EDITAL 012/2021
CADERNO DE QUESTÕES

PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
NÃO ABRA ESTE CADERNO SEM AUTORIZAÇÃO DO FISCAL
●

Esta prova contém 30 questões de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas por
questão, das quais apenas 1 (uma) estará correta.

●

Não rasure e nem amasse a folha de prova. Não use corretivo.

●

Não será permitido, durante a realização das provas, o uso de equipamentos mecânicos,
eletrônicos ou ópticos que permitam o armazenamento ou a comunicação de dados,
informações ou similares.

●

Durante a realização das provas, não será permitido o empréstimo de qualquer material.

●

Iniciada a prova, o candidato somente poderá ausentar-se acompanhado de um fiscal.

●

É expressamente proibida, durante a realização da prova, a consulta de qualquer material:
livros, códigos, legislação em geral, régua de cálculo, máquinas calculadoras e outros da
mesma natureza.

●

Será desclassificado do Concurso o candidato que proceder com improbidade,
indisciplina, falta de decoro ou que adotar comportamento incorreto ou descortês para
com quaisquer dos fiscais ou membros da Comissão de Concurso, seus auxiliares ou
autoridades presentes.

Duração total: 120 minutos.
Permanência mínima na sala: 30 Minutos.

Nome:
CPF:

Assinatura:

Questão 01
Nos termos da Lei 9394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, ao
aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, de qualquer
nível, é assegurado, no exercício da liberdade de consciência e de crença, o direito de
ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de sua
religião, seja vedado o exercício de tais atividades. No entanto, o direito deverá ser exercido:

a) mediante aviso prévio e motivado requerimento
b) independente de aviso prévio, mas com motivado requerimento
c) independente de aviso prévio e de requerimento
d) mediante aviso prévio, mas dispensado requerimento

Questão 02
No que se refere às disposições normativas constantes da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, assinale a alternativa que corresponde aos itens abaixo:

I - Caberá aos Estados a coordenação da política nacional de educação, articulando os diferentes
níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais
instâncias educacionais;
II - A União incumbir-se-á de elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
III - Os Estados incumbir-se-ão de exercer ação redistributiva em relação às suas escolas;
IV - Os Municípios incumbir-se-ão de baixar normas complementares para o seu sistema de ensino;

a) os itens I e III estão incorretos e dos demais estão corretos
b) o item I está incorreto e os demais estão corretos
c) os itens I e III estão corretos e os demais estão incorretos.
d) todos os itens estão corretos

Questão 03
Assinale a alternativa cujos itens correspondam a direitos sociais previstos no artigo 6º da
Constituição Federal:

a) educação; voto direto, secreto, universal e periódico; vida; trabalho.
b) educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social,
proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
c) voto direto, secreto, universal e periódico, igualdade, liberdade, educação e transporte.
d) vida, liberdade, igualdade, educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, assistência aos
desamparados, na forma desta Constituição.

Questão 04
Considere as alternativas abaixo e assinale aquela que corresponde ao ENADE - Exame
Nacional do Ensino Médio:

a) aplicado pelo Inep desde 2004, integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
(Sinaes), composto também pela Avaliação de cursos de graduação e pela Avaliação institucional.

b) o Exame Subsidia o processo de revalidação dos diplomas de médicos que se formaram no
exterior e querem atuar no Brasil.

c) o Programa Universidade para Todos - (ProUni) começou a usar a nota do exame para a
concessão de bolsas de estudos integrais e parciais aos participantes no ano de 2004.

d) o Exame passou a ter um novo formato em 2009, com um total de 180 questões, sendo 45 para
cada área de conhecimento e a redação.

Questão 05
De acordo com a Constituição Federal, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além
de outros que visem à melhoria de sua condição social: I. seguro desemprego, em caso de
desemprego voluntário; II. garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que
percebem remuneração variável; décimo terceiro salário com base na remuneração integral
ou no valor da aposentadoria; IV. duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias

e quarenta horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada,
mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Estão corretos os itens:

a) I, II, III e IV.
b) II e III apenas.
c) I e II apenas.
d) I e IV apenas.

