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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO 

O liberalismo é uma importante teoria política 

e econômica que exprime os anseios da 

burguesia. Surge em oposição ao absolutismo 

dos reis e à teoria econômica do 

mercantilismo, defendendo os direitos da 

iniciativa privada e restringindo o mais 

possível as atribuições do Estado. Locke foi o 

primeiro teórico liberal.  

Presenciou na Inglaterra as lutas pela 

deposição dos Stuarts, tendo se refugiado na 

Holanda por razões políticas. De lá regressa 

quando, vitoriosa a Revolução de 1688, 

Guilherme de Orange é chamado para 

consolidar a nova monarquia parlamentar 

inglesa. (Maria Lúcia de Arruda Aranha in 

História da Educação).  

 

QUESTÃO 01 

De acordo com o texto da autora, pode-se 

afirmar que John Locke: 

(A) tinha admiração e respeito pelo 

absolutismo monárquico, em especial o inglês 

e o francês.  

(B) não sofreu qualquer tipo de perseguição 

política, até porque a monarquia inglesa se 

caracterizava pelo pacifismo. 

(C) entendia que as atribuições do Estado 

deveriam ser reduzidas.  

(D) foi o preceptor de importantes teóricos 

como Marx, Weber, Engels e Spinoza.  

(E) participou ativamente da deposição dos 

Stuarts, tendo sido, inclusive, condenado à 

morte por essa razão.  

_____________________________________ 

Rascunho  

 

 

 

 

 

QUESTÃO 02 

Consoante o texto supracitado, pode-se afirmar 

que os burgueses daquela época eram 

simpáticos ao: 

(A) abolicionismo.  

(B) liberalismo.  

(C) comunismo.  

(D) socialismo.  

(E) teosofismo.  

 

QUESTÃO 03 

A palavra “privada” usada na expressão 

“propriedade privada” pode ser considerada 

sinônima de: 

(A) popular.  

(B) coletiva.  

(C) estatal. 

(D) real. 

(E) particular. 

 

QUESTÃO 04 

As expressões “defendendo” e “restringindo”, 

utilizadas no texto, referem-se a(o): 

(A) gerúndio.  

(B) imperativo.  

(C) pretérito perfeito.  

(D) subjuntivo.  

(E) futuro do pretérito.  

QUESTÃO 05 

A palavra “gentilmente” pertence à classe 

dos(as): 

(A) verbos. 

(B) adjetivos. 

(C) advérbios. 

(D) artigos.  

(E) substantivos.  
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 MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO 

LÓGICO 

QUESTÃO 06 

Assinale a alternativa que apresenta o mínimo 

múltiplo comum (MMC) dos números 8 (oito) 

e 6 (seis): 

(A) 34. 

(B) 24. 

(C) 44. 

(D) 14. 

(E) 64. 

 

QUESTÃO 07 

Assinale a alternativa que apresenta o máximo 

divisor comum (MDC) dos números 24 (vinte 

e quatro), 84 (oitenta e quatro) e 90 (noventa): 

(A) 4. 

(B) 5. 

(C) 6. 

(D) 7. 

(E) 8.  

 

QUESTÃO 08 

Durante um campeonato de futebol realizado 

no ano de 2017, a equipe Luz da Rua teve 26 

vitórias, 15 empates e 11 derrotas. Diante 

desses dados, qual é a razão do número de 

vitórias para o número total de partidas 

disputadas? 

(A) 3/5. 

(B) 1/3. 

(C) 1/4 

(D) 1/5. 

(E) 1/2. 

 

 

 

 

QUESTÃO 09 

Durante um campeonato de tiro ao alvo, José 

disparou 12 vezes. Sabendo que a razão do 

número de acertos para o total de disparos foi 

de 3/4 (três quartos), quantos disparos José 

acertou? 

(A) 7. 

(B) 10. 

(C) 4. 

(D) 7.  

(E) 9.  

 

QUESTÃO 10 

Durante um curso de Matemática voltado a 

concursos públicos, Pedro faltou 8% do total 

de 75 aulas. Dessa forma, pode-se afirmar que 

Pedro não esteve presente em: 

(A) 4 aulas.  

(B) 5 aulas.  

(C) 6 aulas.  

(D) 7 aulas.  

(E) 8 aulas.  

