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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO
O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte,
afirmou que o governo estuda flexibilizar
algumas das medidas de isolamento até o fim
de abril, desde que haja respaldo da ciência.

em:<https://www.terra.com.br/noticias/corona
virus/primeiro-ministro-preve-reabertura-daitalia-ainda-emabril,3fa96e2a017ac456f0ccd870b9efc4cb8n8
6qzef.html>.

A declaração foi dada em entrevista à rede
britânica BBC, em meio à tendência de
desaceleração da pandemia do novo
coronavírus (Sars-CoV-2) no país, onde o
balanço oficial contabiliza cerca de 140 mil
casos e 17,6 mil mortes.

QUESTÃO 01

"Precisamos escolher setores que possam
recomeçar sua atividade. Se os cientistas
confirmarem isso, podemos começar a relaxar
algumas das medidas já no fim deste mês",
disse.
As restrições à circulação entraram em vigor
em 10 de março, enquanto o veto a atividades
produtivas não-estratégicas passou a valer no
fim do mês passado. As medidas ficam em
vigor ao menos até 13 de abril, mas a
declaração de Conte aponta para uma nova
prorrogação. Segundo informações de
bastidores, a chamada "fase 2" da pandemia
deve se desenvolver em duas etapas: a primeira
seria de pequenas aberturas para as atividades
produtivas; e a segunda seria com regras mais
flexíveis para a circulação de pessoas.
A ANSA apurou que o comitê técnicocientífico que assessora o governo na crise já
estaria preparando um mapa com o nível de
risco de todas as atividades produtivas para
indicar quais poderiam ser retomadas. As
empresas seriam divididas em três categorias:
risco baixo, médio e alto, sendo que cada uma
comportaria
medidas
e
níveis
de
distanciamento específicos.
Com a desaceleração do ritmo de contágio, a
Itália busca agora zerar o número de novos
casos por dia, o que fará o país ganhar tempo
para resolver a carência de testes para
diagnósticos e formar um cenário mais preciso
do tamanho da pandemia - a própria Defesa
Civil admite que o número real de casos pode
ser 10 vezes maior que o divulgado.

De acordo com o texto, analise os itens a seguir
e, ao final, assinale a alternativa CORRETA:
I – O governo estuda flexibilizar o isolamento
na Itália.
II – A pandemia na Itália está em fase de
aceleração, devido a quantidade de mortes
computadas.
III – Sem respaldo da ciência, o primeiroministro da Itália pretende escolher setores que
possam recomeçar sua atividade.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.
QUESTÃO 02
De acordo com o texto, analise os itens a seguir
e, ao final, assinale a alternativa CORRETA:
I- O número de mortes na Itália é de 140 mil.
II- Com a declaração do primeiro-ministro as
medidas de restrições apontam para uma nova
prorrogação.
III- Mapa de nível de risco indicará quais
atividades podem ser retomadas.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
(E) Todos itens são verdadeiros.

(PRIMEIRO-MINISTRO prevê reabertura da
Itália ainda em abril. Terra. 2020. Disponível
Professor de Educação Básica – Educação Infantil Integral - Creche

Página 1 de 11

Prefeitura Municipal de Cerquilho – SP – Processo Seletivo 01/2020

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 03

QUESTÃO 07

No texto, o verbo poder “poderiam” está em
qual tempo verbal?

Uma confeitaria faz 480 (quatrocentos e
oitenta) bolos em 6 dias com 4 funcionários
trabalhando. Quantos funcionários seriam
necessários para que essa confeitaria fizesse
640 bolos em 4 dias?
(A) 7.
(B) 8.
(C) 9.
(D) 10.
(E) 12.

(A) futuro do pretérito.
(B) pretérito mais-que-perfeito.
(C) pretérito imperfeito.
(D) pretérito perfeito.
(E) imperativo afirmativo.
QUESTÃO 04
Quanto ao uso de pronome possessivo, indique
a alternativa INCORRETA:
(A) Minha prima se casou ontem.
(B) Pintei as minhas unhas.
(C) Nossa casa é grande.
(D) Seu pai é idoso.
(E) Meu filho completou dois anos.
QUESTÃO 05

QUESTÃO 08
Assinale a alternativa que apresenta
corretamente o resultado para a seguinte
equação de primeiro grau:
19 + 2x – 13 = 10 – 20
(A) 2.
(B) 4.
(C) 6.

