
●	 Será	entregue,	pelo	fiscal,	a	Folha	de	Respostas	personalizada,	na	qual	deverão	ser	transcritas	as	respostas	das	questões	da	prova	objetiva.
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1.	 Este	 Caderno	 de	 Questões	 não	 deve	 ser	 folheado	 antes	 da	
autorização	do	fiscal.

2.	 Na	 Folha	 de	 Respostas,	 realize	 a	 conferência	 de	 seu	 nome	
completo,	 do	 número	 de	 seu	 documento	 e	 do	 número	 de	 sua	
inscrição.	As	divergências	devem	ser	comunicadas	ao	fiscal	para	
as	devidas	providências.

3.	 Após	 ser	 autorizado	 pelo	 fiscal,	 verifique	 se	 o	 Caderno	 de	
Questões	 está	 completo,	 sem	 falhas	 de	 impressão	 e	 se	 a	
numeração	 está	 correta.	Não	 esqueça	 de	 conferir	 se	 sua	 prova	
corresponde	ao	cargo	para	o	qual	você	se	 inscreveu.	Caso	note	
alguma	divergência,	comunique	ao	fiscal	imediatamente.

4.	 O	 único	 documento	 válido	 para	 a	 correção	 das	 provas	 é	 a	
Folha	 de	Respostas,	 por	 isso	 tenha	 a	máxima	 atenção	 no	 	 seu	
preenchimento,	visto	que	a	marcação	da	Folha	de	Respostas	é	de	
sua	inteira	responsabilidade.

5.	 Deverá	ser	utilizada	caneta	esferográfica	transparente,	com	tinta	
de	cor	azul	ou	preta	na	marcação	da	Folha	de	Respostas.

6.	 Leia	 atentamente	 cada	 questão	 da	 prova	 e	 assinale,	 na	 Folha	
de	Respostas,	 a	 opção	 que	 a	 responda	 corretamente.	 Exemplo	
correto	da	marcação	da	Folha	de	Respostas:

7.	 O	limite	dos	campos	de	marcação	da	Folha	de	Respostas	deverá	
ser	 respeitado,	 não	 podendo	 essa	 ser	 dobrada,	 amassada	 ou	
rasurada.

8.	 Será	atribuída	nota	0	(zero),	na	correção	da	Folha	de	Respostas,	
às	 questões	 não	 assinaladas,	 que	 apresentarem	 mais	 de	 uma	
alternativa	assinalada,	emenda	ou	rasura,	ainda	que	legível.

9.	 A	 prova	 deverá	 ser	 realizada	 no	 prazo	 de	 4h	 (quatro	 horas),	
incluindo	 a	 marcação	 da	 Folha	 de	 Respostas,	 é	 importante	
controlar	 seu	 tempo.	 O	 candidato	 poderá	 anotar	 o	 gabarito	 no	
verso	da	capa	da	prova	e	levar	consigo.	

10.	 Você	somente	poderá	deixar	definitivamente	a	sala	de	prova	após	

	 60	(sessenta)	minutos	de	seu	início.	Somente	será	possível	levar	
o	caderno	de	questões	após	decorridas	4h	(quatro	horas)	do	início	
da	prova,	sendo	necessário,	obrigatoriamente,	devolver	ao	fiscal	a	
Folha	de	Respostas	assinada.	As	provas	estarão	disponibilizadas	
no	 site	 do	 Instituto	AOCP	 (www.institutoaocp.org.br),	 a	 partir	 da	
divulgação	do	Gabarito	Oficial.	

11.	 A	 retirada	 da	 sala	 de	 prova	 dos	 03	 (três)	 últimos	 candidatos	
só	 ocorrerá	 conjuntamente	 e	 após	 a	 conferência	 de	 todos	 os	
documentos	da	sala,	além	da	assinatura	do	termo	de	fechamento.

12.	 Durante	a	prova,	não	será	permitida	qualquer	espécie	de	consulta	
ou	comunicação	entre	os	candidatos,	nem	a	utilização	de	máquinas	
calculadoras	e/ou	similares,	livros,	anotações,	réguas	de	cálculo,	
impressos	 ou	 qualquer	 outro	 material	 de	 consulta,	 inclusive	
códigos	e/ou	legislação.

13.	 Será	 eliminado	 do	 concurso	 público	 o	 candidato	 que,	 durante	 a	
realização	 das	 provas,	 for	 surpreendido	 utilizando:	 a)	 aparelhos	
eletrônicos,	máquinas	 calculadoras,	MP3,	MP4,	 telefone	 celular,	
tablets,	 notebook,	 gravador,	 máquina	 fotográfica,	 controle	
de	 alarme	 de	 carro	 e/ou	 qualquer	 aparelho	 similar;	 	 b)	 livros,	
anotações,	réguas	de	cálculo,	dicionários,	códigos	e/ou	legislação,	
impressos	que	não	sejam	expressamente	permitidos	ou	qualquer	
outro	material	de	consulta;	c)	relógio	de	qualquer	espécie,	óculos	
escuros	ou	quaisquer	acessórios	de	chapelaria,	tais	como	chapéu,	
boné,	gorro,	etc.	

14.	 Incorrerá,	 também,	na	eliminação	do	candidato,	 caso,	durante	a	
realização	das	provas,	qualquer	equipamento	eletrônico	venha	a	
emitir	ruídos,	mesmo	que	devidamente	acondicionado	no	envelope	
de	guarda	de	pertences.

15.	 Qualquer	tentativa	de	fraude,	se	descoberta,	implicará	em	imediata	
denúncia	 à	 autoridade	 competente,	 que	 tomará	 as	 medidas	
cabíveis,	inclusive	com	prisão	em	flagrante	dos	envolvidos.

