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CARGO: PROFESSOR DE ARTE 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 3 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 8 (oito) horas com termino às 12 (doze) horas. A duração mínima 

para realização da prova é de 1(uma) hora, com tempo máximo de 3 (três) horas. A Prova será 
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composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 5 alternativas (a, b, 

c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Raciocínio Lógico (matemática) 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos na Área da Educação 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 25 (vinte e cinco) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

 

LINGUA PORTUGUESA 

1. As expressões sublinhadas correspondem a adjetivos, EXCETO em: 

I. Um branco, velho, pedia esmolas. 

II. Era um dia cinzento. 

III. Os viajantes dormiam tranquilos.  

IV. Fala claro na sua defesa. 

V. O dia está claro. 

VI. Hoje fomos surpreendidos com a chegada dos visitantes. 

VII. Estamos muito contentes com sua aprovação. 

a) Alternativas I e II; 

b) Alternativas III, IV, VI e VII; 

c) Alternativas VI e VII; 

d) Alternativas IV e V; 

e) Alternativas III, VI e VII; 

 

2. Assinale a única alternativa que não apresenta ERRO quanto aos aspectos ortográficos: 

a) viajens, gorgeta, maisena, chícara, centríolo; 

b) emcima,  paralisado, especulação, esdrúxulo, tessitura;   

c) excessões, advinhar, ascenção, álibi, permissivo; 

d) prazeiroso, tigela, padastro, revitalização, licitatório;  

e) azia, sucinto, arruaça, privilégio, fetiche; 

 

3. Poeta, escritor e teatrólogo maranhense morreu na manhã do dia 4  de dezembro de 2016 no 

Rio, aos 86 anos. Foi  um dos maiores autores brasileiros do século 20 e foi eleito "imortal" 

da Academia Brasileira de Letras (ABL) em 2014, tornando-se o sétimo ocupante da cadeira 

nº 37. Entre seus poemas destaca-se:  

Dois e Dois são Quatro  

Como dois e dois são quatro / Sei que a vida vale a pena / Embora o pão seja caro / E a liberdade 

pequena / Como teus olhos são claros / E a tua pele, morena / como é azul o oceano / E a lagoa, 

serena (...) 

Assinale a alternativa que indica o autor em questão:  

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/10/ferreira-gullar-e-eleito-para-academia-brasileira-de-letras.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/10/ferreira-gullar-e-eleito-para-academia-brasileira-de-letras.html
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a) Ferreira Gullar 

b) Moacyr Scliar 

c) Ariano Suassuna 

d) Miguel Couto 

e) Jorge de Lima 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

4. Considere que: ”Se o dia está ensolarado, então não chove”.  

a) Não chover é condição suficiente para o dia estar ensolarado; 

b) Chover é condição necessária para o dia não estar ensolarado; 

c) O dia estar ensolarado é condição necessária e suficiente para chover; 

d) Não chover é condição necessária para o dia estar ensolarado; 

e) Chover é condição necessária para o dia estar ensolarado. 

 

 

5. Um trem com velocidade média de  faz um percurso em 3 horas.  Se a velocidade 

média fosse de , o tempo necessário para fazer o mesmo percurso seria de: 

a) 2h 24min 

b) 2h 40min 

c) 2h 50min 

d) 3h 01min 

e) 3h 07min. 

 

 

6. Uma blusa que havia sido comprada por R$ 70,00 foi revendida por R$ 98,00. O proprietário do 

estabelecimento comercial quer saber quanto o acréscimo dado no artigo representa em 

porcentagem. A alternativa que contém a resposta certa é:  

a) 20 % 

b) 30 % 

c) 40 % 

d) 45 % 

e) 50 % 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Moacyr_Scliar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ariano_Suassuna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Miguel_Couto
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CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

7. O Município de Concórdia foi criado pelo Decreto 635 de 12 de julho de 1934 e instalado 

oficialmente em 29 de julho do mesmo ano. Na ocasião o município tinha área de 2.745 km² 

onde viviam 21.086 moradores. Foi nomeado como primeiro Prefeito o Coronel José Luiz de 

Castro que ocupou o cargo de julho 1934 a janeiro de 1935. O município de Concórdia ainda 

teria mais 6 prefeitos nomeados antes da eleição do Senhor __________________________, 

o primeiro Prefeito eleito de Concórdia. 