_____________________________________ 

Rascunho  
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LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL 

QUESTÃO 11 

De acordo com o artigo 205 da Constituição 

Federal, a educação básica, direito de todos e 

dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao: 

(A) acesso à formação religiosa laica, 

permitindo a formação de indivíduos mais 

éticos e solidários, e visando uma sociedade 

harmônica.  

(B) acolhimento de todas as crianças e 

adolescentes em situação de efetiva 

vulnerabilidade.  

(C) preparo para o exercício de uma profissão, 

garantindo o acesso aos cursos técnicos 

profissionalizantes.  

(D) cuidado de criança de até 3 (três anos), à 

alfabetização durante a educação infantil e ao 

preparo para o trabalho no ensino médio.  

(E) pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho.  

 

QUESTÃO 12 

O artigo 214 da Constituição Federal dispõe 

sobre o Plano Nacional de Educação, de 

duração decenal, com o objetivo de articular o 

sistema nacional de educação em regime de 

colaboração e definir diretrizes, metas e 

estratégias de implementação para assegurar a 

manutenção e o desenvolvimento do ensino em 

seus diversos níveis, etapas e modalidades por 

meio de ações integradas dos poderes públicos 

das diferentes esferas federativas que 

conduzam, entre outros, à: 

(A) melhoria da qualidade do ensino.  

(B) formação de professores.  

(C) diminuição do analfabetismo.  

(D) erradicação do trabalho infantil.  

(E) promoção da cidadania.  

 

QUESTÃO 13 

De acordo com o artigo 67 do ECA, ao 

adolescente empregado, aprendiz, em regime 

familiar de trabalho, aluno de escola técnica, 

assistido em entidade governamental ou não-

governamental, é vedado trabalho: 

I – penoso, insalubre e perigoso.  

II – realizado em horários e locais que 

permitam a frequência à escola.  

III – matutino, realizado fora do perímetro 

geográfico da escola frequentada pelo 

adolescente. 

IV – noturno, realizado entre as vinte e duas 

horas de um dia e as cinco horas do dia 

seguinte. 

V – realizado em locais prejudiciais à sua 

formação e ao seu desenvolvimento físico, 

psíquico, moral e social.  

(A) Apenas os itens II e IV estão corretos.  

(B) Apenas os itens I, IV e V estão corretos.  

(C) Apenas os itens I, II, IV e V estão corretos.  

(D) Apenas os itens II e III estão corretos.  

(E) Todos os itens estão corretos.  

_____________________________________ 

Rascunho  
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QUESTÃO 14 

No que se refere ao Conselho Tutelar, assinale 

a alternativa correta: 

(A) Ao tribunal de justiça local caberá 

encaminhar ao Poder Executivo proposta 

orçamentária anual com previsão dos recursos 

necessários ao funcionamento do conselho 

tutelar.  

(B) Lei estadual disporá sobre o local, dia e 

horário de funcionamento do conselho tutelar.  

(C) O exercício efetivo da função de 

conselheiro tutelar constitui serviço público 

relevante e presume idoneidade moral.  

(D) Em cada comarca haverá, no mínimo, um 

conselho tutelar como órgão integrante do 

Poder Judiciário estadual.  

(E) O candidato a membro do Conselho 

Tutelar deve ser pessoa idônea, com idade 

mínima de 18 (dezoito) anos completos, e 

residir na sede da comarca.  

 

QUESTÃO 15 

O artigo 13 da Lei n. 9.394/1996 (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação) trata das 

incumbências dos docentes. Assinale a 

alternativa que apresenta uma dessas 

incumbências previstas no artigo citado: 

(A) elaborar e executar políticas e planos 

educacionais nacionais; coletar e analisar 

informações sobre educação superior.  

(B) zelar pela aprendizagem dos alunos; 

participar da elaboração da proposta 

pedagógica do estabelecimento de ensino. 

(C) zelar pela tolerância religiosa e aprimorar 

ideias de integração social.  

(D) zelar pela conservação do patrimônio 

público e conscientizar a comunidade; 

administrar recursos materiais e financeiros do 

seu município.  

(E) colaborar com as atividades de articulação 

da escola com a Secretaria de Ensino 

Fundamental do MEC; baixar normas 

complementares para o seu sistema de ensino.  