Questão 06
Nas instituições públicas de educação superior, o professor ficará obrigado ao mínimo de I____________ aulas (Lei 9394/96); duração do trabalho normal não superior a II - _________ e
III -_____________, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante
acordo ou convenção coletiva de trabalho (Constituição Federal). Assinale a assertiva que
corresponde, respectivamente, às lacunas acima:

a) 8 horas semanais de aula; II - oito horas diárias; III - quarenta horas semanais
b) 6 horas semanais de aula; II - seis horas diárias; III - trinta e seis horas semanais

c) 8 horas mensais de aula; II - oito horas diárias; III - quarenta e quatro horas semanais

d) 8 horas semanais de aula, II - oito horas diárias; III - quarenta e quatro horas semanais

Questão 07
No tocante aos dispositivos referentes à educação superior previstos na Lei de Diretrizes e
Bases - Lei 9394/96, assinale a alternativa correta:

a) no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão
prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a trinta salários
mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
b) a educação superior será ministrada em instituições de ensino superior, exclusivamente públicas,
com variados graus de abrangência ou especialização.

c) a autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento de instituições de
educação superior, terão prazos limitados, sendo renovados, periodicamente, após processo regular
de avaliação.
d) para fins de regulação, os Municípios deverão adotar os critérios definidos pelos Estados para
autorização de funcionamento de curso de graduação em Medicina.

Questão 08
O Questionário do Estudante tem por objetivo levantar informações que permitam caracterizar
o perfil dos estudantes e o contexto de seus processos formativos, relevantes para a
compreensão dos resultados do concluintes no Enade e para subsidiar os processos de
avaliação de cursos de graduação e instituições de educação superior. Acerca do
questionário do estudante, assinale a alternativa correta:

a) o questionário do estudante possui caráter facultativo, ou seja, o estudante tem a prerrogativa de
não preenchê-lo, se assim preferir.
b) as respostas ao Questionário do Estudante são analisadas pelo Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Superior - (Sinaes) e agregadas por curso de graduação.
c) ao preencher o questionário do estudante, o sigilo da identidade dos respondentes é preservado.
d) a responsabilidade de efetuar o acompanhamento da situação de preenchimento do questionário
do estudante é da Instituição de Ensino Superior, exclusivamente.

Questão 09
O Censo da Educação Superior é o instrumento de pesquisa mais completo do Brasil sobre
as instituições de educação superior (IES) que ofertam cursos de graduação e sequencias de
formação específica, além de seus alunos e docentes. Considere as alternativas abaixo e
responda:
I - O Censo é realizado realizado pelo Inep a cada 03 anos.
II - Um dos objetivos do Censo consiste em oferecer informações estatísticas confiáveis, que
permitam conhecer e acompanhar o sistema brasileiro de educação superior.
III - Um dos objetivos do Censo consiste em oferecer informações estatísticas confiáveis, que
permitam conhecer e acompanhar o sistema brasileiro de educação básica e média.

IV - Um dos objetivos do Censo consiste em subsidiar o Ministério da Educação com informações
estatísticas para as atividades de acompanhamento e avaliação, programas de expansão e de
melhoria da qualidade deste nível de ensino.

a) estão corretos os itens I e II apenas;
b) estão corretos os itens II e III apenas;

c) todos os itens estão corretos

d) estão corretos os itens II e IV apenas

Questão 10
Criado (a) em 17/04/2011 pelo Decreto 7.480/2011, é responsável pela formulação de políticas
para a regulação e a supervisão de Instituições de Educação Superior (IES), públicas e
privadas, pertencentes ao sistema federal de educação superior. O conceito refere-se à

a) SERES
b) INEP
c) ENADE
d) CONAES

Questão 11
Nos termos da Lei 9394/96, A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é
componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao
aluno:
a) maior de vinte e cinco anos de idade; que cumpra jornada de trabalho igual ou superior quatro
horas;
b) que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática
da educação física; que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas
c) que não tenha prole; maior de vinte e cinco anos de idade;

d) que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a quatro horas; que não tenha prole.