ATENÇÃO 
●	 O	Caderno	de	Questões	possui	50	(cinquenta)	questões	objetivas	numeradas	sequencialmente,	de	acordo	com	o	exposto	no	quadro	a	seguir:

 NÚMERO DE QUESTÕES MATÉRIA

Língua Portuguesa

Educação, Educação Especial e Legislação

Conhecimentos Específicos

 01 a 10

11 a 20

21 a 50
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PROFESSOR DA CARREIRA DE ENSINO BÁSICO, 
TÉCNICO E TECNOLÓGICO / CIÊNCIAS 

FÍSICAS E BIOLÓGICAS



Gabarito	Preliminar	disponível	em	www.institutoaocp.org.br

------------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)-----------------------------------------------------------------------------------
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4.§ Tais análises não avaliam métodos eficazes que 
requerem poucos alunos. Isso porque sua superioridade 
não pode ser medida se quem os adota está perdido em 
um mundão de escolas tradicionais. A própria definição 
de tamanho de sala vai se esfarelando. Imaginemos um 
colégio com professores excelentes dando aulas em 
salas com sessenta estudantes. Depois, grupos de dez 
alunos se reúnem com professores mais jovens para 
discutir os assuntos da aula. Além disso, os alunos fazem 
duas disciplinas a distância, uma delas com um tutor por 
500 alunos e outra, totalmente informatizada (relação 
aluno/professor = infinito). Quantos professores por 
aluno há nessa escola? Desde que temos Ideb e Enem, 
o tema é irrelevante. Se o estudante aprendeu, pouco 
importa como funciona a sala de aula. Pois não é que o 
nosso Legislativo, com uma pauta atolada de problemas 
angustiantes, se mete a legislar sobre o número de 
alunos na sala de aula? Pela proposta em discussão, no 
ensino médio, não será possível ultrapassar o número 
mágico de 35. Deve ser uma cifra que, em sua infinita 
magnificência, Deus revelou aos legisladores, pois de 
nenhuma pesquisa saiu. 

Revista Veja, edição 2.299, p. 28.

De acordo com o texto, 
(A)	 o	 autor	 é	 veementemente	 contra	 o	 argumento	 dos	

puristas,	para	quem	o	número	excessivo	de	alunos	em	
sala	compromete	a	interação	aluno/professor.	

(B)	 o	problema	do	número	de	alunos	em	sala	de	aula	não	
é	 da	 alçada	 do	 Legislativo,	 que	 deve	 se	 preocupar	
com	problemas	mais	angustiantes.

(C)	 as	 inúmeras	 pesquisas	 comprovaram	que	o	 número	
elevado	 de	 alunos	 em	 sala	 de	 aula	 definitivamente	
não	compromete	o	bom	rendimento.

(D)	 o	número	elevado	de	pessoas	usufruindo	de	algo	em	
um	mesmo	ambiente	compromete	o	seu	rendimento,	
visto	que	elas	têm	de	dividir	o	espaço.

(E)	 as	pesquisas	revelaram	que	há	uma	falta	generalizada	
de	 interação	 entre	 aluno-professor,	 que	 não	 é	
prejudicada	pelo	número	de	alunos	em	sala	de	aula.

O título do texto está diretamente relacionado ao 
fragmento

(A)	 “Tais	análises	não	avaliam	métodos	eficazes...”
(B)	 “...para	dividi-lo	entre	os	comensais.”
(C)	 “Será	preciso	deitar	água	no	feijão.”
(D)	 “Deus	revelou	aos	legisladores”.
(E)	 “...cochichos	atrapalharão	o	deleite	da	música.”

Em “não será possível ultrapassar o número 
mágico de 35.” (4.§), a função sintática da oração 
destacada é a mesma encontrada em

(A)	 “...de	 determinar	 o	 impacto	 do	 tamanho	 da	 sala	 de	
aula...”	(3.§)

(B)	 “...para	devorar	uma	travessa	de	comida.”	(1.§)
(C)	 “...que	 os	 casos	 de	 interação	 aluno-professor	 são	

raríssimos.”	(3.§)
(D)	 “...a	 legislar	 sobre	 o	 número	 de	 alunos	 na	 sala	 de	

aula?	(4.§)
(E)	 “...de	reduzir	o	prazer	da	cantoria?”	(1.§)

Os legisladores e o Verbo Divino

Cláudio de Moura e Castro

1.§ Pensemos na seguinte situação. Três pessoas 
estão em uma sala, prontas para devorar uma travessa de 
comida. E eis que chegam mais três. Será preciso deitar 
água no feijão, para dividi-lo entre os comensais. Todos 
comem feijão aguado. Os mesmos três estão ouvindo um 
cantor, quando irrompem mais três na sala. Mas agora é 
diferente, ninguém ouve ou vê menos pela presença dos 
outros. Não há do que privar-se, pois ninguém “come” 
o som e a imagem dos outros. Se continuar a chegar 
gente, acabarão todos se acotovelando e cochichos 
atrapalharão o deleite da música. Mas quantos serão, a 
ponto de reduzir o prazer da cantoria? Obviamente, isso 
dependerá do tamanho da sala, do formato, da acústica, 
do volume da voz e se há amplificação, entre outros 
fatores. Não há um número mágico.

2.§ Esse experimento abstrato pode ser comparado 
a uma sala de aula. Quando chegam mais alunos, não 
é como o caso do feijão aguado. Pelo contrário, é 
semelhante ao do cantor. Mais gente na sala não prejudica 
o aprendizado. E não é preciso muita imaginação para 
concluir que aulas maiores custam menos, economizando 
recursos, vantagem nada trivial. No primeiro ano de 
Harvard, muitas aulas são em anfiteatros, com todos os 
400 alunos iniciantes. O curso de introdução à economia, 
em Berkeley, tinha 1200. Se essa fórmula fosse tão ruim, 
Harvard não seria a melhor universidade do mundo e 
Berkeley, a melhor pública. As salas do ensino médio 
coreano tinham mais de sessenta alunos. Mesmo assim, 
a Coreia já possuía um excelente sistema educativo. No 
Brasil, temos o exemplo dos cursinhos, operando com 
salas enormes. Para a maioria dos alunos, é o melhor 
ensino que jamais experimentarão.