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao
uso da vírgula:
(A) Lara, chegou ontem no México.
(B) Gabriel, você foi na pizzaria?
(C) Não veio almoçar, mas telefonou.
(D) Ou estuda muito, ou reprova.
(E) Pedro disse que Maria, sua mãe, saiu de
casa na véspera do Natal.
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO
LÓGICO
QUESTÃO 06

(D) -4.
(E) -8.

QUESTÃO 09
Em um determinado hospital há 460
(quatrocentos e sessenta) leitos. Ocorre que,
em decorrência do surto de uma certa
epidemia, pretende-se aumentar esse número
em 30%. Se isso se concretizar, referido
hospital passará a ter a seguinte quantidade de
leitos:

Uma máquina costura 100 peças de roupas a
cada 4 (quatro) horas. Sabendo que ela pode
funcionar 16 (dezesseis) horas, quantas peças
de roupas ela consegue costurar em um dia?

(A) 488.

(A) 200.
(B) 250.
(C) 350.
(D) 400.
(E) 500.

(D) 588.

(B) 512.
(C) 546.
(E) 598.
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QUESTÃO 10

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa que apresenta
corretamente o resultado para a seguinte
operação com números reais:
201 + 21 x 11

O projeto pedagógico da escola de ensino
regular deve institucionalizar a oferta do
Atendimento Educacional Especializado
prevendo na sua organização, EXCETO:

(A) 432.
(B) 446.
(C) 451.
(D) 483.
(E) 491.
LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL
QUESTÃO 11
A escola de qualidade social adota como
centralidade
_____________
e
____________.
Marque a alternativa que preenche de forma
correta as lacunas acima.

(A) sala de recursos multifuncionais: espaço
físico, mobiliário, materiais didáticos, recursos
pedagógicos
e
de
acessibilidade
e
equipamentos específicos.

(A) o professor e o estudante.
(B) o professor e o ensino educacional.
(C) o estudante e o ensino educacional.
(D) o estudante e a aprendizagem.
(E) o estudante e a escola.
QUESTÃO 12
Analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta.
Os três anos iniciais do Ensino Fundamental
devem assegurar:
I – a alfabetização e o letramento.
II – o desenvolvimento das diversas formas de
expressão, incluindo o aprendizado da Língua
Portuguesa, a Literatura, a Música e demais
artes, a Educação Física, assim como o
aprendizado da Matemática, da Ciência, da
História e da Geografia.
III – a continuidade da aprendizagem, tendo
em conta a complexidade do processo de
alfabetização e os prejuízos que a repetência
pode causar no Ensino Fundamental como um
todo e, particularmente, na passagem do
primeiro para o segundo ano de escolaridade e
deste para o terceiro.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.

(B) outros profissionais da educação: tradutor
e intérprete de Língua Brasileira de Sinais,
guia-intérprete e outros que atuem no apoio,
principalmente às atividades de alimentação,
higiene e locomoção.
(C) cronograma de atendimento aos pais.
(D) matrícula no AEE de alunos matriculados
no ensino regular da própria escola ou de outra
escola.
(E) professores para o exercício da docência do
AEE.
QUESTÃO 14
Analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta.
Consideram-se educandos com necessidades
educacionais especiais os que, durante o
processo educacional, apresentarem:
I - dificuldades acentuadas de aprendizagem
ou limitações no processo de desenvolvimento
que dificultem o acompanhamento das
atividades curriculares, compreendidas em
dois grupos.
II – altas habilidades/superdotação, grande
facilidade de aprendizagem que os leve a
dominar
rapidamente
conceitos,
procedimentos e atitudes.
III- facilidades de comunicação e sinalização
diferenciadas dos demais alunos, demandando
a utilização de linguagens e códigos aplicáveis;
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.
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QUESTÃO 15

QUESTÃO 17

Salvo na condição de aprendiz, é proibido
qualquer trabalho a menores de:

Analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta.

(A) treze anos de idade.
(B) quatorze anos de idade.

O presidente da Câmara ou seu substituto só
terá voto:

(C) quinze anos de idade.

I - na eleição da Mesa.

(D) dezesseis anos de idade.

II - quando a matéria exigir, para sua
aprovação, o voto favorável de dois terços dos
membros da Câmara.

(E) dezessete anos de idade.