Questão 12
A remuneração do serviço extraordinário deverá ser de, no mínimo, I._____ à do normal; O
aviso prévio proporcional ao tempo de serviço deverá ser de no mínimo II._____ dias, nos
termos da lei; Considere o disposto no artigo 7º da Constituição Federal e assinale a
alternativa que corresponde, respectivamente, aos itens acima:

a) I - 60%; II - 60 dias.

b) I - 100%; II - 30 dias

c) I - 50%; II - 30 dias
d) I – 100%; II - 80 dias

Questão 13
A União aplicará, anualmente, nunca menos de I -__________ e os Estados, o Distrito Federal
e os municípios vinte e II -________________, no mínimo, da receita resultante de impostos,
compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.
a) I - vinte e cinco por cento; II - dezoito por cento

b) I- dezessete por cento; II - trinta e três por cento

c) I- quinze por cento; II - doze por cento

d) I- dezoito por cento; II - vinte e cinco por cento

Questão 14
Dois conceitos são especialmente poderosos para a aprendizagem hoje: aprendizagem ativa
e aprendizagem híbrida. Considere essa afirmação e assinale a alternativa incorreta:
a) as metodologias ativas dão ênfase ao papel protagonista do professor, ao seu envolvimento direto,
participativo e reflexivo em todas as etapas do processo, experimentando, desenhando e criando.

b) a aprendizagem híbrida destaca a flexibilidade, a mistura e compartilhamento de espaços, tempos,
atividades, materiais, técnicas de tecnologias que compõem esse processo ativo.

c) metodologias são grandes diretrizes que orientam os processos de ensino e aprendizagem e que
se concretizam em estratégias abordagens e técnicas concretas, específicas e diferenciadas.

d) metodologias ativas são estratégias de ensino centradas na participação efetiva dos estudantes
na construção do processo de aprendizagem, de forma flexível interligada e híbrida.

Questão 15
A aprendizagem baseada em problemas (PBL, do inglês Problem Based Learning) ou APProb,
como é conhecida atualmente no Brasil, surgiu:
a) na década de 1960 em McMaster University – no Canadá e na Maaricht University – na Holanda,
inicialmente aplicadas em escola de medicina.
b) na década de 1980 em McMaster University – no Canadá e na Maaricht University – na Holanda,
inicialmente aplicadas em escola de administração.
c) na década de 1990 em McMaster University – no Canadá e na Maaricht University – na Holanda,
inicialmente aplicadas em escola de direito.
d) na década de 1970 em McMaster University – no Canadá e na Maaricht University – na Holanda,
inicialmente aplicadas em escola de publicidade.

Questão 16
Nos termos da Lei 9394/96, entende-se por educação bilíngue de surdos, a modalidade de
educação escolar oferecida em Língua Brasileira de Sinais (Libras), como primeira língua, e
em português escrito, como segunda língua, em escolas bilíngues de surdos, classes
bilíngues de surdos, escolas comuns ou em polos de educação bilíngue de surdos, para
educandos surdos, surdo-cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas
habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas, optantes pela
modalidade de educação bilíngue de surdos. Considerando esse dispositivo, assinale a
alternativa correta:

a) a oferta de educação bilíngue de surdos terá início do terceiro ano, na educação infantil, e se
estenderá até os dezoito anos.

b) a oferta de educação bilíngue de surdos terá início ao zero ano, na educação infantil, e se
estenderá ao longo da vida.
c) haverá, obrigatoriamente, serviços de apoio educacional generalizado, como o atendimento
educacional especializado bilíngue, para atender às especificidades linguísticas dos estudantes
surdos.
d) nos processos de contratação e de avaliação periódica dos professores especializados na
educação bilingue de surdos não é necessário a oitiva das entidades representativas das pessoas
surdas.