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E 

CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO 

QUESTÃO 16 

De acordo com o artigo 3°da Lei Orgânica de 

Cerquilho, o Município tem como 

competência privativa legislar sobre assuntos 

de interesse local. Assinale a alternativa que 

NÃO se refere às atribuições do Município: 

(A) criar, organizar e suprimir distritos, 

observada a legislação estadual.  

(B) disciplinar a utilização dos logradouros 

públicos e em especial quanto ao trânsito e 

tráfego.  

(C) promover a proteção do patrimônio 

histórico-cultural local, observada a legislação 

e a ação fiscalizadora federal e estadual.  

(D) manter fundos específicos destinados ao 

combate de epidemias.  

(E) dispor sobre o serviço funerário.  

 

QUESTÃO 17 

No que se refere à competência concorrente, 

disposta no artigo 4°da Lei Orgânica, assinale 

a alternativa que NÃO corresponde às 

atribuições do Município: 

(A) zelar pela guarda da Constituição, das leis 

e das instituições democráticas e conservar o 

patrimônio público.  

(B) preservar as florestas, a fauna e a flora.  

(C) instituir Imposto sobre a Propriedade de 

Veículo Automotor.  

(D) proporcionar os meios de acesso à cultura, 

à educação e à ciência.  

(E) promover e incentivar o turismo como fator 

de desenvolvimento social e econômico.  

_____________________________________ 

Rascunho  
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QUESTÃO 18 

Assinale o nome do primeiro prefeito de 

Cerquilho, que tomou posse no dia 3 de abril 

de 1949.  

(A) Antônio Souto.  

(B) Oligário Alberto de Camargo Penteado.  

(C) José Rodrigues Serrão.  

(D) Joaquim Poolner.  

(E) Francisco de Arruda Machado.   

 

QUESTÃO 19 

Após a libertação dos escravos, além de outros 

eventos, uma considerável quantidade de 

imigrantes chegou na região. Foram eles: 

(A) argentinos, italianos e portugueses.  

(B) espanhóis, italianos e portugueses.  

(C) suíços, espanhóis e italianos.  

(D) alemães, espanhóis e italianos.  

(E) austríacos, poloneses e ucranianos.   

 

QUESTÃO 20 

Atualmente, a Câmara dos Vereadores de 

Cerquilho é composta de quantos Vereadores? 

(A) 9. 

(B) 10. 

(C) 11. 

(D) 12. 

(E) 13. 

_____________________________________ 

Rascunho  

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 21 

Pode-se afirmar que um dos principais 

problemas urbanos da atualidade é a poluição 

atmosférica que, em decorrência da emissão de 

gases de efeito estufa e do uso do concreto e do 

asfalto, ocasiona aumento das temperaturas 

urbanas, surgindo, assim, as denominadas 

“ilhas de calor”, que contribuem para: 

(A) a ocorrência das chuvas e, por conseguinte, 

a melhora da qualidade do ar.  

(B) uma melhor distribuição das chuvas nas 

áreas urbanas, reduzindo-se, assim, a 

temperatura.  

(C) O maior volume de chuvas e de enchentes 

nos centros urbanos.   

(D) a grande variação entre temperaturas mais 

elevadas e temperaturas mais baixas. 

(E) a redução das chuvas nas áreas urbanas e 

rurais no entorno dessas grandes cidades. 

 

QUESTÃO 22 

No tocante às características gerais das rochas 

ígneas, assinale a alternativa correta: 

(A) Podem ser extrusivas e intrusivas: o 

basalto, por exemplo, é rocha ígnea extrusiva; 

e o granito é rocha ígnea intrusiva.  

(B) Caracterizam-se pela presença de 

estratificação, que é resultado da formação de 

camadas horizontais e paralelas, 

proporcionando atrito entre os minerais.  

(C) São as estruturas mais antigas da crosta 

terrestre, denominadas escudos cristalinos, que 

podem ser extraídos na Bacia do Orinoco, por 

exemplo.  

(D) A ardósia é um exemplo de rocha ígnea.  

(E) Podem ser orgânicas ou químicas: as 

orgânicas são formadas por sedimentação, e as 

químicas por dissolução.     
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QUESTÃO 23 

 Como se sabe, os rios são um dos principais 

agentes modeladores do relevo. No que se 

refere especificamente ao escoamento das 

águas superficiais, analise os itens a seguir e, 

ao final, assinale a alternativa correta: 

I – O conjunto de cursos d’água que circula 

vertente abaixo, convergindo para um curso 

principal e suas terras drenadas, recebe o nome 

de bacia hidrográfica.  