Assinale a opção que preenche corretamente a lacuna do texto. 

a) Dogello Goss 

b) Fioravante Massolini 

c) Heródoto Pereira Guimarães 

d) Domingos Machado de Lima 

e) Attílio Francisco Xavier Fontana 

 

8. “CÂMARA DEVOLVE R$ 723 MIL AO EXECUTIVO 

Seguindo o exemplo de anos anteriores, a Câmara de Vereadores de Concórdia fez a devolução da 

sobra de recursos financeiros ao Executivo. O ato de devolução e a transferência dos R$ 723.785,50 

ocorreram na tarde desta terça-feira, 27, no gabinete do prefeito João Girardi.” 

Fonte: http://www.cvc.sc.gov.br/internos.php?ids=Md2j72r4p&idn=2810  Acessado 10 01 /2017 

Esse ato envolveu as maiores autoridades dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de 

Concórdia, o Prefeito e o Presidente da Câmara de Vereadores.  

Quem foi o Presidente da Câmara de Vereadores de Concórdia no biênio 2015/2016? 

a) Rogério Luciano Pacheco 

b) Leocir Zanella 

c) Vilmar Comassetto 

d) Arlan Guliani 

e) Mauro Mendes 

 

9. Quais são os princípios constitucionais da administração pública direta ou indireta que todos 

os Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios devem obedecer (Art. 

37 da Constituição Federal)? 

a) ética, acesso à informação, pessoalidade, legalidade e eficácia 

b) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 

http://www.cvc.sc.gov.br/internos.php?ids=Md2j72r4p&idn=2810
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c) gestão pública, tecnicidade, ética, eficiência e acesso à informação 

d) auditoria, transparência, impessoalidade, legalidade e controle 

e) transparência, ética pública, acesso à informação, tecnicidade e moralidade 

 

10. Leia as frases abaixo: 

I – Ação instituída na Lei 12.305 de agosto de 2010 – Plano Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS. 

II -  Instrumento de desenvolvimento econômico e social em prol da sustentabilidade do planeta. 

III – Apresenta como vantagens a economia nos processos produtivos das empresas, reduzindo o 

consumo de matéria-prima, cria um sistema de responsabilidade compartilhada para o destino correto 

dos resíduos sólidos.  

IV – Processo inverso da logística industrial. 

As frases referem-se à: 

a) Logística de Distribuição 

b) Processo de Saneamento 

c) Logística Reversa 

d) Logística de Reciclagem 

e) Reciclagem Reversa   

 

CONHECIMENTOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO 

11. No Art. 13 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 e alterações, ao se 

definir a organização da educação nacional, afirma-se que os docentes incumbir-se-ão de, 

EXCETO: 

a) participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 

b) elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de 

ensino; 

c) zelar pela aprendizagem dos alunos; 

d) estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 

e) ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar, de modo facultado, dos 

períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 

 

12. Na Sistematização Curricular do Município de Concórdia (2016) referenda-se que o 

materialismo histórico-dialético é um método de interpretação da realidade com o objetivo 

principal de contribuir para desvelar o real e para uma possível modificação prática dessa 
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realidade. A opção pela concepção materialista histórico-dialética se ancora nas teses 

construídas pela rede municipal de ensino na I Conferência Municipal de Educação realizada 

em: 

a) 2003  

b) 2014 

c) 2010 

d) 2007 

e) 2016 

 

13. É um documento que visa sistematizar o que é ensinado nas escolas do Brasil inteiro, 

englobando todas as fases da educação básica, desde a Educação Infantil até o final do Ensino 

Médio. Trata-se de uma espécie de lista com os objetivos de aprendizagem de cada uma das 

etapas de sua formação nas áreas de Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e 

Ciências Humanas. Longe de ser um currículo totalmente fixo, é uma ferramenta que visa 

orientar a elaboração do currículo específico de cada escola, sem desconsiderar as 

particularidades metodológicas, sociais e regionais de cada uma. A esse documento atribui-se 

a nomenclatura de: 

a) Parâmetros Curriculares Nacionais; 

b) Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica; 

c) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

d) Base Nacional Comum Curricular; 

e) Plano Nacional de Educação; 