Questão 17
A aprendizagem baseada em projetos é uma metodologia de aprendizagem em que os alunos
se envolvem com tarefas e desafios para resolver um problema ou desenvolver um projeto
que tenha ligação com sua vida fora da sala de aula. A metodologia de projetos tem como
principais modelos:

a) currículo-Projeto; Alcance-Projeto; Exercício-Projeto; Trabalho-Projeto.
b) trabalho - Projeto; Concorrente - Projeto; Abordagem-Projeto e Currículo-Projeto.
c) exercício - Projeto; Componente - Projeto; Abordagem - Projeto e Currículo-Projeto.
d) currículo-Projeto; Trabalho-Projeto.

Questão 18
Os componentes “Avaliação das Instituições”, “Avaliação dos Cursos” e “Avaliação do
Desempenho dos Estudantes” compõe:

a) o INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
b) a ANASEM - Avaliação Nacional Seriada dos Estudantes de Medicina

c) a CONAES - Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior

d) o SINAES - Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes)

Questão 19
O Sistema Educacional Brasileiro (SEB) é um cadastro contínuo, preenchido e atualizado por
instituições de educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio), de
educação superior, federais, estaduais e municipais, públicas e privadas, assim como
instituições federais de educação profissional e tecnológica. São características do SEB,
exceto:

a) o SEB reúne dados do corpo docente e discente dos estabelecimentos de ensino; matrícula e
frequência do estudante; e histórico escolar do estudante.
b) em observância à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, os dados do SEB não podem ser
compartilhados com órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e
fundacional interessados e com outras entidades.
c) os serviços oferecidos a partir do SEB beneficiarão tanto as instituições quanto os estudantes e o
cadastro de informações no sistema não segue um cronograma específico.
d) a qualquer momento, as instituições de educação básica e as de educação superior podem definir
novos gestores para o SEB e incluir ou alterar informações dos estudantes.

Questão 20
O Capítulo III da Constituição Federal - CF dispõe acerca das normas relacionadas à educação,
cultura e desporto. No tocante à educação, assinale a alternativa que corresponde aos itens
abaixo:
I - As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e
patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
II - As universidades são obrigadas a admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma
da lei.
III - É facultado às universidades admitir professores e técnicos estrangeiros e obrigatório às
faculdades admitir cientistas estrangeiros, na forma da lei.
IV - As universidades não gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão
financeira e patrimonial, porém obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa
e extensão.

a) o item I está correto e os demais itens estão incorretos;

b) todos os itens estão incorretos

c) apenas os itens I e III estão corretos

d) todos os itens estão corretos

Questão 21
João Gabriel foi contratado para trabalhar como auxiliar administrativo, na modalidade
celetista e por prazo indeterminado na Empresa Bom Saber Ltda., especializada em Cursos
Presenciais e Online. Na ocasião da contratação, o funcionário foi informado que trabalharia
o equivalente a 8 horas diárias e 44 horas semanais, tal como previsto na Constituição Federal
de 1988. A empresa lhe informou, ainda, que receberia participação de lucros, porém,
desvinculada de sua remuneração e que as férias lhe seriam pagas com adicional de 1/5. Das
informações prestadas à João Gabriel, pode-se afirmar:

a) todas estão devidamente corretas e de acordo com a Constituição Federal;
b) a jornada de trabalho está correta, a participação de lucros está correta, mas o adicional de férias
não corresponde ao que está previsto na Constituição Federal;
c) a jornada de trabalho e as férias estão corretas, mas a participação de lucros deve ser vinculada
à remuneração do funcionário;
d) todas as informações prestadas no ato da contratação de João Gabriel estão em desacordo com
a Constituição Federal.

Questão 22
O artigo 7º da Constituição Federal prevê os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais,
dentre eles:

a) assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em
creches e pré-escolas.
b) assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 10 (dez) anos de idade em
creches e pré-escolas.
c) assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 7 (sete) anos de idade em
creches e pré-escolas.

d) assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 3 (três) anos de idade em
creches e pré-escolas.