II – Os rios realizam tanto o transporte dos 

sedimentos erodidos dos planaltos e 

depressões como os processos de 

sedimentação nas planícies.  

III – Os compartimentos do relevo estabelecem 

os vetores de escoamento das chuvas, 

distribuindo águas superficiais para as calhas 

dos rios.  

(A) Apenas o item I está correto.  

(B) Apenas os itens I e III estão corretos.  

(C) Apenas os itens II e III estão corretos.  

(D) Apenas os itens I e II estão corretos.  

(E) Todos os itens estão corretos.  

_____________________________________ 

Rascunho  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 24 

Como se sabe, o carvão mineral encontrado no 

território brasileiro encontra-se numa fase 

menos avançada de transformação geológica. 

Assinale a alternativa que apresenta o principal 

motivo para a sua não utilização na siderurgia: 

(A) As grandes reservas de hulha estão 

demasiadamente afastadas dos principais 

centros consumidores.  

(B) Encontra-se muito misturado com 

hidrocarbonetos, o que reduz 

consideravelmente o seu poder energético.  

(C) Apresenta origem metamórfica, isto é, 

sofreu fortes alterações em decorrência de 

intensas pressões.  

(D) Formou-se em áreas vulcânicas da Bacia 

Sedimentar do Paraná.       

(E) Possui alto teor de enxofre e sua queima 

libera menos energia que o necessário para 

essa atividade.  

 

QUESTÃO 25 

No que se refere à população brasileira, analise 

os itens a seguir e, ao final, assinale a 

alternativa correta: 

I – O Brasil é um país populoso e densamente 

povoado, mormente nas regiões norte e 

nordeste.  

II – A população está distribuída de forma 

irregular no território brasileiro.  

III – As mulheres apresentam uma expectativa 

de vida inferior à dos homens.  

IV – A maioria da população brasileira está 

concentrada nas áreas urbanas.  

(A) Apenas os itens I e IV estão corretos.  

(B) Apenas os itens I, II e IV estão corretos.  

(C) Apenas os itens I, II e III estão corretos.  

(D) Apenas os itens II e IV estão corretos.  

(E) Apenas os itens III e IV estão corretos.   
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QUESTÃO 26 

No que se refere à região Centro-Oeste, 

assinale a alternativa correta: 

(A) A mata galeria, formada por espécies 

rasteiras e planificadas, situa-se nas margens 

dos planaltos da região, sobretudo nas áreas 

mais aquecidas.  

(B) O Cerrado predomina nessa região. Em seu 

limite oeste localiza-se o Pantanal, enquanto 

que em seu limite norte situa-se a Floresta 

Amazônica.  

(C) O clima subtropical predomina na região, 

que se caracteriza por apresentar uma estação 

bem seca no inverno e outra bem úmida, no 

verão.  

(D) A Bacia do Paraná é a única que drena a 

região Centro-Oeste.  

(E) O relevo é predominantemente formado 

por planícies e depressões absolutas.     

 

QUESTÃO 27 

No que se refere ao processo de urbanização 

brasileiro, analise os itens a seguir e, ao final, 

assinale a alternativa correta: 

I – O processo de urbanização apoiou-se 

fundamentalmente no êxodo rural.  

II – As metrópoles brasileiras traduzem o 

caráter concentrador da urbanização. 

III – Na Região Sudeste, a expansão das 

manchas urbanas ocorre também em escala 

regional, gerando uma megalópole e uma 

metrópole expandida.   

(A) Apenas o item II está correto.  

(B) Apenas os itens I e II estão corretos.  

(C) Apenas os itens I e III estão corretos.  

(D) Apenas os itens II es III estão corretos.  

(E) Todos os itens estão corretos.  

_____________________________________ 

Rascunho  

 

 

QUESTÃO 28 

A União Europeia é formada por dezenas de 

países europeus. Há alguns, no entanto, que, 

mesmo sendo convidados, recusam em fazer 

parte do bloco. Qual dos países abaixo não 

pertencem à União Europeia?  

(A) Bélgica.  

(B) Polônia. 

(C) Suíça.  

(D) República Tcheca.  

(E) Portugal.  