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E
CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO
QUESTÃO 16
Em relação ao testemunho dos vereadores, é
CORRETO afirmar que:
(A) os vereadores serão obrigados a
testemunhar apenas sobre informações
recebidas ou prestadas em razão do exercício
do mandato.
(B)
os vereadores serão obrigados a
testemunhar apenas sobre as pessoas que lhes
confiaram ou deles receberam informações.
(C) os vereadores serão obrigados a
testemunhar sobre informações recebidas ou
prestadas em razão do exercício do mandato,
contudo, não serão obrigados a testemunhar
sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles
receberam informações.
(D) os vereadores não serão obrigados a
testemunhar sobre informações recebidas ou
prestadas em razão do exercício do mandato,
nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou
deles receberam informações.
(E) os vereadores serão obrigados a
testemunhar sobre as pessoas que lhes
confiaram ou delas receberam informações,
contudo, não serão obrigados a testemunhar
sobre informações recebidas ou prestadas em
razão do exercício do mandato.

III - quando houver empate em qualquer
votação no Plenário.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.

QUESTÃO 18
No que tange a readaptação do profissional de
ensino é INCORRETO afirmar:
(A) é a atribuição de encargos mais
compatíveis com a capacidade física ou mental
do profissional do ensino e dependerá sempre
de exame médico oficial.
(B) se julgado incapaz para o serviço público o
profissional de Ensino será aposentado.
(C) a readaptação poderá acarretar aumento ou
redução da remuneração do profissional do
ensino.
(D) a readaptação poderá ser temporária ou
definitiva de acordo com o laudo expedido
após exame médico oficial, sendo que o
cancelamento ou não do mesmo se dará após
avaliação médica oficial.
(E) ao profissional do ensino que se encontra
com laudo temporário não será permitida a
remoção por permuta.
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QUESTÃO 19

QUESTÃO 22

A equipe Fernandes/Felipe Vidal de
Cerquilho, esteve presente em 2020 no
Campeonato Paulista de Jiu-Jitsu da
Confederação de Jiu Jitsu Esportivo (CBJJE).
Quantas medalhas a equipe conquistou?

Quanto ao direito à educação e do dever de
educar, previsto na lei nº 9.394/96 que
estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, analise os itens a seguir e, ao final,
assinale a alternativa correta.

(A) duas.

I – é assegurado atendimento educacional,
durante o período de internação, ao aluno da
educação básica internado para tratamento de
saúde em regime hospitalar ou domiciliar por
tempo prolongado, conforme dispuser o Poder
Público em regulamento, na esfera de sua
competência federativa.

(B) três.
(C) quatro.
(D) cinco.
(E) seis.

QUESTÃO 20
O Projeto Guri, realizado pelo município de
Cerquilho é voltado a prática de qual
atividade?
(A) esportiva.
(B) educativa.
(C) socioeducativa.
(D) musical.
(E) cultural.

II – o acesso à educação básica obrigatória é
direito público subjetivo, podendo qualquer
cidadão, grupo de cidadãos, associação
comunitária, organização sindical, entidade de
classe ou outra legalmente constituída e, ainda,
o Ministério Público, acionar o poder público
para exigi-lo.
III – a frequência escolar deverá ser zelada
apenas pelos pais ou responsáveis dos alunos,
não podendo o poder público atuar nesse
sentido, tendo em vista não fazer parte de sua
competência federativa.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
O dever do Estado com educação escolar
pública será efetivado mediante a garantia de
educação básica obrigatória e gratuita dos:

(C) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.

(A) 0(zero) aos 16(dezesseis) anos de idade.
(B) 0(zero) aos 17(dezessete) anos de idade.
(C) 3(três) aos 16(dezesseis) anos de idade.
(D) 4(quatro) aos 17(dezessete) anos de idade.
(E) 5(cinco) aos 16(dezesseis) anos de idade.
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QUESTÃO 23

QUESTÃO 25

Acerca da Alfabetização e do Letramento é
correto afirmar, EXCETO:

Acerca da linguagem simbólica, assinale a
alternativa INCORRETA:

(A) a alfabetização se faz pelo domínio de uma
técnica: grafar e reconhecer letras, usar o
papel, entender a direcionalidade da escrita,
pegar no lápis, codificar, estabelecer relações
entre sons e letras, de fonemas e grafemas; a
criança perceber unidades menores que
compõem o sistema de escrita (palavras,
sílabas, letras).
(B) letramento é a aquisição do código da
escrita e da leitura.
(C) o letramento desenvolve o uso competente
da leitura e da escrita as práticas sociais.
(D) a alfabetização é um processo no qual o
indivíduo assimila o aprendizado do alfabeto e
a sua utilização como código de comunicação.
(E) o letramento tem início quando a criança
começa a conviver com as diferentes
manifestações da escrita na sociedade e se
amplia cotidianamente por toda vida, com a
participação nas práticas sociais que envolvem
a língua escrita.