 

14. Considerando o ano de homologação de cada documento oficial, a CORRETA ordem 

cronológica (crescente) está em:  

a) Constituição da República Federativa do Brasil / Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

lei n. 9394 / Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069 / Parâmetros Curriculares Nacionais / 

Plano Nacional de Educação lei n. 13.005  

b) Constituição da República Federativa do Brasil / Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 

8.069 / Parâmetros Curriculares Nacionais / Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  lei n. 

9394 / Plano Nacional de Educação lei n. 13.005 
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c) Constituição da República Federativa do Brasil / Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 

8.069 / Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional lei n. 9394 / Parâmetros Curriculares 

Nacionais / Plano Nacional de Educação lei n. 13.005 

d) Constituição da República Federativa do Brasil / Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  

lei n. 9394 / Parâmetros Curriculares Nacionais / Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069 / 

Plano Nacional de Educação lei n. 13.005  

e) Plano Nacional de Educação lei n. 13.005 / Constituição da República Federativa do Brasil / 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069 / Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

lei n. 9394 / Parâmetros Curriculares Nacionais  

 

15. Além do Plano Nacional de Educação,  outros subsídios têm orientado as políticas públicas 

para a educação no Brasil, entre eles alguns programas de avaliação externa,  definidos como 

constitutivos do Sistema de Avaliação da Qualidade da Oferta de Cursos no País. São eles: 

a) Avaliação Inicial e Continuada; Proletramento e Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

b) Mais Educação; ProInfância e Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) 

c) TV Escola; ProInfância e Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

d) Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB); Prova Brasil e do Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM) 

e) Avaliação Inicial e Continuada; Proletramento e Bolsa Família 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

PROFESSOR DE ARTE 

16. O Plano Municipal de Educação (PME) é um documento que dispõe sobre as diretrizes e 

proposições para e educação do Município de Concórdia, perpassando assim, projetos de 

governos, em longo prazo. A elaboração do PME é resultado de uma longa trajetória de 

discussões com a efetiva participação de onze subcomissões, compostas por representantes e 

todos os setores educacionais do Município. O trabalho foi concebido à partir do diagnóstico 

de cada temática, detalhando assuntos pertinentes aos níveis e modalidades de ensino de todas 

as Redes, o que resultou na definição de metas e objetivos. A magnitude deste plano 

contempla o decênio: 

a) 2010 – 2020 

b) 2011 – 2021 

c) 2012 – 2022 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA-tC2n67RAhXGWpAKHZE8B0UQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fpacto.mec.gov.br%2F&usg=AFQjCNEjbTao8AdZuFRESr-R0GKElzQXDA&bvm=bv.143423383,bs.2,d.Y2I
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16690&Itemid=1113
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-apresentacao
http://tvescola.mec.gov.br/
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-apresentacao
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA-tC2n67RAhXGWpAKHZE8B0UQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fpacto.mec.gov.br%2F&usg=AFQjCNEjbTao8AdZuFRESr-R0GKElzQXDA&bvm=bv.143423383,bs.2,d.Y2I
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d) 2008 – 2018 

e) 2006 – 2016 

 

17. A palavra fotografia vem do grego, phosgraphein – phos (luz), e graphein (marcar, registrar), 

significando "desenhar com luz e contraste”. 

Por definição, fotografia é, essencialmente, a técnica de criação de imagens por meio de 

exposição luminosa, fixando esta em uma superfície sensível. A primeira fotografia 

reconhecida remonta ao ano de 1826 e é atribuída a: 

a) Joseph Salomon 

b) Nicolas Niépce Stravos 

c) Joseph Nicéphore Niépce 

d) Johann Straussman Vilendorf 

e) Carlos Luzman Saffos 

 

18. Ao tratar da representação da figura humana na arte: 

I. No Modernismo, caracteriza-se pela busca incessante dos artistas em encontrar formas que 

representassem de uma maneira adequada, um mundo em constantes mudanças e transformações 

aceleradas que caracterizou o início do século XX; 

