nomes registrados em Relatório de Sala e nele posicionadas suas respectivas
assinaturas.
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Leia o Texto 1 para responder às questões de 01 a 06.

Texto 1
O barquinho que se tornou "O Barquinho"
                                              Rober to Menescal
Com 14 anos, ganhei um material para mergulho. Coisa mui-
to simples, uma máscara de mergulho, um pé de pato e um
canudo  para  respirar  na  superfície.  Como  sou  capixaba,
mesmo morando no Rio de Janeiro, era no Espírito Santo
que passava todas as férias.

Fiquei apaixonado pelo mar e pela caça submarina, tornan-
do-me um terrível predador, querendo caçar todos os gran-
des peixes que via.

Aos 17 anos, comecei em Vitória a tocar violão, e no fim des-
sas férias, voltando ao Rio com essa novidade, descobri que
Nara Leão, minha namoradinha nessa época, também tinha
começado a tocar o instrumento em suas férias em Campos
do Jordão.

Foi uma maravilha, pois quase todas as noites eu ia a seu
apartamento para tocarmos. Sempre aparecia alguém para
cantar e tocar com a gente, e assim foi-se armando um gru-
po que em dois anos começou a compor suas músicas e se
tornou o que foi chamado de "a turma da bossa nova".

A turminha da gente de vez em quando ficava chateada co-
migo, pois várias vezes fugi de entrevistas e mesmo de al-
guns shows porque tinha pescaria marcada.

Claro que minhas histórias de pescador, comprovadas por fo-
tos, faziam sucesso nos nossos encontros e cada vez mais
minhas músicas nasciam do mar.

Um dia em 1961 resolvi levá-los para um passeio de fim de
semana.  Pegamos  um barco alugado em Arraial  do Cabo
(RJ) e começamos nossa aventura. O dia estava lindíssimo,
com águas claras e quentes, e as poucas ondas, apesar de
assustarem a moçada, não prejudicaram nosso passeio.

Comecei a mergulhar e a pegar lagostas, badejos e outros
peixes, deixando de boca aberta a turma, Nara Leão, Ronal-
do Bôscoli, o pessoal do Tamba Trio, algumas das meninas
que nos acompanharam e minha futura mulher, Yara.

Levei-os para um lugar mais raso onde todos desajeitada-
mente fizeram o batismo no fundo do mar. Lá pelas 15h, des-
ligamos o motor e fomos fazer um lanche, deixando que o
barco deslizasse à vontade por aquele lindo dia.

Quando fomos ligar o motor para continuarmos o passeio,
ele não quis pegar de jeito nenhum, apesar das dezenas de
tentativas que fizemos, até acabar a bateria.

Claro que o pavor crescia cada vez que víamos o quanto es-
távamos longe da ilha. Fiquei tentando acalmar a turma en-
quanto tentava fazer o motor pegar, girando uma manivela.

Para tentar mostrar que tudo ia correr bem, eu cantarolava
junto ao barulho que o motor fazia nessas tentativas de fun-
cionamento.

De repente, perto das 18h, vimos uma grande embarcação
de pesca vindo do horizonte em direção a Cabo Frio. Amar-
ramos algumas roupas coloridas aos remos e fizemos sinais
para que nos vissem.

Em poucos minutos eles mudaram o rumo. Os pescadores
vindo da Bahia nos deram todo o apoio e começaram a nos
rebocar em direção ao Arraial do Cabo.

Neste mesmo momento, Bôscoli e eu fizemos de brincadeira
o verso: "O barquinho vai, e a tardinha cai", refrão que fomos
cantando até nossa chegada ao cais,  enfim são e salvos!
No dia seguinte, no apartamento de Nara Leão em frente ao
mar de Copacabana, Bôscoli me perguntou: "Beto, como foi
aquela melodia que você fez ontem no barco?".  Respondi
cantando: "O barquinho vai, a tardinha cai".

Ele me disse "não, essa eu me lembro, estou falando daque-

la quando você tentava fazer o motor pegar". "Ronaldo", fa-
lei, "não me lembro exatamente, mas foi uma coisa meio sin-
copada, igual  ao barulho de um motor falhando, tá,  tá, tá,
tá...".

Então  começamos  a  compor  esse  que  se  tornaria  nosso
maior sucesso, "O Barquinho".

Disponível em: <www1.folha.uol.com.br/ilustríssima/>. Acesso em: 6 de
jan. 2014. 

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quanto à escolha lexical, o sentido produzido pelo título do
texto é construído com base 

(A) na distinção do sentido de embarcação como veículo
de passeio e como construção metafórica. 

(B) no modo como aventuras fictícias são transformadas
em experiências poéticas. 

(C) na diferença entre a referência genérica nos nomes
comuns  e  a  referência  específica  nos  nomes  pró-
prios.

(D) no equilíbrio entre as características do barco, peque-
no e alugado, e a maneira como ele era visto pelo
compositor. 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No texto, é um recurso linguístico produtivo para demons-
trar o envolvimento afetivo do autor com as experiências
narradas, o uso   

(A) do diminutivo para se referir à sua namorada e à sua
turma. 

(B) da alternância entre os tempos verbais para ancorar
os eventos narrados. 

(C) de numerais para expressar grandezas exatas. 

(D) de locativos para designar nomes de cidades. 