3.§ A realidade é ainda mais turva. Pergunte-se 
ao público se prefere ouvir Caetano Veloso em uma 
sala com 100 espectadores ou um cantor menor, em 
uma sala com 35. Pergunte-se aos alunos se preferem 
um grande professor, em uma sala enorme, ou um 
medíocre, em uma salinha de 35 lugares. Em ambos os 
casos, a resposta é a mesma e óbvia. Para os puristas, 
se há muitos alunos, dilui-se a interação deles com o 
professor. É um argumento sério, sempre e quando tal 
interação for praticada. Mas isso é raríssimo, qualquer 
que seja o tamanho da sala. Tais perplexidades atraíram 
muitos estudos, na tentativa de determinar o impacto do 
tamanho da sala de aula sobre o aprendizado. De fato, 
esse é um dos temas mais pesquisados, com medidas 
cuidadosas e grupos de controle. São centenas de 
pesquisas, tantas que não mais se justifica fazer outras. 
E o que nos dizem? Simplesmente, com a única exceção 
constituída pelos alunos pobres dos anos iniciais, não há 
nenhuma associação entre o tamanho da sala e o nível de 
aprendizado. Infere-se que os casos de interação aluno-
professor são raríssimos. Desde que se possa ver e ouvir 
o mestre, pôr ou tirar alunos não afeta o rendimento. 
É leviano negar o que diz a avalanche de pesquisas. 
Entendamos, os resultados descrevem o coletivo das 
escolas.

L Í N G U A  P O R T U G U E S A

QUESTÃO 02

QUESTÃO 03

QUESTÃO 01
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Assinale a alternativa correta. De acordo com 
a Constituição Federal do Brasil, a República 
Federativa do Brasil rege-se nas suas relações 
internacionais pelos seguintes princípios:

(A)	 a	soberania.
(B)	 a	cidadania.
(C)	 a	dignidade	da	pessoa	humana.
(D)	 os	valores	sociais	do	trabalho	e	da	livre	iniciativa.
(E)	 prevalência	dos	direitos	humanos.

De acordo com a Constituição Federal do Brasil, 
todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no País os seguintes 
direitos e deveres individuais e coletivos, EXCETO

(A)	 ninguém	 será	 obrigado	 a	 fazer	 ou	 deixar	 de	 fazer	
alguma	coisa	senão	em	virtude	de	decreto-lei.

(B)	 é	livre	a	manifestação	do	pensamento,	sendo	vedado	
o	anonimato.

(C)	 é	 assegurado	 o	 direito	 de	 resposta,	 proporcional	 ao	
agravo,	além	da	indenização	por	dano	material,	moral	
ou	à	imagem.

(D)	 é	 livre	a	expressão	da	atividade	 intelectual,	artística,	
científica	 e	 de	 comunicação,	 independentemente	 de	
censura	ou	licença.

(E)	 é	 assegurado	 o	 direito	 de	 resposta,	 proporcional	 ao	
agravo,	além	da	indenização	por	dano	material,	moral	
ou	à	imagem.

De acordo com o Novo Acordo Ortográfico, a 
palavra que sofreu alteração foi

(A)	 Coreia,	pois	paroxítonas	terminadas	em	ditongos	ei	e	
oi	não	se	acentuam	mais.

(B)	 três,	 pois	 pertence	 às	 palavras	 monossilábicas	
terminadas	com	a	consoante	s.

(C)	 aluno-professor,	 pois	 compostos	 de	 substantivos	
passaram	a	ser	grafados	com	hífen.

(D)	 aguado,	 pois	 as	 palavras	 que	 possuíam	 trema	
perderam-no,	exceto	os	nomes	próprios.

(E)	 anfiteatros,	pois	compostos	cuja	formação	se	perdeu	
pelo	uso	não	tem	mais	hífen.

“...Harvard não seria a melhor universidade do 
mundo e Berkeley, a melhor pública.” (2.§)
No fragmento acima, temos um exemplo de figura 
de

(A)	 sintaxe	denominada	zeugma.
(B)	 pensamento	denominada	apóstrofe.
(C)	 sintaxe	denominada	anacoluto.
(D)	 palavra	denominada	catacrese.
(E)	 sintaxe	denominada	anáfora.

A expressão “devorar uma travessa de comida” 
(1.§) é um exemplo de figura de

(A)	 palavra	denominada	metonímia.
(B)	 pensamento	denominada	metáfora.
(C)	 sintaxe	denominada	hipálage.
(D)	 palavra	denominada	antonomásia.
(E)	 sintaxe	denominada	anacoluto.	

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que 
se afirma a respeito das colocações pronominais 
que foram alteradas em relação ao texto original.

(A)	 Em	Se	 infere	 (3.§),	 a	 próclise	 não	 é	 permitida,	 pois	
jamais	se	inicia	período	com	pronomes	átonos.

(B)	 Em	se	há	muitos	alunos,	se	dilui	(3.§),	a	ausência	de	
palavra	atrativa	após	a	vírgula	exige	a	ênclise.

(C)	 Em	acabarão	 todos	acotovelando-se	 	 (1.§),	o	sujeito	
explícito	antes	do	verbo	provoca	próclise	ou	ênclise.

(D)	 Em	vai	se	esfarelando	(4.§),	a	ênclise	não	é	permitida,	
pois	se	trata	de	locução	verbal	com	gerúndio.

(E)	 Em	 quem	 adota-os	 (4.§),	 a	 presença	 do	 pronome	
relativo	permite	apenas	a	próclise	do	pronome	átono.

O prefixo presente em irrelevante (4.§) apresenta 
o mesmo valor semântico do prefixo presente em

(A)	 desfazer.
(B)	 despedaçar.
(C)	 inacessibilidade.
(D)	 desumano.
(E)	 acéfalo.

Assinale a alternativa cuja expressão em destaque 
NÃO possui um referente explícito no texto, ou 
seja, estabelece referenciação implícita.

(A)	 “situação” (1.§)
(B)	 “comensais”	(1.§)
(C)	 “cantor”	(1.§)
(D)	 “alunos”	(2.§)
(E)	 “fórmula”	(2.§)

Assinale a alternativa correta quanto ao que se 
afirma a seguir.

(A)	 As	expressões	“desde	que”	(3.§)	e	“desde	que”	(4.§) 
estabelecem	a	mesma	relação	lógico-semântica.

(B)	 “Mesmo	assim”	 (2.§)	e	“qualquer	que	seja”	 (3.§)	são	
expressões	que	introduzem	argumentos	contrastivos.

(C)	 As	expressões	“eis”	(1.§),	“mesmos”	(1.§)	e	“tais”	(4.§) 
são	pronomes	demonstrativos	que	conferem	ênfase.