Questão 23
O Revalida subsidia o processo de revalidação dos diplomas de médicos que se formaram no
exterior e querem atuar no Brasil. É correto afirmar que o exame é direcionado:
a) somente aos estrangeiros formados em medicina fora do Brasil
b) somente aos brasileiros que se graduaram em outro país e querem exercer a profissão em sua
terra natal.

c) tanto aos estrangeiros formados em medicina fora do Brasil quanto aos brasileiros que se
graduaram em outro país e querem exercer a profissão em sua terra natal.
d) nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 24
O Sinaes - Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior é formado por três
componentes: Avaliação das Instituições, Avaliação dos Cursos e Avaliação do Desempenho
dos Estudantes. Assinale a alternativa que corresponde, respectivamente, a cada um desses
conceitos:
I -produz indicadores e um sistema de informações que subsidia tanto o processo de
regulamentação, exercido pelo MEC, como garante transparência dos dados sobre qualidade da
educação superior
II - avalia o desempenho dos estudantes com relação aos conteúdos programáticos previstos nas
diretrizes curriculares dos cursos de graduação bem como o desenvolvimento de competências e
habilidades necessárias ao aprofundamento da formação geral e profissional.
III - a avaliação está relacionada com a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação e
expansão da sua oferta, ao aumento permanente da sua eficácia e a promoção dos valores
democráticos.
a) I - Avaliação das Instituições; II - Avaliação dos Estudantes; III - Avaliação dos Cursos de
Graduação

b) I - Avaliação dos Cursos de Graduação; II - Avaliação do desempenho dos Estudantes; III Avaliação das Instituições
c) I - Avaliação dos Cursos de Graduação; II – Avaliação dos Cursos de Graduação; III - Avaliação
das Instituições
d) I - Avaliação dos Estudantes; II – Avaliação dos Estudantes; III - Avaliação das Instituições

Questão 25
O Censo da Educação Superior, realizado anualmente pelo Inep, é o instrumento de pesquisa
mais completo do Brasil sobre as instituições de educação superior (IES) que ofertam cursos
de graduação e sequencias de formação específica, além de seus alunos e docentes. Com
relação ao histórico do Censo, é correto dizer que:
a) em 1916 ocorreu a publicação do primeiro Anuário Estatístico do Brasil dedicado ao período de
1908 a 1912. A obra já trazia dados sobre a educação superior do período referentes a instituições,
docentes, matrículas e conclusões

b) em 2012 o Inep oficializa, por meio de Portaria, a possibilidade de verificação in loco das
informações preenchidas no censo. O êxito da experiência, realizada de maneira piloto na edição de
2000, leva à incorporação das verificações no Censo da Educação Superior 2012, realizadas,
excepcionalmente, por meio de videoconferências.

c) em 2002 ocorreu a publicação do primeiro Anuário Estatístico do Brasil dedicado ao período de
2000 a 2001. A obra trouxe dados sobre a educação superior do período referentes a instituições,
docentes, matrículas e conclusões.

d) em 2005 o Inep oficializa, por meio de Portaria, a possibilidade de verificação in loco das
informações preenchidas no censo. O êxito da experiência, realizada de maneira piloto na edição de
2004, leva à incorporação das verificações.

Questão 26
A sigla ANASEM refere-se a:
a) Avaliação Nacional Seriada dos Estudantes de Metodologia Científica
b) Avaliação Nacional Seriada dos Estudantes de Matemática
c) Avaliação Nacional Seriada dos Estudantes de Medicina

d) Avaliação Nacional Seriada dos Estudantes de Marketing Digital

Questão 27
Nos termos da Lei 9394/96 que dispõe sobre as diretrizes e bases da educação, o ensino
fundamental obrigatório com duração de ___________, gratuito na escola pública, iniciandose aos _________ de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão.

a) 10 anos; 05 anos
b) 09 anos; 06 anos
c) 12 anos; 03 anos
d) 10 anos; 06 anos

Questão 28
A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as instituições
de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e
supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo
de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios. Considerando essa norma geral, é correto afirmar que:

a) Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio.
b) Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.
c) Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio
d) Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação
infantil.