 

QUESTÃO 29 

O povo curdo é considerado o maior grupo 

étnico sem estado do mundo. Atualmente, 

pode-se afirmar que referido povo está 

distribuído nos seguintes países: 

(A) Índia, Paquistão e China.  

(B) Catar, Iêmen e Arábia Saudita.  

(C) Irã, Iraque e Turquia.  

(D) Líbano, Israel e Jordânia.  

(E) Líbia, Tunísia e Egito.  

 

QUESTÃO 30 

Que nome se dá ao fenômeno pelo qual há a 

integração espacial e socioeconômica de 

metrópoles com outros municípios por meio de 

uma estrutura comum? 

(A) Região metropolitana. 

(B) Urbanização.  

(C) Crescimento vertical 

(D) Megalópole.  

(E) Mesorregião.   

_____________________________________ 

Rascunho  
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QUESTÃO 31 

No que se refere à geopolítica mundial, mais 

especificamente à antiga Iugoslávia, analise os 

itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa 

correta: 

I – Atualmente, todas as antigas repúblicas que 

formavam a ex-Iugoslávia são países 

independentes, inclusive o Kosovo 

(reconhecimento não unânime).  

II – Com o desmoronamento da União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e do 

bloco socialista em 1989/1991, a Liga dos 

Comunistas da Iugoslávia (Partido Comunista) 

foi substituída pelo Partido Comunista Sérvio, 

liderado por Slobodan Milosevic. 

III – No ano de 2003, o nome da Iugoslávia 

deixou de ser adotado. O país passou a se 

chamar Sérvia e Montenegro. Alguns anos 

mais tarde, por meio de um referendo popular, 

os montenegrinos decidiram pela 

independência de sua região.  

IV – Finda a Segunda Guerra Mundial, o 

território foi reorganizado, dando origem a seis 

repúblicas: Bósnia-Herzegovina, Croácia, 

Eslovênia, Macedônia, Montenegro e Sérvia.  

(A) Apenas os itens I e IV estão corretos.  

(B) Apenas os itens I, II e IV estão corretos.  

(C) Apenas os itens II, III e IV estão corretos.  

(D) Apenas os itens II, III e IV estão corretos.  

(E) Todos dos itens estão corretos.     

  

QUESTÃO 32 

Qual das alternativas abaixo não corresponde a 

uma sub-região da Região Nordeste do Brasil? 

(A) Zona da Canastra. 

(B) Zona da Mata.  

(C) Sertão.  

(D) Meio-Norte. 

(E) Agreste.    

 

 

QUESTÃO 33 

Como se sabe, a Austrália é o maior país da 

Oceania, ocupando cerca de 90% (noventa por 

cento) de seu território. Assinale a alternativa 

que apresenta uma das características desse 

país: 

(A) Ocupação predominante na região central. 

(B) Elevada densidade demográfica.  

(C) Setor primário com a maior ocupação.  

(D) Desenvolvimento humano mediano.  

(E) Porcentagem expressiva de imigrantes.   

 

QUESTÃO 34 

Uma cidade pode crescer de forma vertical 

quando se constroem edifícios elevados. 

Ademais, pode crescer também de forma 

horizontal, através da ocupação de novos 

espaços. Esse crescimento horizontal pode 

gerar o(a): 

(A) fragmentação.  

(B) anexação.  

(C) urbanização.  

(D) conurbação.  

(E) automação. 

    

QUESTÃO 35 

Como é cediço, os fatores climáticos 

determinam o clima de cada lugar na superfície 

da Terra, podendo ser estáticos ou dinâmicos. 

Destaca-se como fator estático: 

(A) massa de ar. 

(B) chuva. 

(C) latitude.  

(D) calor. 

(E) vento.   

_____________________________________ 

Rascunho  
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QUESTÃO 36 

No que se refere à Mata Atlântica, assinale a 

alternativa correta: 

(A) Trata-se de um ecossistema de áreas 

costeiras, localizada em solo salino e lodoso, 

ou, ainda, em sedimentos arenosos, 

condicionados a variações marítimas.  

(B) Caracteriza-se por apresentar uma 

formação vegetal subtropical de coníferas 

(mata das araucárias), recebendo também o 

nome de mata dos pinhais.  

(C) É também conhecida como floresta 

latifoliada tropical úmida de encosta, por 

possuir vegetação de folhas largas e se 

desenvolver em clima tropical úmido.  