(D)	 Os	 adjetivos	 “leviano”	 (3.§)	 e	 “irrelevante”	 (4.§)	 são	
empregados	para	menosprezar	o	ensino	brasileiro.

(E)	 A	 expressão	 “raríssimos”	 (3.§)	 é	 um	 processo	
derivacional	que	resulta	na	forma	superlativa	absoluta	
analítica.

QUESTÃO 05

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10

QUESTÃO 08

E D U C A Ç Ã O ,  E D U C A Ç Ã O  E S P E C I A L  E 
L E G I S L A Ç Ã O

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12

QUESTÃO 04
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(A)	 Apenas	I,	II	e	III.
(B)	 Apenas	II,	III	e	IV.
(C)	 Apenas	I	e	II.
(D)	 Apenas	III	e	IV.
(E)	 I,	II,	III	e	IV.

De acordo com o Decreto nº 7.690, de 2 de março de 
2012, é correto afirmar que “subsidiar a formulação 
da Política Nacional de Educação Especial na área 
de deficiência visual” é atribuição que compete ao

(A)	 Instituto	Nacional	de	Educação	de	Surdos.
(B)	 Instituto	Benjamin	Constant.
(C)	 Instituto	 Nacional	 de	 Estudos	 e	 Pesquisas	

Educacionais	Anísio	Teixeira.
(D)	 Centro	 Federal	 de	 Educação	 Tecnológica	 Celso	

Suckow	da	Fonseca.
(E)	 Instituto	de	Pesquisas	Aplicadas.

De acordo com o artigo 3º do Decreto nº 6.949, de 
25/8/2009, são princípios gerais da Convenção sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência, EXCETO

(A)	 o	 respeito	 pela	 dignidade	 inerente,	 a	 autonomia	
individual,	 inclusive	 a	 liberdade	 de	 fazer	 as	 próprias	
escolhas,	e	a	independência	das	pessoas.	

(B)	 o	respeito	pela	diferença	e	pela	aceitação	das	pessoas	
com	deficiência	como	parte	da	diversidade	humana	e	
da	humanidade.

(C)	 a	igualdade	entre	o	homem	e	a	mulher.	
(D)	 o	respeito	pelo	desenvolvimento	das	capacidades	das	

crianças	 com	 deficiência	 e	 pelo	 direito	 das	 crianças	
com	deficiência	de	preservar	sua	identidade.

(E)	 a	criação	de	obstáculos	e	diferenças	entre	as	pessoas.

De acordo com a Constituição Federal do Brasil, 
são símbolos da República Federativa do Brasil:

(A)	 a	bandeira,	o	hino,	as	armas	e	o	selo	nacionais.
(B)	 apenas	as	armas	e	o	selo	nacionais.
(C)	 apenas	a	bandeira	e	o	hino	nacionais.
(D)	 apenas	a	bandeira,	as	armas	e	o	selo	nacionais.
(E)	 a	bandeira,	o	hino,	as	armas	e	o	escudo.

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. De acordo com a Constituição 
Federal do Brasil, a soberania popular será 
exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto 
e secreto, com valor igual para todos, e, nos 
termos da lei, mediante

I. plebiscito.

II. referendo.

III. iniciativa popular.

IV. iniciativa parlamentar.

(A)	 Apenas	I,	II	e	III.
(B)	 Apenas	II,	III	e	IV.
(C)	 Apenas	I	e	II.
(D)	 Apenas	III	e	IV.
(E)	 I,	II,	III	e	IV.

De acordo com o art. 37, caput, da Constituição 
Federal do Brasil, a administração pública direta 
e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de

(A)	 legalidade,	impessoalidade,	moralidade,	publicidade	e	
eficiência.

(B)	 somente	 legalidade,	 impessoalidade,	 moralidade	 e	
publicidade.

(C)	 somente	legalidade,	moralidade	e	publicidade.
(D)	 somente	legalidade	e	moralidade.
(E)	 legalidade,	impessoalidade,	moralidade	e	identidade.

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. De acordo com a Lei nº 8112, 
de 11 de dezembro de 1990, que trata do Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, são 
deveres do servidor:

I. exercer com zelo e dedicação as atribuições 
do cargo.

II. ser leal às instituições a que servir.

III. observar as normas legais e regulamentares.

IV. cumprir as ordens superiores, exceto 
quando manifestamente ilegais. 

QUESTÃO 13

QUESTÃO 14

QUESTÃO 15

QUESTÃO 16

QUESTÃO 17

QUESTÃO 18
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Numa sociedade em que se convive com a 
supervalorização do conhecimento científico e 
com a crescente intervenção da tecnologia no 
dia-a-dia, não é possível pensar na formação de 
um cidadão crítico à margem do saber científico. 
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, 
o ensino de Ciências Naturais deve se organizar 
de forma que, ao final do ensino fundamental, os 
alunos tenham as seguintes capacidades, EXCETO

(A)	 compreender	 a	 natureza	 como	 um	 todo	 dinâmico,	
sendo	 o	 ser	 humano	 parte	 integrante	 e	 agente	 de	
transformações	do	mundo	em	que	vive.

(B)	 identificar	 relações	 entre	 conhecimento	 científico,	
produção	 de	 tecnologia	 e	 condições	 de	 vida,	 no	
mundo	de	hoje	e	em	sua	evolução	histórica.

(C)	 utilizar	diferentes	registros,	 inclusive	os	mais	 formais	
da	 variedade	 linguística	 valorizada	 socialmente,	
sabendo	 adequá-los	 às	 circunstâncias	 da	 situação	
comunicativa	de	que	participam.

(D)	 saber	utilizar	conceitos	científicos	básicos,	associados	
à	 energia,	 matéria,	 transformação,	 espaço,	 tempo,	
sistema,	equilíbrio	e	vida.

(E)	 compreender	a	saúde	como	bem	individual	e	comum	
que	deve	ser	promovido	pela	ação	coletiva.

Ao utilizar a pedagogia de projetos, a escola 
facilitará o envolvimento de educadores e 
educandos em torno dos problemas sociais, como 
também otimizará ações que possam contribuir 
para minimizá-las. Acerca da pedagogia de 
projetos, assinale a alternativa correta.