II. No Renascimento, buscam refletir o pensamento científico e racional do homem deste período; 

III. A figura contemporânea ora se apresenta de forma extremamente real, construída com materiais 

sintéticos, ora é o próprio corpo transfigurado dissecado que é apresentado, ora vemos traços, 

manchas ou borrões que mais simbolizam a presença humana do que propriamente o interesse em 

representá-la; 

IV. Para os gregos, havia uma representação expressa do real, sem levar em conta a busca da beleza, 

da perfeição e do equilíbrio; 

V. A representação da figura humana na pré-história marca a sua importância como registro do modo 

de vida do homem dessa época. 

São corretas as questões: 

a) I, III e IV; 

b) I, II, III e V; 

c) II, III e IV; 

d) IV e V; 

e) I, II e IV. 
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19. Com base nos Parâmetros Curriculares Nacionais, na área de Arte, é incorreto afirmar: 

a) Conhecendo a arte de outras culturas, o aluno poderá compreender a relatividade dos valores que 

estão enraizados nos seus modos de pensar e agir, que pode criar um campo de sentido para a 

valorização do que lhe é próprio e favorecer abertura à riqueza e à diversidade da imaginação 

humana. 

b) Uma função igualmente importante que o ensino da arte tem a cumprir diz respeito à dimensão 

social das manifestações artísticas. A arte de cada cultura revela o modo de perceber, sentir e 

articular significados e valores que governam os diferentes tipos de relações entre os indivíduos na 

sociedade. 

c) Na proposta geral dos Parâmetros Curriculares Nacionais, a Arte tem função semelhante aos 

outros conhecimentos no processo de ensino e aprendizagem, eliminando assim a necessidade de se 

levar em conta suas especificidades; 

d) A educação em arte propicia o desenvolvimento do pensamento artístico e da percepção estética, 

que caracterizam um modo próprio de ordenar e dar sentido à experiência humana. 

e) A arte solicita a visão, a escuta e os demais sentidos como portas de entrada para uma 

compreensão mais significativa das questões sociais. 

 

20. Arte-educadora e pensadora da educação brasileira, nascida em 17 de julho de 1942, no Rio 

de Janeiro. Responsável por elaborar a Abordagem Triangular (conhecer a história, fazer arte 

e saber apreciar uma obra), que trazia elementos da teoria freireana para pensar o ensino de 

arte. Foi uma das fundadoras da arte-educação no Brasil e é amplamente referenciada em 

escolas, museus e faculdades de pedagogia no país, na América Latina e no mundo. Esse 

texto se refere a: 

a) Jorgeana Costa e Silva 

b) Mercedes Calos Vargas 

c) Jordana Sebastian 

d) Ana Mae Barbosa 

e) Maria Joaquina Barbosa 

 

21. A partir da análise da obra, da série “Composições” de Piet Mondian (1872 – 1944) abaixo, 

com relação à sua representatividade, superfície, estrutura e simetria, a alternativa correta é, 

respectivamente: 
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a) Abstrata, lisa, geométrica e assimétrica; 

b) Abstrata, lisa, geométrica e simétrica; 

c) Figurativa, texturizada, geométrica e assimétrica; 

d) Abstrata, texturizada, geométrica e simétrica; 

e) Figurativa, lisa, geométrica e simétrica. 

 

22. Durante os séculos XV e XVI, intensificou-se, na Europa, a produção artística e científica. 

Esse período ficou reconhecido como Renascimento ou Renascença, e nele, entre tantas, 

foram produzidas as seguintes obras:  

1) O Nascimento de Vênus;  

2) Davi 

3) A última Ceia 

Essas obras são dos seguintes autores, respectivamente: 

a) Giotto di Bondoni, Sandro Botticelli, Giorgio Vasari; 

b) Giorgio Vasari, Carlos Meenelau, Leonardo da Vinci; 

c) Sandro Botticelli, Giogio Vasari, Giotto di Bondoni; 

d) Rafael Sanzio, Giotto di Bondoni, Leonardo Da Vinci; 

e) Sandro Botticelli, Michelângelo, Leonardo Da Vinci; 

 