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  narrador  recorre  à  elaboração  hiperbólica  para  fazer
progredir o tema. Esse recurso está explícito no seguinte
trecho:

(A) “Com 14 anos,  ganhei  um material  para  mergulho.
Coisa muito simples, uma máscara de mergulho, um
pé de pato e um canudo para respirar na superfície ”. 

(B) “Fiquei apaixonado pelo mar e pela caça submarina,
tornando-me um terrível predador”. 

(C) “Um dia em 1961 resolvi levá-los para um passeio de
fim de semana. Pegamos um barco alugado em Arrai-
al do Cabo (RJ)”.

(D) “Os  pescadores  vindo  da  Bahia  nos  deram todo o
apoio e começaram a nos rebocar”. 

língua_portuguesa_superior
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▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A voz do coautor da letra da canção “O Barquinho” é deli-
mitada no texto por  

(A) vírgulas.

(B) verbos de dizer.

(C) substantivos concretos.

(D) aspas.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os elementos da estruturação narrativa que marcam no
texto instâncias temporais  e contribuem para a progres-
são temática são os seguintes:

(A) “maravilha”, “a seu apartamento para tocarmos”, “ar-
mando um grupo”. 

(B) “um dia”, “nesse mesmo momento”, “quando fomos li-
gar o motor”. 

(C) “fugi de entrevistas”, “pescaria marcada”, “pescador”.

(D) “algumas roupas”, “sinais”, “águas claras e quentes”. 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A construção metafórica “deixando de boca aberta a tur-
ma” é usada pelo autor para enfatizar suas 

(A) composições musicais. 

(B) habilidades como pescador. 

(C) aventuras amorosas. 

(D) conquistas profissionais. 

Releia o Texto 1 e leia o Texto 2 para responder às ques-
tões 07 e 08.

Texto 2
O Barquinho 
                   Roberto Menescal e Ronaldo Bôscoli. 
Dia de luz
Festa de sol
E o barquinho a deslizar
No macio azul do mar
Tudo é verão
O amor se faz
Num barquinho pelo mar
Que desliza sem parar
Sem intenção nossa canção
Vai saindo desse mar
E o sol beija o barco e luz
Dias tão azuis

Volta do mar
Desmaia o sol
E o barquinho a deslizar
E a vontade de cantar
Céu tão azul
Ilhas do sul
E o barquinho é um coração
Deslizando na canção
Tudo isso é paz
Tudo isso traz
Uma calma de verão e então
O barquinho vai
A tardinha cai

Disponível em: <www.letras.mus.br/roberto-menescal>. Acesso em: 6 jan.
2014.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os versos curtos da letra de “O Barquinho” fazem uma as-
sociação com o barulho do motor. Essa associação é mar-
cada no Texto 1 por 

(A) ambiguidade.

(B) polissemia.

(C) onomatopeia.

(D) adjetivação.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os fatos vividos pelo narrador do Texto 1 inspiraram a cria-
ção do Texto 2. O verso “O amor se faz” remete   

(A) ao casamento com Yara e constitui uma paráfrase.

(B) à paixão de Menescal pelo mar e instaura correfe-
rencialidade.

(C) à chateação da turminha com as ausências do com-
positor e configura uma paródia.

(D) ao namoro com Nara Leão e promove intertextualidade.

língua_portuguesa_superior
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Leia o Texto 3 para responder às questões 09 e 10.

Texto 3

Disponível em: <googleimagens.com>. Acesso em: 21 nov. 2013.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O quadrinho é uma homenagem aos 50 anos da Bossa
Nova. Para produzir o efeito de humor,  

(A) subverte-se a essência da composição de Menescal
e  Bôscoli,  traduzida  na  leveza  e  na  suavidade  de
seus versos. 

(B) apresenta-se  um  casal  temporalmente  distante  da
produção daquele período da história da música bra-
sileira. 

(C) constrói-se uma versão cujas  escolhas lexicais dei-
xam de remeter à obra original. 

(D) estabelece-se uma referência a partir  das experiên-
cias amorosas do enunciador.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O verbo achar é usado na fala da personagem como parte
da estratégia de  

(A) evidenciação da fonte radiofônica.

(B) avaliação do fato. 

(C) imposição de verdade. 

(D) modalização do discurso. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

língua_portuguesa_superior
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Como destaca Celso Vasconcellos (2006), o planejamento
é algo essencial ao desenvolvimento do processo pedagó-
gico; contudo, trata-se de um tema controverso e sujeito a
ações que, por vezes, são de simples adesão ou recusa
do ato de se planejar. O planejamento educacional deve
ser  permeado  pelo  entendimento  de  que a  educação  é
complexa e sujeita a contingência, o que implica 

(A) em um fato notório e elementar: trata-se de uma prá-
tica social que resiste a todo planejamento e o impos-
sibilita,  característica  básica  do  chamado  trabalho
não-material. 

(B) na impossibilidade de seu efetivo planejamento, pois
seu objeto de trabalho, o aluno, é impadronizável.

(C) na impossibilidade de planejamento pelos professo-
res, pois esta é uma atribuição exclusiva dos gesto-
res. 

(D) em se reconhecer a necessidade do planejamento,
pois este pode ser retrabalhado ao longo do processo
educativo. 

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A LDB (Lei n. 9.394/1996) dispõe sobre o projeto pedagó-
gico  das escolas  e sobre os  profissionais  da educação.
Considerando  as  atribuições  docentes  concernentes  ao
projeto pedagógico da escola, a LDB aponta que 

(A) a participação na elaboração do projeto pedagógico
da escola é facultada aos docentes quando ele for
elaborado fora de seu horário de trabalho. 