(A)	 Os	projetos	coletivos	de	pesquisa	escolar	possibilitam	
construir	uma	visão	unilateral	da	realidade.

(B)	 Na	pedagogia	de	projetos,	cada	disciplina	deve	visar	
ao	seu	objetivo	particular.

(C)	 Os	 projetos	 formulados	 devem	 atender	 à	 real	
necessidade	dos	educandos.

(D)	 Na	pedagogia	de	projetos,	o	professor	deve	ignorar	os	
conteúdos	de	sua	área	de	conhecimento.

(E)	 Cada	disciplina	deve	elaborar	um	projeto	independente	
do	projeto	político-pedagógico	da	escola.

Durante a realização de uma atividade experimental, 
cabe ao professor o papel de orientador científico 
das investigações. A respeito das atitudes aquelas 
que devem ser seguidas pelo professor, analise as 
assertivas e assinale a alternativa que aponta as 
corretas.

I. Incentivar os alunos a formular hipóteses 
explicativas.

II. Auxiliar na elaboração de hipóteses e de 
experimentos para testá-las.

De acordo com a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996 que estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional, com relação a educação 
especial, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas.

I. Entende-se por educação especial, para os 
efeitos desta Lei, a modalidade de educação 
escolar, oferecida preferencialmente na 
rede regular de ensino, para educandos 
portadores de necessidades especiais.

II. Haverá, quando necessário, serviços de 
apoio especializado, na escola regular, para 
atender às peculiaridades da clientela de 
educação especial.

III. O atendimento educacional será feito 
em classes, escolas ou serviços 
especializados, sempre que, em função 
das condições específicas dos alunos, não 
for possível a sua integração nas classes 
comuns de ensino regular.

IV. A oferta de educação especial, dever 
constitucional do Estado, tem início na 
faixa etária de zero a seis anos, durante a 
educação infantil.

(A)	 Apenas	I,	II	e	III.
(B)	 Apenas	II,	III	e	IV.
(C)	 Apenas	I	e	II.
(D)	 Apenas	III	e	IV.
(E)	 I,	II,	III	e	IV.

De acordo com o Decreto nº 1.171/94 que aprovou o 
Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder 
Executivo Federal, é vedado ao servidor público, 
EXCETO

(A)	 retirar	 da	 repartição	 pública,	 sem	 estar	 legalmente	
autorizado,	 qualquer	 documento,	 livro	 ou	 bem	
pertencente	ao	patrimônio	público.

(B)	 fazer	 uso	 de	 informações	 privilegiadas	 obtidas	 no	
âmbito	 interno	de	 seu	 serviço,	 em	benefício	próprio,	
de	parentes,	de	amigos	ou	de	terceiros.

(C)	 apresentar-se	 sóbrio	 no	 serviço	 ou	 fora	 dele	
habitualmente.

(D)	 dar	o	seu	concurso	a	qualquer	 instituição	que	atente	
contra	 a	 moral,	 a	 honestidade	 ou	 a	 dignidade	 da	
pessoa	humana.

(E)	 exercer	 atividade	 profissional	 aética	 ou	 ligar	 o	 seu	
nome	a	empreendimentos	de	cunho	duvidoso.

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

QUESTÃO 20

QUESTÃO 21

QUESTÃO 22

QUESTÃO 23

QUESTÃO 19
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os seres vivos surgem somente pela 
reprodução de seres da mesma espécie. 

III. A panspermia considera que a vida na Terra 
se originou de seres vivos ou de substâncias 
precursoras de vida provenientes de outros 
locais no cosmo. 

IV. A teoria da evolução química admite 
que a vida surgiu como resultado de um 
processo em que compostos inorgânicos 
se combinaram originando moléculas 
relativamente simples que por suas vez 
também se combinaram em moléculas 
mais complexas e finalmente em estruturas 
capazes de se autoduplicar, que seriam os 
primeiros seres vivos.

(A)	 Apenas	I	e	II.
(B)	 Apenas	I,	II	e	III.
(C)	 Apenas	II	e	III.
(D)	 Apenas	II	e	IV.
(E)	 Apenas	II,	III	e	IV.

O termo adaptação significa, do ponto de vista da 
evolução, a capacidade que todo ser vivo tem de 
se ajustar ao ambiente, isto é, de se transformar 
em resposta a uma alteração ambiental. Ao 
longo das gerações certas características vão 
se modificando como resultado de um processo 
conhecido como

(A)	 Seleção	natural.
(B)	 Convergência	adaptativa.
(C)	 Uso	e	desuso.
(D)	 Variabilidade	genética.
(E)	 Órgãos	vestigiais.

Seres microscópicos de corpo filamentoso 
podem se associar às raízes de plantas e auxiliar 
na absorção de nutrientes, sendo esta relação 
conhecida como micorriza e considerada benéfica 
a ambos os envolvidos. Os seres microscópicos 
desta relação são

(A)	 bactérias.
(B)	 protozoários.
(C)	 fungos.
(D)	 algas.
(E)	 animais.

III. Colaborar nas discussões, evitando que 
os alunos se desviem demais do objetivo 
central.

IV. Propor atividades em que o aluno perceba 
claramente o que e por que vai fazer, e as 
relações com aquilo que já foi feito.

(A)	 Apenas	I	e	II.
(B)	 Apenas	I,	II	e	III.
(C)	 Apenas	II	e	III.
(D)	 Apenas	II,	III	e	IV.	
(E)	 I,	II,	III	e	IV.

Uma questão que vem despertando a curiosidade 
dos seres humanos desde os tempos mais 
remotos é de como teria surgido o universo. 
Graças ao desenvolvimento das ciências naturais 
têm surgido várias explicações para as origens do 
universo, baseadas no conhecimento científico. 
A teoria mais aceita hoje em dia considera o fato 
de que atualmente as galáxias estão se afastando 
umas das outras, o que levou a concluir que no 
passado elas estariam mais próximas umas das 
outras até o extremo de que num dado momento 
todos os componentes do universo estariam 
aglomerados em um único ponto. Esta teoria é 
conhecida como

(A)	 A	grande	explosão.
(B)	 Panspermia.	
(C)	 Biogênese.
(D)	 Geração	espontânea.
(E)	 Criacionismo.

