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INSTRUÇÕES
•

O candidato receberá do
◦ Um Caderno de Provas contendo 20 (vinte) questões de múltipla escolha 1 (um) tema para redação.
◦ Uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva.
◦ Uma folha oficial e uma de racunho para a Prova de Redação.

•
•
•
•
•
•
•

Ao ser autorizado o intício da prova,
no Caderno de Provas se a numeração das questões e a
paginação estão corretas.
Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova. Faça com tranquilidade, mas controle o seu tempo, que
inclui a marcação da Folha de Respostas e a transcrição da redação para a
Assine sua Folha de Respostas no local devido.
Se você precisar de algum esclarecimento, fale com o
ou solicite a presença do Responsável pelo Local.
se os seus dados estão corretos na Folha de Respostas. Em caso de erro, solicite ao
para
efetuar as correções na Ata do Prova.
Leia atentamente cada questão e assinale, na Folha de Respostas, a alternativa que mais adequadamente a
responde.
A maneira correta de assinalar a alternativa na Folha de Resposta é cobrindo, com caneta
azul
ou preta, todo o espaço a ela correspondente, conforme exemplo a seguir:

A
•
•
•

•
•

C

D E

ATENÇÃO: Formas de marcação diferentes da que foi determinada implicarão a rejeição da folha de respostas
pela leitora ótica.
A Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro
fora dos locais destinados às respostas, sob pena de eliminação do processo.
Somente após 1 (uma) hora do início da prova, o candidato poderá entregar sua Folha de Respostas e
deixar a sala
sem o Caderno de Prova. Caso queira levar o Caderno de Prova, o candidato
somente poderá fazê-lo após 2 (duas) horas do início da prova. Se o candidato resolver sair antes, deverá
assinar um termo de desistência.
Após o término da prova, o candidato deverá entregar, obrigatoriamente, ao
a Folha de Respostas,
devidamente assinada no local indicado, e a
.
Os dois últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos.
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CONHECIMENTOS GERAIS
QUESTÃO 1
Em uma visita oficial, em junho de 2017, o presidente
Michel Temer disse que crise política não afeta a
economia do Brasil. No entanto, nessa visita, o
principal doador do Fundo para a Proteção da
Amazônia decidiu reduzir o repasse de verba para o
Brasil. Ele já gastou quase R$ 3 bilhões em projetos
de preservação da floresta e proteção dos povos
indígenas.

Mas

diante

dos

maus

resultados

apresentados pelo Brasil, o governo desse país
anunciou que deve cortar pela metade o dinheiro
previsto para 2018. Vão ser R$ 200 milhões a menos
para proteger a floresta. Assinale a alternativa
correta. Qual país tomou essa decisão?
(A )

Noruega

(B )

Alemanha

(C )

Argentina

(D )

França

(E )

China

QUESTÃO 3
Pertence

a

Federação

Brasileira, localizada

no

extremo norte do Brasil, o seu território é pouco
povoado, existem poucos municípios se comparado a
outros estados. Está situada na Floresta Amazônica,
evidentemente, existe uma enorme variedade de
plantas, animais, além dos outros componentes
paisagísticos, como o relevo e suas variações e uma
importante rede hidrográfica.
http://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-naturais.

Que unidade da Federação tem essas características?
Assinale a alternativa correta.
(A )

Amazonas

(B )

Roraima

(C )

Pará

(D )

Acre

(E )

Rondônia

QUESTÃO 4
QUESTÃO 2

Desequilíbrio ecológico pode ser a causa dos ataques
nas praias de água doce de Roraima. O fato ocorreu
no verão de 2016. Segundo o biólogo e professor do
Instituto Federal de Roraima, Ilzo Pessoa, em
entrevista na reportagem da Folha de Boa Vista, o
acúmulo de lixo, a seca dos rios e a pesca predatória
podem ter influenciado nos ataques. Ainda na
reportagem, o chefe da Defesa Civil Municipal de Boa
Vista, Amarildo Gomes, confirmou que pelo menos 15
pessoas haviam sido atacadas nas praias do Cauamé,
Caranã, Polar e Caçari, localizadas na capital, Boa
Vista.
(http://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2016/10/desequilibrioecologico-pode-ser-causa-de-ataque-de-piranhas-em-rr.html)