(B) os docentes  poderão se incumbir da elaboração do
projeto pedagógico da escola, nos termos das nor-
mas de seus respectivos sistemas de ensino. 

(C) os docentes estão incumbidos de participar da elabo-
ração  do  projeto  pedagógico  das  escolas  em  que
exercem suas atividades profissionais. 

(D) a elaboração do projeto pedagógico não cabe aos do-
centes, salvo nos termos das normas regulamentares
de seus respectivos sistemas de ensino. 

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A avaliação educacional é um dos aspectos mais impor-
tantes do trabalho pedagógico desenvolvido na Educação
Básica. A atual LDB considerou tal fato e explicitamente
abordou o tema da avaliação da aprendizagem em vários
incisos do artigo 24. A esse respeito, ela estabelece que a
avaliação deve se pautar

(A) por um processo contínuo de avaliação, no qual pre-
dominem os aspectos qualitativos sobre os quantitati-
vos, não devendo ser realizada com base em exames
isolados e meramente quantitativos.

(B) por um processo avaliativo, no qual predominem os
aspectos quantitativos sobre os qualitativos e realiza-
do, preferencialmente, pelos docentes sob supervisão
da coordenação pedagógica.

(C) por mensurações pontuais e com mínima interferên-
cia subjetiva do avaliador, tendo em vista maior obje-
tividade no processo de avaliação. 

(D) por prova, testes e simulados, tendo em vista evitar a
interferência subjetiva do avaliador e aferir a aprendi-
zagem dos estudantes. 

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Gra-
duação em Pedagogia (Resolução CNE/CP 1/2006) confe-
rem parâmetros e direcionam a formação profissional do li-
cenciado em Pedagogia, definindo que este pode atuar na
função do magistério

(A) em toda a Educação de Jovens e Adultos. 

(B) no Ensino Médio. 

(C) em todo o Ensino Fundamental. 

(D) na Educação Infantil  e  nos anos iniciais  do  Ensino
Fundamental. 

conhecimentos_específicos_profissional_magistério_N1
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▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A formação profissional  do pedagogo,  disciplinada pelas
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Gradua-
ção  em  Pedagogia,  compreende  uma  formação  que  se
propõe assumidamente crítica e abrangente, perpassada
por aspectos científicos, culturais e filosóficos, tendo em
vista permitir ao futuro pedagogo o domínio de sua área
do conhecimento. A respeito da formação profissional em
Pedagogia,  ela  compreende  a  preparação  profissional
para atuação

(A) restrita ao trabalho pedagógico com as crianças de 0
a 3 anos, pois se trata de uma fase na qual as crian-
ças precisam de cuidados especiais e da atenção de
um profissional especializado. 

(B) na docência, compreendida como o trabalho educati-
vo em sentido amplo, bem como atividades relativas
à  gestão,  supervisão,  avaliação  e  ao  acompanha-
mento de processos educativos escolares e não es-
colares. 

(C) estrita nas áreas da gestão escolar, a saber, orienta-
ção, supervisão, administração, coordenação e ava-
liação, devendo a formação para a docência ser feita
nos cursos normais em nível médio e superior. 

(D) no trabalho  pedagógico  com as crianças de  0  a  5
anos, devendo o aprendizado das atividades de su-
pervisão e coordenação em educação ser realizado
em cursos de aperfeiçoamento e/ou especialização. 

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O processo de profissionalização docente no Brasil, espe-
cialmente no tema da formação profissional,  ganhou um
importante e muito debatido ingrediente nos anos 2000, a
saber: as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Forma-
ção de Professores na Educação Básica (Resolução CNE
1/2002). A respeito da profissionalização docente, as dire-
trizes

(A) conferem parâmetros para a formação dos professo-
res no Brasil, em nível superior, e determinam que os
cursos devam ser realizados em um processo autô-
nomo e com estrutura com identidade própria, o que
reforça a identidade da licenciatura. 

(B) instituem a profissão de professor no Brasil, garantin-
do no próprio texto legal o reconhecimento social dos
professores  a  partir  de  uma formação preferencial-
mente realizada na universidade e com formação teó-
rico-prática, epistemológica e cultural ampla. 

(C) desfavorecem a profissionalização docente ao advo-
garem que todo profissional com nível superior pode
exercer a docência na Educação Básica, aspecto que
constitui um dos pontos de maior controvérsia no tex-
to das mencionadas diretrizes. 

(D) apresentam posição ambígua, pois, por um lado ad-
vogam a favor do exercício da função do professor
leigo  na  Educação Básica  e,  por  outro,  incentivam
que a formação do professor seja realizada em cur-
sos de graduação com licenciatura plena. 

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nas escolas de Educação Básica,  uma parte importante
do trabalho docente compreende as atividades de planeja-
mento. As três principais atividades de planejamento a se-
rem  realizadas  pelos  docentes  nas  escolas,  segundo  a
LDB, compreendem a elaboração

(A) do plano de curso, dos planos de aula e a participa-
ção na elaboração do projeto pedagógico da escola.

(B) do plano setorial de educação, dos planos de curso e
dos planos de aula. 

(C) dos  planos  de  curso,  da  matriz  curricular  matricial
anual e das avaliações dos alunos. 

(D) do plano regional de educação, da matriz curricular
da escola e das atividades de recuperação. 