QUESTÃO 24
Assinale a alternativa INCORRETA no que
diz respeito a linguagem oral e escrita.
(A) a linguagem oral estabelece um contato
indireto com o destinatário.
(B) a linguagem escrita é mais formal, sendo
mais pensada e planejada.
(C) tanto a linguagem oral como a linguagem
escrita visam estabelecer comunicação.
(D) na linguagem escrita há um maior
distanciamento entre o emissor e receptor.

(A) oferece ao cérebro uma linguagem
imediata do que se quer transmitir.
(B) ela opera por analogias e metáforas
apuradas.
(C) privilegiando a memória e a imaginação,
nos diz como as coisas ou os homens poderiam
ter sido ou poderão ser, voltando-se para um
possível passado ou para um possível futuro.
(D) toda linguagem simbólica está sujeita às
diferentes interpretações concedidas por cada
pessoa.
(E) símbolos religiosos não são uma forma de
linguagem simbólica.

QUESTÃO 26
No que diz respeito ao Estatuto da Criança e do
Adolescente é correto afirmar, EXCETO:
(A) é assegurado à criança e ao adolescente o
direito de contestar critérios avaliativos,
podendo recorrer às instâncias superiores.
(B) é dever do Estado assegurar à criança e ao
adolescente atendimento em creche e préescola às crianças de zero a seis anos de idade.
(C) é direito dos pais ou responsáveis ter
ciência do processo pedagógico, bem como
participar da definição das propostas
educacionais.
(D) os pais ou responsável têm a obrigação de
matricular seus filhos ou pupilos na rede
regular de ensino.
(E) o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é
direito público subjetivo.

(E)
a
linguagem
oral
apresenta
maioritariamente um vocabulário reduzido e
construções frásicas mais simples.
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QUESTÃO 27

QUESTÃO 29

“Enquanto a escola tem como sujeito o
__________, e como objeto fundamental o
__________ nas diferentes áreas através da
aula; a creche tem como objeto as _________
travadas num espaço de convívio coletivo que
tem como sujeito criança de 0 até 6 anos de
idade.”

Analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta.

Marque a alternativa que preenche de forma
correta as lacunas acima.
(A) jovem – ensino – relações educativas.
(B) jovem – aprendizado – metodologias
educativas.
(C) aluno - ensino – relações educativas.
(D) aluno – aprendizado – metodologias
educativas.
(E) aluno – ensino – brincadeiras educativas.

As propostas pedagógicas das instituições de
Educação Infantil deverão prever condições
para o trabalho coletivo e para a organização
de materiais, espaços e tempos que assegurem:
I – a divisibilidade das dimensões expressivomotora, afetiva, cognitiva, linguística, ética,
estética e sociocultural da criança;
II – a educação em sua integralidade,
entendendo o cuidado como algo indissociável
ao processo educativo.
III – os deslocamentos e os movimentos
amplos das crianças nos espaços internos e
externos às salas de referência das turmas e à
instituição;
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.

QUESTÃO 28
Acerca aos critérios para um atendimento em
creche que respeite os direitos fundamentais
das crianças, quanto aos direitos à atenção
individual é correto afirmar, EXCETO:
(A) as preferências individuais das crianças
por alimentos não são atendidas, pois existe
uma adequação na preferência alimentar.

(C) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.

QUESTÃO 30

(B) as crianças são chamadas sempre por seu
nome.

“As práticas pedagógicas que compõem a
proposta curricular da Educação Infantil
devem ter como eixos norteadores as
___________ e a ___________.”

(C) há atenção quanto à adequação de roupas e
calçados das crianças em diferentes situações

Marque a alternativa que preenche de forma
correta as lacunas acima.

(D) no momento da troca de fraldas e do banho
há diálogo e carinho.

(A) atividades – interação.

(E) as crianças têm direito a momentos de
privacidade e quietude.

(C) brincadeiras – atividade.

(B) interações – brincadeira.
(D) interações – participação.
(E) participações – recreação.
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QUESTÃO 31
Aos três anos, as crianças já começam a ter
consciência de quem são e aprendem a
conviver em grupo, fazendo negociações,
dando explicações sobre as coisas que fazem.
Deste modo, é correto afirmar, EXCETO:
(A) as crianças já possuem muitas
experiências: manipulam objetos, constroem
coisas e falam o tempo todo sobre o que fazem
ou pensam.
(B) é uma fase de intenso desenvolvimento da
linguagem e de grande interesse pelas
brincadeiras imaginárias.
(C) nessa fase, as crianças já dominam um bom
repertório de canções infantis, dançam e
acompanham a professora, o pai, a mãe ou
convidados que tocam violão.
(D) nessa idade as crianças se interessam por
pequenos animais, bichinhos, borboletas,
joaninhas, minhocas.