É certo afirmar que, os ataques foram feitos por:

Apesar de ser a maior região, possui uma das menores
populações

absolutas

e,

consequentemente,

menores densidades demográficas. Observa-se, em
muitos

casos,

a

evidência

de

alguns

“vazios

demográficos”, em que a quantidade de habitantes
por área é muito reduzida ou praticamente nula. Ao
todo, são pouco mais do que 15,5 milhões de pessoas
vivendo nessa região.
Apesar disso, atualmente, encontra-se em expansão a
fronteira agrícola brasileira, a faixa de terras em que
se

utiliza

intensamente

o

solo

para

práticas

agropecuárias, com a remoção da vegetação natural.
(http://brasilescola.uol.com.br/brasil/)

Marque a alternativa que se refere a essas
características:
(A )

Região Norte

(A )

Cobras

(B )

Região Sul

(B )

Tambaqui

(C )

Região Sudeste

(C )

Piabas

(D )

Região Centro-Oeste

(D )

Jacarés

(E )

Região Sul

(E )

Piranhas
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Ex-Presidente da Câmara Federal, Eduardo

(C )

QUESTÃO 5
Agências de turismo de Roraima estão proibidas de
realizar passeios nas cachoeiras que ficam dentro da
Terra Indígena Raposa Serra do Sol, no município de
Uiramutã, a cerca de 300 quilômetros de Boa Vista,
região Nordeste do Estado. A proibição ocorreu em

Cunha
Ex-Presidente da República, Dilma Vana

(D )

Rousself
Ex-Governador do Rio de Janeiro, Sérgio

(E )
Cabral

razão de diversas reclamações de indígenas. Para

QUESTÃO 7

entrar na região, as agências precisam se adequar à

Depois que a Operação realizada pela Polícia Federal

Instrução Normativa 3/2015.

revelou o uso de carnes podres, maquiadas com

(http://folhabv.com.br/noticias)

ácido e reembaladas depois de vencidas, nesta

Qual entidade foi responsável por essa ação?

sexta-feira (17), Mato Grosso do Sul e a cadeia

(A )

Conselho Indígena de Roraima (CIR)

produtiva da pecuária no país podem entrar em

(B )

Secretaria Estadual do Meio Ambiente

colapso que ameaça a economia nacional. O alerta

(C )

Coordenação Regional da Fundação

vem do próprio setor produtivo. O presidente da
Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso

Nacional do Índio (FUNAI)
(D )

Ministério do Meio Ambiente

do Sul), Jonathan Barbosa, chama atenção para o

(E )

Secretaria Estadual do Índio

que pode ser a maior crise vivida pelo setor na
história. Além de temerem pelo impacto negativo
nos mercados internacional e interno, sob pena de

QUESTÃO 6

perder a credibilidade quanto à qualidade dos

Nesta quarta-feira (17), um novo escândalo político

produtos que oferece, caso o frigorífico JBS seja

se abateu sobre o Brasil com as gravações do

obrigado a fechar as portas "a pecuária em Mato

presidente Michel Temer. Um dos primeiros jornais

Grosso do Sul quebra".

a divulgar o escândalo envolvendo o presidente foi

"O governo brasileiro deixou a JBS crescer tanto que

o norte-americano The New York Times. De acordo
com

o diário, Temer “endossou propina de

empresários” na gravação feita pelo dono da JBS,
Joesley Batista, no dia 7 de março no Palácio do
Jaburu, Para o francês Le Monde, neste novo
episódio de uma saga iniciada em 2014 com a
deflagração da Lava Jato, o Brasil corre o risco de
mergulhar em um novo caos político e econômico.
O país, que mal começou sua recuperação de uma
recessão histórica, poderá voltar a sofrer a ira dos
mercados financeiros, preocupados com o bloqueio
das reformas prometidas por Michel Temer. (Trecho
da

reportagem

exibida

pelo Jornal

do

Brasil,

18/05/2017.
É certo afirmar que, a denúncia ocorrida no âmbito
de uma delação premiada, girou em torno da
compra do silêncio do condenado a mais de 15 anos
de prisão por corrupção, quem é ele?
(A )