A cidade do Rio de Janeiro está localizado do ponto 
de vista geográfico na região tropical do globo, 
no hemisfério sul a aproximadamente 22º 55’ de 
latitude Sul. Espera-se que o dia 22 de dezembro 
de cada ano seja o dia em que a cidade recebe a 
maior incidência de luz solar, em um fenômeno 
conhecido como

(A)	 Solstício	de	Verão.
(B)	 Equinócio	de	Primavera.
(C)	 Eclipse	solar.
(D)	 Solstício	de	Inverno.
(E)	 Equinócio	de	Outono.

Com relação às teorias de origem da vida na Terra, 
analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas.

I. A ideia de que os seres vivos foram criados 
por um ser divino foi e ainda é muito 
difundida, sendo conhecida como teoria da 
geração espontânea ou abiogênese.

II. A hipótese da abiogênese foi derrubada 
quando os experimentos de Redi, 
Spallanzani e Pasteur mostraram que 

QUESTÃO 24

QUESTÃO 25

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28
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No dia a dia podemos observar diversas 
transformações ou reações químicas ao nosso 
redor como o amadurecimento de um fruto, um 
fósforo queimando ou o surgimento da ferrugem 
no ferro. No decorrer das transformações 
químicas, existem algumas evidências facilmente 
observáveis que permitem verificar a ocorrência 
dessas transformações. São exemplos dessas 
evidências:

I. mudança de cor.

II. liberação de um gás.

III. formação de um sólido.

IV. desaparecimento das substâncias iniciais.

(A)	 Apenas	I	e	II.
(B)	 Apenas	I,	II	e	III.
(C)	 Apenas	II	e	III.
(D)	 Apenas	II,	III	e	IV.	
(E)	 I,	II,	III	e	IV.

Considere três substâncias, denominadas X, Y e Z, 
um litro dessas substância apresenta massa igual a 
500g, 750g e 250g, respectivamente. Considerando 
as informações apresentadasassinale a alternativa 
correta. 

(A)	 A	substância	mais	densa	é	a	X.
(B)	 A	substância	mais	densa	é	a	Z.
(C)	 A	substância	menos	densa	é	a	Y.	
(D)	 A	substância	mais	densa	é	a	Y.	
(E)	 A	substância	menos	densa	é	a	Z.

Para manter seu estilo de vida moderno, o ser 
humano utiliza diversas fontes de energia para 
que seus equipamentos funcionem. Sendo 
assim, assinale a alternativa que correlaciona 
corretamente a forma de energia adquirida e seu 
exemplo de fonte. 

(A)	 Energia	química	–	quedas	d´água.
(B)	 Energia	térmica	–	pilhas	e	baterias.
(C)	 Energia	termoelétrica	–	queima	de	combustível.
(D)	 Energia	nuclear	–	força.
(E)	 Energia	mecânica	–	reações	nucleares.

Uma das causas de extinção de espécies nos dias 
atuais é a sobre-exploração das mesmas para 
uso humano. Considerando a fauna aquática, um 
dos principais problemas no litoral brasileiro é a 
sobrepesca, que pode ser definida como

(A)	 a	 destruição	 dos	 habitats	 de	 desova	 preferencial	
das	espécies	aquáticas	que	 impede	a	reposição	dos	
indivíduos	nas	populações.

(B)	 a	pesca	de	indivíduos	jovens	das	espécies	para	pratos	
típicos	das	regiões	litorâneas.	

Observe a figura a seguir e assinale a alternativa 
INCORRETA.

 BACTERIA	 ARCHAEA	 EUKARYA	

1	

2	

3	

(A)	 O	número	1	representa	um	ancestral	comum	a	todos	
os	seres	vivos.

(B)	 A	 partir	 do	 número	 2	 surgiu	 um	 grupo	 de	 seres	
procariotos	hoje	agrupados	no	domínio	Bacteria.

(C)	 O	 número	 3	 mostra	 que	 os	 domínios	 Archaea	 e	
Eukarya	 são	 mais	 próximos	 evolutivamente	 que	
Archaeae	e	Bacteria.

(D)	 O	 número	 3	 representa	 um	 organismo	 que	 originou	
todos	os	seres	eucariotos	conhecidos	hoje.

(E)	 No	domínio	Eukarya	estão	agrupados	os	protozoários,	
fungos,	animais	e	plantas.	

Considerando as seguintes características 
morfológicas de uma planta: 

1. Raízes pivotantes;

2. Caule do tipo tronco;

3. Folhas aciculares;

4. Ausência de frutos;

5. Sementes agrupadas em estróbilos.

Podemos afirmar que trata-se de uma
(A)	 Pteridófita.
(B)	 Gimnosperma.
(C)	 Angiosperma	monocotiledônea.
(D)	 Briófita.
(E)	 Angiosperma	dicotiledônea.

Os mamíferos são animais caracterizados por 
apresentar glândulas mamárias, corpo coberto total 
ou parcialmente por pelos, dentes diferenciados e 
presença do músculo diafragma. São ordens da 
classe Mammalia todas a seguir, EXCETO

(A)	 Insertivora.
(B)	 Chiroptera.	
(C)	 Anseriformes.
(D)	 Rodentia.	
(E)	 Edentata.

QUESTÃO 34

QUESTÃO 35

QUESTÃO 29

QUESTÃO 30

QUESTÃO 31

QUESTÃO 32

QUESTÃO 33
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Um desequilíbrio acelerado em um ciclo 
biogeoquímico tem acarretado várias 
consequências para o ambiente do planeta como 
um todo. Entre as consequências mais comuns do 
desequilíbrio deste ciclo podemos citar o aumento 
da temperatura média do planeta cujos impactos 
já são sentidos em diversos pontos do globo. 
Trata-se do ciclo do 

(A)	 Carbono.
(B)	 Fósforo.
(C)	 Nitrogênio.
(D)	 Enxofre.
(E)	 Oxigênio.

Grandes quantidades de enxofre são lançadas na 
atmosfera na forma de dióxido de enxofre (SO2), 
um dos mais comuns poluentes atmosféricos. 
As principais fontes de emissão deste gás são 
a queima de combustíveis fósseis e atividades 
industriais (refino de petróleo, metalurgia, 
cimento), enquanto que a atividade vulcânica é a 
principal fonte associada a emissões naturais de 
SO2. A presença do SO2 em altas concentrações 
na atmosfera pode ser preocupante devido à 
possibilidade de haver chuva ácida pela formação 
de

(A)	 H2S.
(B)	 H2S04.
(C)	 SF6.