Questão 29
A metodologia que têm características muito particulares que visam facilitar o processo de
solução dos desafios cotidianos com criatividade e de forma colaborativa, e, ainda, que
provoca a inovação e a ação prática, denomina-se

a) Design Thinking

b) Story Telling
c) Gamification
d) Kanban

Questão 30
Uma das teorias que mais vem contribuindo para a definição do papel da inteligência da
aprendizagem é a das inteligências múltiplas de Howard Gardner (1983). De acordo com essa
teoria é incorreto afirmar:

a) a inteligência não se refere apenas às capacidades verbais e lógico-matemáticas

b) segundo Gardner existem pelo menos 7 tipos de inteligência

c) A inteligência da aprendizagem baseia-se, tão somente, na psicometria (testes de QI)

d) A inteligência musical e espacial estão dentre aquelas citadas por Gardner.
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Assinale com um X as alternativas corretas. Será válida somente uma alternativa por questão:
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5)

(A)

(B)

(C)

(D)

6)

(A)

(B)

(C)

(D)

7)

(A)

(B)

(C)

(D)

8)

(A)

(B)

(C)

(D)

9)

(A)

(B)

(C)

(D)

10)

(A)

(B)

(C)

(D)

11)

(A)

(B)

(C)

(D)

12)

(A)

(B)

(C)

(D)

13)

(A)

(B)

(C)

(D)

14)

(A)

(B)

(C)

(D)

15)

(A)

(B)

(C)

(D)

16)

(A)

(B)

(C)

(D)

17)

(A)

(B)

(C)

(D)

18)

(A)

(B)

(C)

(D)

19)

(A)

(B)

(C)

(D)

20)

(A)

(B)

(C)

(D)

21)

(A)

(B)

(C)

(D)

22)

(A)

(B)

(C)

(D)

23)

(A)

(B)

(C)

(D)

24)

(A)

(B)

(C)

(D)

25)

(A)

(B)

(C)

(D)

26)

(A)

(B)

(C)

(D)

27)

(A)

(B)

(C)

(D)

28)

(A)

(B)

(C)

(D)

29)

(A)

(B)

(C)

(D)

30)

(A)

(B)

(C)

(D)

Nome:
CPF:

Assinatura:
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1)

(A)

(B)

(C)

(D)

2)

(A)

(B)

(C)

(D)

3)

(A)

(B)

(C)

(D)

4)

(A)

(B)

(C)

(D)

5)

(A)

(B)

(C)

(D)

6)

(A)

(B)

(C)

(D)

7)

(A)

(B)

(C)

(D)

8)

(A)

(B)

(C)

(D)

9)

(A)

(B)

(C)

(D)

10)

(A)

(B)

(C)

(D)

11)

(A)

(B)

(C)

(D)

12)

(A)

(B)

(C)

(D)

13)

(A)

(B)

(C)

(D)

14)

(A)

(B)

(C)

(D)

15)

(A)

(B)

(C)

(D)

16)

(A)

(B)

(C)

(D)

17)

(A)

(B)

(C)

(D)

18)

(A)

(B)

(C)

(D)

19)

(A)

(B)

(C)

(D)

20)

(A)

(B)

(C)

(D)

21)

(A)

(B)

(C)

(D)

22)

(A)

(B)

(C)

(D)

23)

(A)

(B)

(C)

(D)

24)

(A)

(B)

(C)

(D)

25)

(A)

(B)

(C)

(D)

26)

(A)

(B)

(C)

(D)

27)

(A)

(B)

(C)

(D)

28)

(A)

(B)

(C)

(D)

29)

(A)

(B)

(C)

(D)

30)

(A)

(B)

(C)

(D)