Ex-Presidente da República, Luís Inácio Lula

(B )

Ex-Chefe da Casa Civil, Antônio Palocci
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o produtor não tem mais para quem vender. A JBS
hoje, não só no Brasil, mas na Europa e nos Estados
Unidos, tem quase o domínio absoluto da carne, não
só bovina, mas também suína e de frango. Se tiverem
que fechar, por exemplo, até o agronegócio afunda.
Uma coisa depende da outra", explica Barbosa.
Em

nota,

Abras

Supermercados)
“priorizar

a

(Associação

orientou

qualidade

seus
e

a

Brasileira
associados
segurança

de
a
na

comercialização dos alimentos vendidos em todas as
lojas do Brasil”.
A entidade destacou que sempre recomenda a
aquisição de produtos com o selo do SIF (Serviço de
Inspeção Federal). “Vale ressaltar que as lojas não
mantêm produtos perecíveis em estoque por mais
de 10 dias, que é o prazo médio entre a produção e
a comercialização”, observou. A Abras disse ainda
que está aguardando a identificação dos lotes
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irregulares para tomar as medidas necessárias,

todos os presos detidos por razões políticas. E

segundo a nota.

exortaram o presidente Nicolás Maduro a "não levar

(https://www.campograndenews.com.br/economia)

a cabo nenhuma iniciativa que possa dividir ainda
mais a sociedade venezuelana" numa referência à

Qual o nome da Operação da Polícia Federal que

Assembleia Constituinte prevista para o próximo

abalou o mercado interno e externo e pode ser

domingo.

considera como uma das maiores crises da história

(http://www.dn.pt/mundo/interior/crise-politica na-venezuela-divide-a-

da pecuária brasileira?

america-latina 8656711.html)

(A )

Operação Carne Forte

(B )

Operação Carne Podre

(C )

Operação Friboi

(D )

Operação Carne Fraca

(E )

Operação Carne Brasileira

A mídia internacional anunciou essa informação e
destacou que Maduro ainda tem aliados em seu
redor. Entre eles, um dos presidentes presentes na
cimeira que não assinou o documento, optou por
defender a posição de Maduro e acusou os EUA de
quererem dar "um golpe" na Venezuela. Marque
corretamente o nome do presidente que é aliado do

QUESTÃO 8

presidente Maduro:

Na edição desta sexta-feira (13/5) do Diário Oficial da

(A )

O Presidente do Brasil, Michel Temer

União (DOU) foi publicada a medida que extingue

(B )

O Presidente da Argentina, Mauricio Macri

nove Ministérios. Entre eles está o Ministério do

(C )

O Presidente do Paraguai, Horacio Cartes

Desenvolvimento Agrário, que foi incorporado à pasta

(D )

O Presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez

do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário,

(E )

O Presidente da Bolívia, Evo Morales

sob
O

o

comando

presidente

da

de

Osmar

Terra (PMDB-RS).

Confederação

Nacional

dos

Trabalhadores na Agricultura (Contag), Alberto Broch,

QUESTÃO 10

lamenta o fim do MDA, criado durante o governo de

“En Venezuela no hay comida. ¿Cómo se dice aqui en

Fernando Henrique Cardoso.