(D) Também é conhecida como campanha ou 

pampa, sobressaindo-se em relevos ondulados 

e suaves, denominados “coxilhas”.  

(E) Constitui-se de arbustos e de pequenas 

árvores retorcidas e dispersas, além de um 

estrato inferior, composto de gramíneas.  

 

QUESTÃO 37 

Que nome se dá ao principal afluente do Rio 

Tocantins, que, juntos, formam uma região 

hidrográfica entre a Floresta Amazônica e o 

Cerrado? 

(A) Rio Paraíba.  

(B) Rio Xingu.  

(C) Rio Solimões.  

(D) Rio Araguaia.  

(E) Rio Paraná.   

_____________________________________ 

Rascunho  

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 38 

No que se refere ao processo de 

industrialização de Brasil, assinale a 

alternativa correta: 

(A) A primeira grande indústria de base 

nacional foi criada no Estado do Espírito 

Santo, com a finalidade de intensificar as 

exportações para alguns países europeus.  

(B) No governo de Juscelino Kubitschek, foi 

elaborado o “Plano de Metas”, que remeteu 

recursos para estimular o setor de transporte e 

de energia, que foram fundamentais para o 

processo de industrialização do Brasil.  

(C) Em decorrência da desconcentração 

industrial, a Região Sudeste do País, 

principalmente o Estado de São Paulo, deixou 

de ser uma área altamente industrial, passando 

a dedicar-se quase que exclusivamente ao setor 

terciário.  

(D) A indústria da Região Nordeste 

desenvolveu-se predominantemente no sertão, 

uma vez que a área litorânea manteve o perfil 

de economia agrária consideravelmente 

produtiva.  

(E) Os ciclos do ouro e da cana-de-açúcar 

deram origem, respectivamente, aos processos 

de industrialização das Regiões Sudeste e 

Centro-Oeste.  

     

QUESTÃO 39 

Assinale a alternativa que apresenta o principal 

problema relacionado com a inversão térmica: 

(A) a formação das brisas marítimas nas zonas 

de alta pressão.  

(B) a elevada taxa de poluentes em suspensão 

na atmosfera.  

(C) a disseminação de doenças respiratórias no 

período do verão.  

(D) a emissão de cloro-flúor-carboneto que 

destrói a camada de ozônio.  

(E) a alteração da circulação geral da 

atmosfera, influenciando os alísios.  
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QUESTÃO 40 

Como se sabe, o território brasileiro apresenta 

uma variedade de formações fitogeográficas, 

sendo a maior parte delas associadas aos 

climas tropicais e à grande diversidade 

biológica. No tocante ao assunto, analise os 

itens abaixo e, ao final, assinale a alternativa 

correta: 

I – As massas de ar ajudam a explicar a 

dinâmica do clima no Brasil. As massas 

marítimas que mais influem no território 

brasileiro são oriundas do Oceano Índico.  

II – Altitude, latitude, continentalidade e 

dinâmica atmosférica são fatores que 

interferem nos climas, condicionando a 

existência de diversos subtipos climáticos 

equatoriais, tropicais e subtropicais.  

III – As áreas que apresentam uma composição 

individualizada de elementos da natureza são 

denominadas domínios morfoclimáticos.  

(A) Apenas o item II está correto. 

(B) Apenas os itens I e II estão corretos.  

(C) Apenas os itens I e III estão corretos.  

(D) Apenas os itens II e III estão corretos.  

(E) Todos os itens estão incorretos.  

_____________________________________ 

Rascunho  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVA DISCURSIVA (REDAÇÃO) 

 

TEMA: Bullying (violência física e/ou 

psicológica) nas escolas. 

 

Considerando o tema acima estabelecido e o 

descrito no Capítulo 9 do Edital, elabore 

uma redação manuscrita em gênero 

dissertativo-argumentativo, com número 

mínimo de 15 (quinze) e máximo de 30 

(trinta) linhas. O título do texto não será 

computado como 01 (uma) linha. A Prova 

Discursiva (Redação) deverá ser manuscrita 

de forma legível, sendo obrigatório o uso de 

caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

Atenção – a presente folha trata-se de 

rascunho - a redação deverá ser elaborada 

na folha de texto definitiva, entregue pelo 

Fiscal de Sala. 

_____________________________________ 

Rascunho  