(D)	 S2O3
2-.

(E)	 FSO3H.

Considere a manchete publicada no site http://
noticias.uol.com.br/ no dia 06/01/13 para responder 
as três questões que seguem:
“Após as inundações na Baixada Fluminense, a 
preocupação agora é com as doenças”

A primeira doença que se deve ter preocupação em 
períodos de grandes enchentes se manifesta com 
uma febre alta, dor no corpo, dor muito forte, dor 
muscular, os olhos amarelados e é causada por 
uma bactéria que penetra na pele, principalmente 
em ferimentos e é normalmente transmitida pela 
urina de ratos. Trata-se da

(A)	 hepatite.
(B)	 cólera.	
(C)	 meningite.
(D)	 leptospirose.
(E)	 tuberculose.

(C)	 a	 pesca	 de	 indivíduos	 na	 época	 de	 reprodução	
que	 impede	 o	 crescimento	 das	 populações	 pelo	
recrutamento	de	novos	indivíduos.

(D)	 a	 retirada	 acima	 das	 quotas	 estabelecidas	 pelos	
órgãos	 ambientais	 para	 garantir	 a	 manutenção	 dos	
estoques	pesqueiros.

(E)	 a	 pesca	 industrial	 realizada	 em	 regiões	 onde	 só	 é	
permitida	a	pesca	artesanal	e	esportiva.

Sobre alguma das práticas cotidianas dos seres 
humanos que podem ser consideradas práticas 
sustentáveis, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas.

I. Utilização de carro para ir ao trabalho e não 
uso de transporte coletivo.

II. Separação de lixo para reciclagem.

III. Utilização de canecas em substituição aos 
copos recicláveis.

IV. Reutilização da água de lavagem de roupas 
para lavar o quintal. 

V. Priorizar o uso de lâmpadas incandescentes 
no lugar das fluorescentes.

(A)	 Apenas	I,	II	e	III.
(B)	 Apenas	II,	III	e	IV.
(C)	 Apenas	I,	III	e	IV.
(D)		 Apenas	II,	IV	e	V.
(E)	 Apenas	III,	IV	e	V.

Do ponto de vista global as questões ambientais 
mais discutidas nos dias atuais são:

(A)	 aquecimento	global	e	inversão	térmica.
(B)	 aquecimento	global	e	destruição	de	habitats.
(C)	 buraco	na	camada	de	ozônio	e	invasão	biológica.	
(D)		 chuva	ácida	e	invasão	biológica.
(E)	 fragmentação	de	habitat	e	disseminação	de	doenças	

tropicais.

O Brasil é considerado hoje o país de maior 
biodiversidade do planeta. Entretanto esta 
biodiversidade vem sendo ameaçada desde 
o início da colonização do nosso país com a 
exploração de diversas riquezas naturais que aqui 
ocorriam no passado. Dois biomas brasileiros são 
considerados prioritários para a conservação, 
tendo sido incluídos como hotspots mundiais 
devido à grande incidência de espécies endêmicas 
e ao alto grau de degradação em que se encontram. 
Estes biomas são:

(A)	 Amazônia	e	Caatinga.
(B)	 Amazônia	e	Pantanal.
(C)	 Pantanal	e	Cerrado.
(D)	 Caatinga	e	Mata	Atlântica.
(E)	 Cerrado	e	Mata	Atlântica.

QUESTÃO 36

QUESTÃO 37

QUESTÃO 38

QUESTÃO 39

QUESTÃO 40

QUESTÃO 41
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A presença de água parada por longos períodos, 
como o que ocorreu na baixada fluminense no 
início de 2013, pode servir de habitat ideal para 
a reprodução de mosquitos transmissores de 
doenças. A mais comum e mais preocupante delas 
é a dengue que em seu estágio mais agressivo 
(dengue hemorrágica) pode levar o indivíduo 
à morte. Assinale a alternativa que apresenta, 
respectivamente, o agente causador e o vetor da 
dengue.

(A)	 Flavivirus e	Aedes aegypti.
(B)	 Trypanosoma cruzi e	Triatoma infestans.
(C)	 Flavivirus e	Triatoma infestans.
(D)	 Plasmodium e	Anopheles.
(E)	 Plasmodium e	Aedes aegypti.

Causada pelo Rotavirus a gastrenterite rotaviral 
também pode ser uma doença frequente nas 
situações de grande ocorrência de chuvas. Os 
sintomas mais comuns da doença são:

(A)	 febre	alta,	calafrios	e	dores	no	corpo.
(B)	 febre	baixa,	dores	no	corpo	e	cansaço.
(C)	 salivação	intensa,	inchaços	e	dores	abdominais.
(D)	 febre	baixa,	diarreia	e	vômito.	
(E)	 dor	atrás	dos	olhos,	diarreia	e	náuseas.	

Sobre o ciclo cardíaco humano, analise as 
assertivas e assinale a alternativa que aponta as 
corretas. 

I. O início do ciclo cardíaco é marcado pela 
diástole atrial e sístole ventricular.

II. As valvas presentes na entrada das veias 
cavas e pulmonares fecham-se durante a 
sístole atrial, evitando o refluxo de sangue.

III. Durante a sístole ventricular, as valvas 
atrioventriculares fecham-se, evitando o 
retorno do sangue para os átrios.

IV. Em cada ciclo cardíaco, pode-se ouvir 
uma “batida” do coração resultado do 
fechamento das valvas atrioventriculares o 
que marca o início da diástole ventricular. 

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

Boa parte do funcionamento do corpo humano 
depende da comunicação entre as células por 
meio dos hormônios, que são substâncias 
produzidas e liberadas por determinadas células e 
que atuam sobre outras células, modificando seu 

funcionamento. Sobre os hormônios, assinale a 
alternativa correta.

(A)	 A	 somatotrofina	 é	 produzida	 na	 glândula	 tireoide	 e	
seu	principal	efeito	é	estimular	e	manter	os	processos	
metabólicos	do	organismo.