Brasil? ¿Obrigado? Obrigado, porque aquí en Brasil

(http://revistagloborural.globo.com/Noticias/Politica/noticia/2016/05)

hay comida”. Amontoados debaixo de uma árvore que

Assinale a resposta correta pela qual, Alberto Broch

os protegia da chuva, indígenas faziam um gesto de

critica essa medida:
(A )

A medida é um retrocesso às conquistas da

agricultura familiar e do avanço da reforma agrária
(B )

A medida vai avançar no desenvolvimento da

agricultura familiar e reforma agrária
(C )

A medida fará crescer a produção de grãos

para atender o mercado interno e externo
(D )

A medida veio em boa hora em que o país

precisa avançar na agricultura familiar
(E )

A medida vai enxugar a folha de pagamento

dos servidores públicos

QUESTÃO 9

agradecimento ao prefeito Juliano Torquato (PRB), da
pequena cidade de Pacaraima, em Roraima. Ali, em
um terreno ao lado da rodoviária, está vivendo um
grupo de cerca de 30 indígenas, dentre eles muitas
crianças. Dormem no chão, vivem de doações entre
cachorros, moscas, brinquedos jogados. Comem
quando há comida. E, ainda assim, agradecem.
Esse pequeno grupo de indígenas forma parte de um
fluxo de imigrantes venezuelanos, que também é feito
de não indígenas, que atravessam a fronteira em
busca de alimentos, empregos e melhores condições
de vida no Brasil. Muitos não querem mais voltar ao
país de origem. A maioria chega pelo pequeno
município de Pacaraima, com 16.000 habitantes, e

Durante a cimeira do Mercosul, que terminou ontem

depois seguem para a capital Boa Vista. Entre os

na Argentina, oito países da América Latina apelaram

indígenas, o movimento, na maioria dos casos,

ao fim da violência na Venezuela e a libertação de

implica ir para as cidades, receber doações, ganhar
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dinheiro com o artesanato e a mendicância, e depois

III- Existe triângulo retângulo isósceles.

voltar para sua comunidade. Já os não indígenas

IV- Todos triângulos isósceles são congruentes.

buscam se regularizar no Brasil, trabalhar e começar

Em função das afirmativas acima, assinale a

uma nova vida longe da escassez da Venezuela.
(https://brasil.elpais.com/brasil/2017/03/11/politica/1489193658_88827
9.html)

Segundo a reportagem do jornal El País, a etnia que
mais se destacou entre o meio dos refugiados é a
segunda maior da Venezuela. Marque o nome dessa
etnia:
(A )

Etnia Macuxi

(B )

Etnia Wapichana

(C )

Etnia Yanomami

(D )

Etnia Warao

(E )

Etnia Makú

alternativa correta.
(A )

Somente as afirmações II e IV estão corretas.

(B )

Somente as afirmações I e III estão corretas.

(C )

Somente as afirmações I e IV estão corretas.

(D )

Somente as afirmações II, III e IV estão

corretas.
Somente as afirmações II e III estão corretas.

(E )

QUESTÃO 13
Leudomira passou n dias de férias do mês de junho
na Comunidade Maracanã, e durante seus n dias de
férias observou que: durante 13 dias ou choveu de

MATEMÁTICA

manhã ou choveu à tarde, isto é, quando choveu de
manhã não choveu à tarde; durante 17 dias choveu

QUESTÃO 11

de manhã ou choveu à tarde; durante 8 dias não

Sobre matrizes, julgue as afirmações.

choveu à tarde; e durante 11 dias não choveu de

I- Matriz identidade é a matriz quadrada na qual

manhã.

os elementos da diagonal principal são todos

Então o número de n dias de férias, que Leudomira

iguais a 1, e os demais todos iguais a zero.

passou na Comunidade Maracanã é igual a:

II- Denominamos matriz transposta de A a matriz
At, tal que At = (at ji) = aij.
III- Chama-se matriz simétrica toda matriz
quadrada A, de ordem n, tal que At = A.
IV- Chama-se matriz antissimétrica toda matriz
t

quadrada A, de ordem n, tal que A = -A.

(A )

25.

(B )

32.

(C )

20.

(D )

49.

(E )

28.