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um plano de aula, explica Libâneo (2013),  representa o
detalhamento do plano de ensino e se realiza a partir de
uma determinada forma de proceder a organização do tra-
balho pedagógico. Isto implica que, na preparação do pla-
no de aula, o docente deve considerar 

(A) os objetivos dispostos no plano de ensino e organizar
a aula de modo que em cada uma delas se encerre o
conteúdo/unidade a ser trabalhado, evitando assim ex-
plorar um determinado conteúdo/unidade em mais de
uma aula, pois isso torna as aulas enfadonhas. 

(B) os objetivos dispostos no plano de curso e organizar
a aula considerando que dificilmente o conteúdo/uni-
dade se esgotará naquele instante, o que implica em
organizar  uma sequência pedagógica  desenvolvida,
comumente, em um conjunto de aulas. 

(C) os Parâmetros Curriculares Nacionais, o projeto polí-
tico-pedagógico da escola, o plano de ensino e, em
seguida, organizar a aula de modo que cada uma de-
las encerre o conteúdo/unidade a ser trabalhado. Isto
implica na acertada decisão de não trabalhar um de-
terminado conteúdo/unidade em mais de uma aula. 

(D) os objetivos dispostos no plano de curso e organizar
a aula admitindo que o conteúdo/unidade, necessa-
riamente, deve ser finalizado ao longo de cada aula,
o que implica em articular o plano de aula e o calen-
dário das secretarias de educação. 

conhecimentos_específicos_profissional_magistério_N1
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▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O ideário de que os trabalhadores precisam aprender ao
longo de toda a vida está presente no campo educacional
desde os anos 1960 com as discussões do que, naquela
época,  se  chamava  de  educação  permanente.  A  atual
LDB partilha de princípio semelhante ao discorrer sobre a
formação continuada dos profissionais da educação, afir-
mando o seguinte:

(A) é  um  direito  público  subjetivo  dos  profissionais  da
educação, seguindo em rito sumário quando formal-
mente demandada ao poder público municipal, esta-
dual ou à União. 

(B) é facultado aos docentes o afastamento de suas ativi-
dades letivas para a realização de cursos de pós-gra-
duação, excluindo-se os cursos de especialização. 

(C) é um direito e deve ser realizada sob a forma de cur-
sos, preferencialmente fora do local de trabalho. 

(D) deve  ser  assegurado  pelos  sistemas  de  ensino  o
aperfeiçoamento  profissional  continuado,  inclusive
com licenciamento periódico remunerado.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O ensino é uma atividade complexa e exige muito dos pro-
fissionais da educação, como sublinham Geraldi, Fiorentini
e Pereira (1998). Tal questão indaga a respeito de quais
saberes se apresentam no exercício profissional da docên-
cia e de quais saberes lhes são necessários. Isto porque,
na realização de seu trabalho, os docentes

(A) mobilizam saberes plurais, formados pelo amálgama
mais ou menos coerente de diversos saberes, como
os conferidos pela formação pedagógica, os saberes
científicos/disciplinares, os curriculares e os formados
na própria experiência profissional. 

(B) demandam saberes restritos à formação profissional
inicial, pois o ensino é uma atividade profissional na
qual a formação inicial é efetivamente capaz de ante-
cipar o que será experienciado pelo professor. 

(C) articulam de maneira exclusiva saberes originados de
sua própria prática profissional, pois as pesquisas in-
dicam que a prática é diferente da teoria, o que faz
com que o saber dos professores seja pragmático e
ligado ao contexto.  

(D) mobilizam saberes construídos intuitivamente, pois as
pesquisas indicam que os professores em formação
pedagógica consideram de pouca valia o que apren-
deram no período preparatório para a profissão. 

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Rios (2005), a atuação profissional no magistério
precisa ser perpassada por dois aspectos indissociáveis: a
competência  profissional  e  a  ética.  Isto  implica  que,  no
magistério, um profissional

(A) deve conhecer bem sua profissão, dominar os sabe-
res que lhes são próprios, pois se tem nesse domínio
a suficiente condição para o efetivo exercício de uma
profissão. 

(B) deve articular sua formação técnica com a dimensão
político-partidária, algo essencial ao ato pedagógico
orientado aos interesses particulares. 

(C) deve executar o que aprendeu teoricamente durante
seu curso de formação, desconsiderando as especifi-
dades do público atendido. 

(D) deve ter sua ação fundada no domínio técnico de seu
campo de atuação, como também deve compreender
que sua ação profissional é permeada de sentido po-
lítico e deve ser orientada ao bem comum. 

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando que a atual LDB estabelece o regime de co-
laboração entre União, Distrito Federal, estados e municí-
pios no tocante ao oferecimento da Educação Básica, os
municípios estão incumbidos de oferecer 

(A) ensino profissionalizante, pois este é o segmento com
maior déficit de vagas.  

(B) Educação  Infantil  em  creches  e  pré-escolas,  bem
como o Ensino Fundamental, sendo que este último
deve ser ofertado com prioridade. 

(C) Educação Especial no Ensino Médio, pois a lei distri-
bui igualmente as responsabilidades e atribuições en-
tre os entes federativos. 

(D) Educação Superior e, com prioridade, o Ensino Mé-
dio. 
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▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A indisciplina na sala de aula é um dos grandes desafios
dos profissionais da educação. Trata-se de um tema difícil
porque não há resposta simples e milagrosa capaz de re-
solver a questão. Todavia, como destaca Libâneo (2013),
isso não significa que o docente nada possa fazer, porque

(A) o professor é o principal responsável pela situação de
indisciplina, afinal o comportamento de um aluno está
em relação direta e estrita com a conduta do profes-
sor em sala de aula. 