23. Tratando dos Elementos Básicos da Linguagem Visual, é incorreto afirmar: 

a) Todas as linguagens têm um sistema próprio de organização. A linguagem visual também possui 

seu código, ou seja, os elementos que servem para formar suas mensagens. Assim, compreendemos e 
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usufruímos melhor essas mensagens quando conhecemos seus elementos constituintes, ou seja, a 

substância básica daquilo que vemos: ponto, linha, formas, direção, tom, cor, textura, dimensão, 

escala e movimento. Enfim, o “alfabeto visual”. 

b) O ponto é o sinal gráfico mínimo e elementar. Sua utilização como marca gráfica é infinita e se 

caracteriza por uma localização no espaço. Quando são multiplicados, seu poder de expressão e de 

comunicação amplia-se, criando ideias, comunicando sensações, impondo movimentos, ritmos, luz, 

sombra, volume. 

c) A linha é uma marca contínua ou com aparência de contínua. Quando é traçada com a ajuda de 

qualquer instrumento sobre uma superfície, chama-se linha gráfica e é o sinal mais versátil, pois pode 

sugerir movimento e ritmo ou comunicar sentimentos e sensações.  

d) O efeito de espaço pode ser definido, no desenho, com menor detalhamento dos objetos mais 

próximos e maior detalhamento dos objetos mais distantes. Além desse efeito podemos criar a ideia 

de distância utilizando as cores, ou seja, colocando cores mais escuras em objetos mais próximos e 

intensas nos de fundo. 

e) Em nosso dia a dia podemos encontrar vários exemplos de linhas: linha do horizonte, linha 

divisória entre estados, linha definida pela margem de um rio, linha de contorno de objetos. Portanto, 

as linhas definem as figuras e as formas. 

 

24. A criatividade, que é o ato de dar existência a algo novo, único e original, pode assumir duas 

formas principais: 

 A geração deliberada de alguma coisa radicalmente nova, onde há uma íntima fusão de dois ou mais 

elementos que não estavam interiormente justapostos daquela maneira. O resultado é 

qualitativamente diferente e é toda uma nova aplicação de conhecimento.  

 A percepção de algo já existente, onde se sistematiza essa constatação, seja através de uma 

definição, de uma equação ou fórmula matemática. É o encontro de algo que não se havia percebido, 

denotando um acréscimo de conhecimento. 

Os itens acima descrevem, na ordem: 

a) Inovação e Descoberta; 

b) Descoberta e Interesse; 

c) Conhecimento e Sabedoria; 

d) Descoberta e Criatividade; 

e) Imaginação e Vivência. 
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25. Assinale V (Verdadeiro) ou F (Falso) 

(     ) A Educação Inclusiva é uma conquista indiscutível. No contexto da inclusão, o ensino da Arte 

apresenta possibilidades importantes na busca de caminhos efetivos para que todos os alunos, 

sobretudo aqueles com necessidades especiais, possam vivenciar expressões, contribuindo para a 

construção do conhecimento e o exercício pleno da cidadania, sem discriminações. 

(    ) A inclusão por meio do conhecimento das linguagens é reafirmada, sobretudo, por representar 

alternativas de comunicação e de expressão a alunos com necessidades educacionais especiais. 

(  ) Ressalta-se que, em todas as ambiências de construção dessas aprendizagens, a família passa a 

exercer  papel secundário ao intermediar as relações entre as pessoas com necessidades educacionais 

especiais e a conquista do espaço de inclusão escolar e social para o desenvolvimento pleno do ser 

humano. 

(    ) Além da linguagem falada e escrita, as linguagens artísticas constituem um universo rico e 

importante, por meio do qual pessoas de diferentes culturas e épocas podem se expressar, se 

comunicar, tornando-se parte efetiva de seu contexto sociocultural. 

(     )A inclusão por meio do conhecimento das linguagens é reafirmada, sobretudo, por representar 

alternativas de comunicação e de expressão a alunos com necessidades educacionais especiais. 

A sequência correta é: 

a) V, F, F, F e V; 

b) V, V, F, F e F; 

c) F, V, F, F e V; 

d) V, V, F, V e V; 

e) V, F, F, V e F. 

 