QUESTÃO 14

Conforme as afirmações acima, assinale a alternativa
O

correta:
(A )

Somente a afirmação I está correta.

(B )

Somente as afirmações I e II estão corretas.

(C )

Somente as afirmações I, II e IV estão

corretas.
(D )

Somente as afirmações II, III e IV estão

corretas.
(E )

As afirmações I, II, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 12

arroz

irrigado

é

um

dos

produtos

mais

importantes do setor agrícola do Estado de Roraima.
Na safra de 2007/08 foram colhidos no estado
24.000 hectares de arroz, gerando uma produção de
152.400 toneladas, graças a boa produtividade
média obtida de 6.350kg/ha (127 sacos). Estimativas
realizadas pela Embrapa Roraima mostram que há
possibilidades de expansão da área semeada para
50.000 hectares. Assim, com a mesma produtividade
média obtida na safra de 2007/2008, se forem

Quanto a classificação dos triângulos, analise as

semeados 50.000 hectares estimados pela Embrapa,

afirmações.

então o número de toneladas de arroz a ser

I- Todo triângulo equilátero é isósceles.

produzido, será igual a:

II- Um triângulo obtusângulo pode ser equilátero.

(A )

Boa Vista – RR, 10 de setembro de 2017
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(B )

152.400.

(C )

304.800.

(D )

317.500.

(E )

130.000.

QUESTÃO 15
Lico e Leco compraram um sítio na PA 213 com
forma de um losango com o lado medindo 1.000 m.
Vão dividir o sítio na diagonal maior, sabe-se que a
diagonal menor mede 1.200 m, dessa forma o sítio
ficará dividido em duas partes iguais. Irão cercar
uma dessas partes desse terreno para plantar

agrícola que deveria corrigir a acidez da área com 1,8
tonelada de calcário por hectare (ton/ha) e adubar
com 0,4 tonelada de NPK por hectare (ton/ha) para
ter uma boa colheita de feijão. Se Karoso pretende
plantar 8 hectares dessa área analisada com feijão,
seguindo orientação do técnico, então o número de
toneladas de NPK necessários para o plantio será
igual a:
(A )
(B )
(C )
(D )
(E )

4,5.
14,4.
9,6.
5,4.
3,2.

mandioca com cinco fios de arame farpado, então o
número de metros de arame farpado necessário é
igual a:
(A )

16.000.

(B )

15.000.

(C )

18.000.

(D )

14.800.

(E )

17.200.

QUESTÃO 18
Uma escada de 6 metros de comprimento forma
ângulo de 60° com a horizontal quando encostada a
uma pupunheira, e ângulo de 45° se for encostada a
pupunheira ao lado, apoiada no mesmo ponto do
chão, conforme figura 01 abaixo. A distância entre as
duas pupunheiras em metros é: (adote √2 = 1,4 e √3

QUESTÃO 16

= 1,7).

Na safra 2015/16, o Estado possuía três mil hectares
de área plantada com milho, o que rendeu 17 mil
toneladas do grão. Já na safra 2016/17, a área
plantada totalizou cinco mil hectares, resultando na
colheita de 28 mil toneladas do grão, um aumento
de 64% na produção. Para este ano, a área plantada
do grão deve chegar a cerca de 10 mil hectares. Se

(A )

6,2 m.

forem semeados 10 mil hectares na safra 2017/18, e

(B )

8,4 m.

mantendo a mesma média de produção da safra

(C )

9,2 m.

2016/17, então o número de toneladas de milho a

(D )

7,2 m.

ser produzido será de:

(E )

5,6 m.

(A )

46.000.

(B )

56.000.

(C )

36.000.

(D )

20.000.

(E )

28.000.

QUESTÃO 19
Um lote no “Assentamento Taboca” faz frente para
três vicinais, conforme figura 02 abaixo. A vicinal 3 é
perpendicular a vicinal 6 e a vicinal tronco é
transversal as duas vicinais. Se para a vicinal 3 o lote
tem 800 m de frente, para a vicinal 6 o lote tem 1200

QUESTÃO 17

m de frente, então o lote tem de área um total em
hectares igual a: (10.000 m2 = 1 hectare (ha)).