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 33
A produção textual envolve alguns tipos de
textos. Sabendo disso, analise os itens a seguir,
e ao final assinale a alternativa correta,
considerando a letra “F” como falso e a letra
“V” como verdadeiro.
( ) a fábula é considerada texto narrativo.
( ) a monográfica é considerada texto
dissertativo.
(

) a biografia é considerada texto narrativo.

( ) a bula de remédio é considerada texto
expositivo.
(A) V – V- V- F.
(B) V – V- F – F.
(C) V – V – F – V.
(D) F – V – F – V.
(E) F – F – V – V.

(E) meninos e meninas devem ter atividades
diferentes, cada uma em seu gênero.

QUESTÃO 34
“Um país se faz com homens e livros.”

QUESTÃO 32
A motricidade __________, relaciona-se com
os movimentos que exigem maior precisão:
coordenação olho-mão e destreza para
manipular um objeto.
Marque a alternativa que preenche de forma
correta a lacuna acima.
(A) ampla

Essa frase é de qual precursor da literatura
infantil?
(A) Maurício de Sousa.
(B) Vinícius de Moraes.
(C) Cecília Meireles.
(D) Monteiro Lobato.
(E) Pedro Bandeira.

(B) grossa.
QUESTÃO 35

(C) fina.
(D) global.
(E) humana.

Acerca do desenvolvimento cognitivo,
assinale a alternativa que não diz respeito à um
de seus estágios.
(A) pensamento operacional.
(B) sensório-motor.
(C) pré-operacional.
(D) operacional concreto.
(E) operacional formal.
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QUESTÃO 36

QUESTÃO 38

Acerca das etapas do processo de alfabetização
é correto afirmar, EXCETO:

Dentre a relação da escola com a comunidade
podemos destacar, EXCETO:

(A) na fase pré-silábica a criança começa
perceber que a escrita representa aquilo que é
falado.

(A) quando se fala da relação entre a escola e a
comunidade, a responsabilidade social deve
ser um dos valores.

(B) na fase alfabética a criança já consegue
reproduzir adequadamente todos os fonemas
de uma palavra, caracterizando a escrita
convencional.

(B) abrir os portões da escola para a
comunidade pode não ser uma ação positiva.

(C) na fase pré-silábica a criança ainda não
consegue relacionar as letras, com os sons da
língua falada.
(D) na fase silábico-alfabética a criança
começa a compreender que as sílabas possuem
mais que uma letra.
(E) na fase silábica a criança tenta se aventurar
pela escrita e por meio da reprodução de
rabiscos e desenhos.

(C) por meio da execução de projetos é
possível enriquecer a aprendizagem das
crianças e ainda estimular a relação entre
escola e comunidade.
(D) a parceria com a família é uma ponte de
relação entre a escola e a comunidade.
(E) a escola e a comunidade precisam pensar
em ações conjuntas para conquistas de
melhorias.

QUESTÃO 39
QUESTÃO 37

Analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta.

Analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta quanto aos tipos de
conhecimento.

A comunicação na creche, que valoriza as
interações e a brincadeira, acontece em
diversos momentos, dentre eles podemos
destacar:

I – o conhecimento físico é o que se refere aos
objetos do mundo exterior ao sujeito.
II – o conhecimento social refere-se às
convenções sociais, arbitrárias em sua maioria
e são transmitidas de indivíduo para indivíduo.
III – o conhecimento lógico-matemático é
externo ao sujeito.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.

I - nas brincadeiras de imitação.
II - nos desenhos e grafismos.
III - quando a professora conversa com o bebê
e ele responde com um gesto, um olhar ou
sorriso.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.
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QUESTÃO 40
A educação infantil, primeira etapa da
educação básica, tem como finalidade o
desenvolvimento integral da criança de até 5
(cinco) anos, em seus aspectos:
(A) físico, psicológico, intelectual e social.
(B) físico, psicológico, moral e social.
(C) psicológico, intelectual, moral e social.
(D) psicológico, moral, social e educacional.
(E) psicológico,
educacional.

intelectual,

social

e
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PROVA DISCURSIVA (REDAÇÃO)
TEMA: “Reformas na Educação”.
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
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