(B) a autoridade profissional, técnica, ética do professor
tem importante papel, bem como o planejamento e a
própria preparação das aulas, favorecendo assim que
os conteúdos se tornem mais significativos e os mé-
todos mais adequados. 

(C) o domínio que o professor possui de sua área do sa-
ber é fator determinante na disciplina/indisciplina dos
discentes, pois o professor que conhece bem o con-
teúdo a ser ensinado deixará de ter problemas em re-
lação a esse aspecto. 

(D) o professor tem papel secundário diante do tema da
indisciplina, pois esta é uma questão concernente à
coordenação  pedagógica  da  escola  e  que  repousa
sobre uma fonte, a vida familiar dos alunos, na qual a
escola influi pouco. 

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Constituição Federal de 1988 e a atual LDB estabele-
cem atribuições aos entes federativos no tocante aos seus
sistemas de ensino. Considerando os estabelecimentos de
ensino no âmbito de um sistema municipal de educação e
as determinações emanadas da LDB, o projeto pedagógi-
co da escola deve ser

(A) elaborado e executado pelas próprias escolas. 

(B) elaborado pelo/a diretor/diretora da escola e executa-
do pelos docentes. 

(C) elaborado pelo corpo técnico das secretarias de edu-
cação e executado pelas escolas.

(D) elaborado  pelo  setor  pedagógico  da  secretaria  de
educação e executado pela escola. 

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um dos componentes centrais na organização do trabalho
pedagógico da escola e do processo pedagógico em sala
de aula é a avaliação da aprendizagem. Numa perspectiva
formativa e emancipadora, a avaliação

(A) corresponde a um momento ao longo do processo de
ensino e aprendizagem, preferencialmente situado ao
fim do ano letivo, tendo em vista identificar o quanto o
aluno assimilou dos conteúdos.

(B) compreende a apreciação do trabalho feito pelo alu-
no, no qual o docente deve buscar informações, por
instrumentos  diversos  (exercícios,  provas,  entrevis-
tas, portfólio, anotações etc.), para diagnosticar e in-
tervir no processo de ensino e aprendizagem. 

(C) deve priorizar os dados quantitativos, a chamada no-
tação cifrada, de tal modo que a subjetividade do pro-
fessor não interfira  no desenvolvimento do trabalho
pedagógico  e  na  mensuração do desempenho dos
alunos.

(D) deve evitar qualquer implicação subjetiva do profes-
sor no ato avaliativo e constituir um processo pedagó-
gico no qual a avaliação tenha autonomia e não se
subordine ao projeto político-pedagógico da escola. 

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O tema da disciplina e indisciplina escolar é estudado por
diversos autores, como é o caso de Aquino (2003). Consi-
dera-se que a indisciplina escolar é proveniente de diver-
sos aspectos, sendo que 

(A) o principal motivo está no fato de as escolas atuais
serem muito diferentes das boas escolas do passado,
nas quais a rigidez disciplinar era um importante valor
presente  e  o  perfil  de  formação  dos  docentes  era
mais elevado. 

(B) a principal explicação se dá pela classe social a que
pertence o aluno, pois quanto mais pobre mais indis-
ciplinado. Isto dificulta muito toda ação de interven-
ção das escolas, pois se está diante de aspectos so-
cioeconômicos exteriores a ela. 

(C) a  fundamental  ação  pedagógica  para  enfrentar  tal
problema, antes que imputar causas, deve ser a de
escapar de uma visão inatista de ser humano e a-his-
tórica da relação educação e sociedade. 

(D) o principal deles é de natureza familiar, pois estudan-
tes provenientes de famílias desestruturadas são in-
disciplinados na escola e transformam-se, necessa-
riamente, no chamado “aluno-problema”. 
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▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A educação  escolar  compreende  uma  prática  social  de
grande complexidade e, em um país de dimensões conti-
nentais como o Brasil, ganha desafios ainda maiores face
à diversidade regional e local. Considerando a relação que
o aluno estabelece com o conhecimento no processo pe-
dagógico, numa perspectiva sócio-histórica de educação,
os professores devem

(A) considerar o disposto nos programas escolares, mas
sem se esquecer  de que essencialmente sua tarefa
consiste em organizar  o  processo pedagógico  com
conteúdos de ensino do interesse dos alunos, recu-
sando conteúdos de ensino originados fora do con-
texto regional. 

(B) definir arbitrariamente os conteúdos de ensino, sem
necessidade de consideração do contexto cultural e
socioeconômico em que os alunos estão  inseridos,
bem como sem a consideração do disposto nos pro-
gramas escolares, pois o professor deve ter autono-
mia. 

(C) realizar uma prática pedagógica que acolha os inte-
resses dos  alunos  e  trabalhe  conteúdos  de ensino
sempre circunscritos e originados no mundo por eles
vivenciado, o que implica em efetuar o uso seletivo
dos programas escolares, ensinando somente aquilo
que diz respeito à realidade regional. 

(D) empreender um processo pedagógico no qual os con-
teúdos de ensino sejam selecionados considerando a
relevância  sócio-histórica  do  conhecimento,  bem
como o disposto nos programas escolares e tendo a
realidade do aluno como ponto de partida. 