(B)	 A	 insulina	 é	 produzida	 no	 pâncreas	 e	 seu	 principal	
efeito	é	estimular	o	armazenamento	de	glicose	pelas	
células	 reduzindo	 a	 concentração	 da	 mesma	 no	
sangue.

(C)	 A	 adrenalina	 é	 produzida	 na	 adenoipófise	 e	 seu	
principal	efeito	é	aumentar	a	concentração	de	glicose	
no	sangue	e	causar	vasoconstrição	na	pele,	mucosas	
e	rins.

(D)	 O	 folículo-estimulante	é	produzido	na	neuroipófise	e	
seu	principal	 efeito	 é	 estimular	 a	 glândula	 tireoide	 a	
secretar	seus	hormônios.

(E)	 A	vasopressina	é	produzida	na	medula	da	suprarrenal	
e	 seu	 principal	 efeito	 é	 promover	 a	 reabsorção	 de	
água	pelos	rins.

Texto para as questões 46, 47 e 48.
A sexualidade e reprodução da espécie humana 
são temas apaixonantes e polêmicos. A partir da 
adolescência, a taxa de hormônios sexuais aumenta 
no sangue das pessoas, o corpo e a mente se 
modificam e a sexualidade passa a desempenhar 
um papel importante na vida. O conhecimento 
científico sobre a reprodução humana vem 
garantindo às pessoas a possibilidade de 
controlar conscientemente sua reprodução. Além 
do método natural de controle, baseado apenas 
no conhecimento do ciclo reprodutivo, há também 
vários métodos anticoncepcionais eficazes 
tanto na contracepção quanto na prevenção das 
doenças sexualmente transmissíveis (DSTs). 

Sobre o processo de fecundação e nidação, 
assinale a alternativa correta.

(A)	 A	 fecundação	 ocorre	 exclusivamente	 no	 interior	 do	
útero	 que	 é	 o	 local	 onde	 os	 espermatozoides	 são	
depositados.

(B)	 Após	 ser	 depositado	 na	 vagina	 da	 mulher	 o	
espermatozoide	consegue	sobreviver	até	uma	semana	
devido	ao	pH	alcalino	do	local.

(C)	 Se	 o	 espermatozoide	 conseguir	 penetrar	 no	 interior	
da	 tuba	 uterina	 será	 rapidamente	 combatido	 pelo	
organismo	feminino	para	evitar	que	haja	uma	gravidez	
ectópica.

(D)	 A	nidação	pode	ocorrer	com	o	embrião	ainda	no	interior	
do	 ovário	 quando	 a	 placenta	 produzida	 conduzirá	 o	
feto	até	o	interior	do	útero.

(E)	 Por	volta	do	sétimo	dia	após	a	concepção,	no	estágio	
de	 blastocisto,	 o	 embrião	 se	 implanta	 na	 mucosa	
uterina.

Dos métodos contraceptivos a seguir, podem ser 
considerados eficazes na prevenção das DSTs 
apenas

(A)	 os	preservativos	masculino	e	feminino.

QUESTÃO 44

QUESTÃO 45

QUESTÃO 46

QUESTÃO 47

QUESTÃO 42

QUESTÃO 43
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(B)	 o	coito	interrompido	e	a	tabelinha.
(C)	 o	diafragma	e	o	DIU.
(D)	 as	pílulas	anticoncepcionais	e	do	dia	seguinte.
(E)	 a	vasectomia	e	laqueadura	tubária.

Considere as doenças apresentadas a seguir e 
que são causadas por bactérias:

I. Cólera.

II. Tuberculose.

III. Tétano.

IV. Cancro mole.

V. Sífilis.

VI. Gonorreia.

Podemos afirmar que são consideradas 
sexualmente transmissíveis:

(A)	 apenas	I,	II	e	III.
(B)	 apenas	I,	III	e	V.
(C)	 apenas	II,	III	e	IV.
(D)	 apenas	III,	IV	e	VI.
(E)	 apenas	IV,	V	e	VI.

Sobre a Educação Ambiental no ensino formal 
segundo a Política Nacional de Educação 
Ambiental, assinale a alternativa correta.

(A)	 Deverá	 ser	 criada	 disciplina	 específica	 de	 educação	
ambiental	 a	 partir	 do	 terceiro	 ciclo	 do	 ensino	
fundamental.

(B)	 A	educação	ambiental	 será	desenvolvida	 como	uma	
prática	 educativa	 integrada,	 contínua	 e	 permanente	
em	todos	os	níveis	e	modalidades	do	ensino	formal.

(C)	 Os	conteúdos	de	educação	ambiental	só	poderão	ser	
trabalhados	por	profissionais	de	ciências	biológicas	e	
geografia.

(D)	 Apesar	de	ser	considerado	tema	transversal	segundo	
os	 parâmetros	 curriculares	 nacionais	 deverá	 ser	
tratada	 como	 parte	 integrante	 das	 disciplinas	 de	
ciências	naturais.

(E)	 O	conteúdo	básico	deve	ser	considerado	a	partir	do	
ensino	médio,	 quando	 os	 alunos	 já	 tem	maturidade	
suficiente	para	tratar	do	tema.

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. São princípios básicos da 
educação ambiental, segundo a lei 9.795/99:

I. A visão sistêmica, na gestão dos resíduos 
sólidos, que considere as variáveis 
ambiental, social, cultural, econômica, 
tecnológica e de saúde pública.

II. Incentivos ao estudo e à pesquisa de 
tecnologias orientadas para o uso racional 

e a proteção dos recursos ambientais.

III. A concepção do meio ambiente 
em sua totalidade, considerando a 
interdependência entre o meio natural, o 
socioeconômico e o cultural, sob o enfoque 
da sustentabilidade.

IV. A abordagem articulada das questões 
ambientais locais, regionais, nacionais e 
globais.

V. O reconhecimento e o respeito à pluralidade 
e à diversidade individual e cultural.

(A)	 Apenas	I,	II	e	III.
(B)	 Apenas	I,	III	e	IV.
(C)	 Apenas	II,	III	e	IV.
(D)	 Apenas	III,	IV	e	V.
(E)	 I,	II,	III,	IV	e	V.

QUESTÃO 48

QUESTÃO 49

QUESTÃO 50