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conforme as atuais Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação de Jovens e Adultos, a modalidade Educação
de Jovens e Adultos é um direito que assiste a todos que
não  tiveram  acesso  ou  interromperam  seus  estudos  na
idade própria. Esse direito é exclusivo

(A) de todos os brasileiros que tenham acima de 18 anos
e deixaram de ter acesso ou continuidade nos estu-
dos relativos ao Ensino Médio, sendo-lhes facultada a
realização de exames supletivos, na forma da lei. 

(B) de todos que tenham acima de 17 anos e deixaram
de ter acesso ou continuidade nos estudos, permitin-
do a matrícula aos 16 anos somente para os jovens
emancipados para os atos da vida civil. 

(C) daqueles que, com 15 anos completos ou mais, não
tenham concluído o Ensino Fundamental e daqueles
que, com 18 anos completos ou mais, não tenham
concluído o Ensino Médio. 

(D) daqueles que, com 14 anos, deixaram de concluir o
Ensino Fundamental e daqueles que, com 17 anos,
tenham deixado de concluir o Ensino Médio. 

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A autonomia é um valor importante no âmbito das profis-
sões. Na organização do trabalho pedagógico da escola a
autonomia do professor deve ser compreendida como  

(A) uma questão de foro íntimo, portanto orientada por
referências do próprio professor que, com base em
seus valores individuais, deve posicionar-se em seu
ambiente de trabalho em relação à equipe diretiva da
escola. 

(B) o exercício de uma ação responsável e consciente de
se deliberar no âmbito da profissão, considerando as
finalidades, os aspectos éticos e o conjunto dos ele-
mentos que integram seu trabalho.  

(C) o resultante da concessão dada pelos governos, no-
tadamente pelas secretarias de educação, de que os
docentes podem deliberar sobre os conteúdos de en-
sino e sobre as formas de avaliação dos alunos. 

(D) uma expressão da ação independente dos docentes,
evidenciando sua autonomia e não submissão à equi-
pe diretiva da escola e ao projeto político-pedagógico
do estabelecimento de ensino. 

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) está entre os
atuais instrumentos de avaliação nacional do rendimento
escolar. Trata-se de uma avaliação 

(A) censitária realizada com alunos no 3º ano do Ensino
Fundamental, cujo objetivo principal é avaliar os ní-
veis de alfabetização e letramento em língua portu-
guesa, alfabetização matemática e as condições de
oferta do chamado ciclo de alfabetização das redes
públicas. 

(B) efetuada por amostragem realizada com alunos no 1º
e no 2º anos do Ensino Fundamental, cujo objetivo
principal é avaliar os níveis de alfabetização e letra-
mento em língua portuguesa. 

(C) efetuada por  amostragem realizada com alunos  da
pré-escola, cujo objetivo principal é avaliar os níveis
de alfabetização e letramento em língua portuguesa e
alfabetização da rede privada. 

(D) censitária realizada com alunos do 1º ano do Ensino
Fundamental, cujo objetivo principal é avaliar no âm-
bito da rede privada e das redes públicas o letramen-
to digital. 

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo  a  atual  LDB,  a  educação  escolar  no  Brasil  é
composta dos seguintes níveis: 

(A) educação básica e educação superior.

(B) Ensino Fundamental,  Ensino Médio e educação su-
perior. 

(C) educação a distância, Ensino Médio e educação am-
biental. 

(D) educação urbana e educação no campo. 
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▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a LDB/1996, são consideradas modalidades edu-
cativas: 

(A) educação infantil, Ensino Fundamental e Ensino Mé-
dio. 

(B) educação de jovens e adultos, educação especial e
educação profissional.

(C) educação básica e educação superior. 

(D) educação afro-brasileira, educação tecnológica e edu-
cação do campo.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a LDB/1996, são regras comuns à organização
da Educação Básica, nas etapas ensino fundamental e en-
sino médio, a 

(A) organização em classes ou turmas seriadas para o
ensino de línguas estrangeiras, artes ou outros com-
ponentes curriculares. 

(B) progressão anual por série, preservada a sequência
do currículo escolar, exceto nos casos de educação
especial, conforme normas dos respectivos sistemas
de ensino.

(C) carga horária mínima anual de oitocentas horas, dis-
tribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo
trabalho  escolar,  excluído  o  tempo  reservado  aos
exames finais, quando houver.

(D) exigência da frequência mínima de oitenta por cento
do total de horas letivas para aprovação, exceto para
os alunos com excepcional desenvolvimento, que não
precisam ser assíduos às aulas.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a LDB/1996, são critérios para a verificação do
rendimento escolar:

(A) padronização dos processos, dos métodos e das téc-
nicas de avaliação expressos no projeto político-pe-
dagógico  da  escola  e  nas  respectivas  normas  dos
sistemas de ensino.

(B) obrigatoriedade de estudos de recuperação para os
casos de baixo rendimento escolar, restritos ao final
do ano letivo. 

(C) avaliação  classificatória,  segundo  o  rendimento  de
cada estudante, com a devida publicização dos resul-
tados.

(D) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do
aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos so-
bre os quantitativos e dos resultados ao longo do pe-
ríodo sobre os de eventuais provas finais. 

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Fazem parte das políticas de ação afirmativa e inclusão,
na perspectiva do combate às desigualdades sociais e re-
gionais,  da eliminação de preconceitos de origem, raça,
gênero, idade e outras formas de discriminação: 

(A) Educação Escolar Indígena,  Educação Escolar Qui-
lombola, Educação do Campo, Águas e das Flores-
tas. 

(B) Ensino Fundamental e Ensino Médio regular.

(C) Educação Ambiental, Educação Moral e Cívica.

(D) Educação Tecnológica e Educação Artística. 

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Educação Especial destinada aos educandos com defici-
ência, transtornos globais do desenvolvimento e altas ha-
bilidades ou superdotação, deverá ser ofertada: 

(A) preferencialmente,  em classes,  escolas  ou serviços
especializados.

(B) exclusivamente, na rede regular de ensino. 

(C) exclusivamente, em classes, escolas ou serviços es-
pecializados. 

(D) preferencialmente, na rede regular de ensino.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A atual LDB estabelece que a Educação de Jovens e Adul-
tos 

(A) pode  se  efetivar  por  meio  de  curso  supletivo  e/ou
exame de suplência. 

(B) deverá articular-se, obrigatoriamente, com a educa-
ção profissionalizante. 

(C) é uma etapa da Educação Básica. 

(D) poderá ser um meio de aceleração de estudos para
os estudantes do Ensino Fundamental  regular  com
excepcional desempenho.    
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▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A LDB/1996 considera, a respeito das finalidades e dos
objetivos da educação escolar brasileira, que 

(A) a educação infantil  tem por finalidade o desenvolvi-
mento integral  da criança de até 8 (oito)  anos,  em
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social,
complementando a ação da família e da comunidade.

(B) o Ensino Fundamental tem como objetivo o desenvo-
lvimento  da  capacidade  de  aprender,  tendo  como
meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e
do cálculo; a compreensão do ambiente natural e so-
cial, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos
valores em que se fundamenta a sociedade. 

(C) o Ensino Médio tem como finalidades a consolidação
e o  aprofundamento  dos  conhecimentos  adquiridos
no  ensino  fundamental,  possibilitando  o  prossegui-
mento de estudos; a formação de mão de obra para o
mercado de trabalho e a cidadania do educando. 

(D) a educação, dever da família e do Estado, tem por fi-
nalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu
preparo para o exercício da cidadania e a formação
de mão de obra para o mercado de trabalho. 

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Como quaisquer outras ferramentas utilizadas na prática
educativa, as tecnologias  da  comunicação e  informação
devem   

(A) ser usadas e adaptadas para servir a fins educacio-
nais e como tecnologia assistiva, podendo apoiar e
enriquecer as aprendizagens.  

(B) padronizar os métodos didático-pedagógicos e garan-
tir acesso restrito dos estudantes à biblioteca, ao rá-
dio, à televisão, à internet. 

(C) possibilitar o acesso direto ao conhecimento, dispen-
sando os professores do trabalho de mediação peda-
gógica. 

(D) ter como objetivo o entretenimento dos estudantes e
estimular a competitividade entre eles por meio de jo-
gos e simulados em rede. 

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educa-
ção Básica apresentam a perspectiva da interdisciplinari-
dade e transversalidade para organização e gestão do cur-
rículo escolar. Segundo esse documento,    

(A) a interdisciplinaridade é uma abordagem teórico-me-
todológica que tende a privilegiar  uma determinada
área do saber em detrimento de outras. 

(B) a transversalidade é uma forma de organizar o traba-
lho didático-pedagógico em que os conteúdos são es-
pecíficos e exclusivos em cada disciplina. 

(C) a interdisciplinaridade e o exercício da transversalida-
de contribuem para a formação de sujeitos conscien-
tes de seus direitos e deveres e aptos a aprender a
criar novos direitos coletivamente. 

(D) a interdisciplinaridade e a transversalidade interferem
diretamente na hierarquia entre docentes e discentes,
o que pode gerar maior indisciplina e rebeldia nas sa-
las de aula. 

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na organização da matriz curricular, os sistemas de ensino
e estabelecimentos educacionais devem observar 

(A) a  duração  mínima  anual  de  duzentos  dias  letivos,
com o total de, no mínimo, oitocentas horas de efeti-
vo trabalho escolar.   

(B) a destinação de, pelo menos, 50% do total da carga
horária anual ao conjunto de programas e projetos in-
terdisciplinares eletivos criados pela escola, previstos
no projeto pedagógico. 

(C) a adoção, nos cursos matutino e vespertino, do Ensino
Médio, de componentes curriculares e conteúdos vol-
tados  para  a  formação específica  e diferenciada de
meninos e meninas, com novecentas horas anuais. 

(D) a duração mínima anual de cento e oitenta dias leti-
vos para a Educação Infantil, com o total de, no míni-
mo, setecentas e vinte horas de efetivo trabalho es-
colar. 
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▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  e  os  Referenciais
Curriculares para a Educação Infantil apontam que a orga-
nização curricular das instituições educacionais deve ser
concebida de modo a  

(A) assegurar a educação em sua integralidade, enten-
dendo o cuidado como obrigação restrita à família e
ao Ministério Público. 

(B) promover o combate ao racismo e às discriminações
de gênero, socioeconômicas, étnico-raciais e religio-
sas. 

(C) estabelecer formas de atendimento padronizado a to-
das as crianças, desconsiderando as especificidades
étnicas, linguísticas, culturais e religiosas de cada co-
munidade. 

(D) assegurar que o direito da criança à educação inte-
gral compreende a primazia do papel da família em
sua realização e a ação supletiva do Estado. 

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a LDB/1996, são incumbências das instituições
de Educação Infantil: 

(A) planejar e efetivar o acolhimento das crianças e de
suas famílias quando do ingresso na instituição. 

(B) priorizar a observação atenta das crianças, incluindo
intervenções médicas, quando necessárias. 

(C) contratar pessoal especializado para ensinar como os
professores devem agir  com as crianças de zero a
seis anos.

(D) prever  formas de correção e punição de comporta-
mentos considerados inadequados para o espaço es-
colar. 

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Ensino Fundamental, obrigatório para todas as crianças
e adolescentes,  constitui  a  primeira  etapa da Educação
Básica. O Ensino Fundamental regular tem duração de  

(A) oito anos. 

(B) nove anos. 

(C) quatorze anos. 

(D) dezessete anos. 

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Funda-
mental conferem uma atenção especial aos três anos ini-
ciais desta etapa da educação básica, indicando que 

(A) exigir  demais dos estudantes contribui  para um de-
senvolvimento precoce, que é prejudicial para o de-
senvolvimento emocional da criança.  

(B) ter mais rigor e exigência na avaliação dos estudan-
tes logo nos primeiros anos de escolarização evita re-
petência nos anos posteriores. 

(C) reprovar nesse período causa grandes prejuízos para
o estudante no Ensino Fundamental e para o proces-
so de escolarização como um todo. 

(D) reprovar os alunos e alunas nesse período garante
melhor qualidade da educação e do ensino na conti-
nuidade do processo de escoralização. 

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A gestão democrática é um dos princípios  da educação
brasileira e, segundo o disposto na Constituição Federal e
na LDB, suas normas devem ser definidas    

(A) por  lei  ordinária específica do Ministério  da Educa-
ção. 

(B) por grupos de trabalho restritos à representação do
poder executivo e dos sindicatos docentes.  

(C) pelos respectivos sistemas de ensino. 

(D) pelo Poder Executivo dos municípios e/ou estados. 

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Política Nacional de Formação de Professores objetiva   

(A) promover a valorização do docente, mediante ações
de premiação e bonificação financeira, que estimulem
o ingresso, a permanência e a progressão na carreira
do magistério. 

(B) ampliar as oportunidades de formação para o atendi-
mento das políticas de educação especial, alfabetiza-
ção e educação de jovens e adultos, educação indí-
gena, educação do campo e de populações em situa-
ção de risco e vulnerabilidade social. 

(C) promover a atualização teórico-metodológica nos pro-
cessos de formação dos profissionais do magistério,
excluindo o que se refere ao uso das tecnologias de
informação e  comunicação,  como os  processos  de
natureza técnica. 

(D) propiciar aos futuros docentes uma sólida formação
acadêmica profissional com base no princípio da se-
paração entre o cotidiano vivenciado na escola e a
formação teórica na universidade.  
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▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educa-
ção Básica indicam três dimensões básicas de avaliação,
quais sejam: avaliação da aprendizagem, avaliação institu-
cional interna e externa e avaliação de redes de Educação
Básica, sendo que a avaliação 

(A) da aprendizagem pode ser adotada com vistas à pro-
moção, aceleração de estudos e classificação dos es-
tudantes.

(B) institucional  interna deve ser  realizada fora da pro-
posta pedagógica da escola. 

(C) de sistemas/redes de ensino deve ser de responsabi-
lidade exclusiva da União. 

(D) dos sistemas de ensino deve ser feita exclusivamente
pelo  Sistema  de  Avaliação  da  Educação  Básica
(Saeb).

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os  componentes  curriculares  definidos  pela  LDB/1996
como obrigatórios para o Ensino Médio são:

(A) Língua  Portuguesa,  Língua  Estrangeira  moderna,
Arte, Educação Física, Matemática, Biologia, Física, 
Química, História, Geografia, Filosofia, Sociologia.  

(B) Língua  Portuguesa,  Língua  Estrangeira  moderna,
Arte, Música, Educação Física, Educação Ambiental,
Matemática, Biologia, Física,Química, História,  Geo-
grafia, Filosofia, Sociologia. 

(C) Língua  Portuguesa,  Língua  Estrangeira  moderna,
Arte, Música, Educação Física, Educação Ambiental,
Matemática, Biologia, Física, Química, História, Histó-
ria Afro-brasileira, Geografia, Filosofia e Sociologia. 

(D) Língua  Portuguesa,  Língua  Estrangeira  moderna,
Arte, Música, Educação Física, Educação Ambiental,
Educação Sexual, Matemática, Biologia, Física, Quí-
mica, História, Geografia, Filosofia e Sociologia. 

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No que se refere aos conteúdos transversais, as Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio indicam que o
conjunto de componentes curriculares deve ser permeado
pela 

(A) Educação Estatística, Problemas Brasileiros, Música,
Educação para o Lar e para a Vida, Mecatrônica e
Robótica. 

(B) Educação Religiosa, Educação Sexual, Meio Ambien-
te, Economia Solidária, Ecologia e Desenvolvimento
Sustentável. 

(C) Educação Alimentar e Nutricional, Processo de Enve-
lhecimento, Respeito e Valorização do Idoso, Educa-
ção Ambiental, Educação para o Trânsito e Educação
em Direitos Humanos. 

(D) Economia Doméstica, Organização Social e Política
Brasileira, Engenharia de Alimentos e Nutrição para
uma Vida Saudável. 
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