Após mandar analisar o solo de certa área de sua
propriedade, Karoso foi orientado pelo técnico
Boa Vista – RR, 10 de setembro de 2017
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Baseando-se na coletânea apresentada a seguir e
nos conhecimentos construídos ao longo da sua
formação,

elabore

um

texto

dissertativo

argumentativo, de acordo com a norma padrão da
língua portuguesa, sobre o tema “A luta pela
Educação do Campo para a transformação social do
Brasil”, apresentando uma proposta de intervenção
concreta

que

respeite

os

direitos

humanos.

Selecione, organize e relacione, de modo coeso e

(A )

54.

(B )

27.

(C )

81.

(D )

18.

TEXTO 1

(E )

120.

Em vários municípios capixabas, as escolas do campo

coerente, fatos e argumentos para defender seu
ponto de vista.

alcançaram as melhores pontuações no Índice de

QUESTÃO 20
A Polícia Rodoviária Federal, em uma de suas
atividades diária rotineira, aprendeu três toras de
madeira

(castanheira),

que

foram

retiradas

ilegalmente de um assentamento. As três toras de
madeira (castanheira) de forma cilíndrica aprendidas
estão uma sobre a outra, conforme figura 03 abaixo.
Se as toras tangenciam uma com a outra e, a
distância entre o centro (C1) da tora 1 (T1) e o centro
(C2) da tora 2 (T2) é de 120 cm, a distância entre o
centro (C2) da tora 2 (T2) e o centro (C3) da tora 3
(T3) é de 130 cm e a distância entre o centro (C3) da
tora 3 (T3) e o centro (C1) da tora 1 (T1) é de 110 cm.
Então as medidas dos diâmetros das toras T1, T2 e
T3 são, respectivamente.

Desenvolvimento das Escolas (IDE) divulgado pela
Secretaria de Estado de Educação (Sedu) na última
sexta-feira (16). Os resultados comprovam, mais uma
vez, a eficiência da educação do campo, incluindo as
pequenas escolas, muitas delas multisseriadas e
localizadas nas mais remotas comunidades rurais,
ameaçadas de serem extintas pela própria Sedu.
[...] Em Sooretama, por exemplo, os dois primeiros
lugares são exatamente de escolas com essas
características, “perseguidas” pela Sedu. São elas:
EEPEFs Joeirana e Córrego Rodrigues, com IDEs
76,46 e 75,87, respectivamente. Outra EEPEF de
destaque foi a Roda D´Água, em Cariacica, em
primeiro lugar geral na avaliação deste ano, com IDE
86,48. [...]
(SÉCULO DIÁRIO. Escolas do campo se destacam em avaliação estadual.
Disponível

em:

<http://seculodiario.com.br/34590/10/escolas-do-

campo-se-destacam-em-avaliacao-estadual>. Acesso em: 15 jun. 2017.)

TEXTO 2
Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas
(A )

50 cm, 70 cm e 60 cm.

(B )

100 cm, 140 cm e 120 cm.

(C )

120 cm, 140 cm e 160 cm.

(D )

70 cm, 80 cm e 90 cm.

(E )

150 cm, 180 cm e 200 cm.
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Econômica

(Inep)

e

Aplicada

do

Instituto
(Ipea),

40

de

Pesquisa
mil escolas

rurais foram fechadas no país nos últimos 15 anos. A
maioria das unidades educacionais fechadas estava
nas regiões Norte e Nordeste.
O ex-presidente do Inep e professor da Faculdade de
Educação da UnB, Luiz Araújo, com relação aos
problemas da educação no país e às possíveis causas
para alto índice de fechamentos de escolas rurais,
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diz: "Infelizmente nossa política educacional não
incentiva. Falta transporte, falta qualificação dos
professores e uma metodologia específica, sem citar
os problemas de evasão escolar". [...]
(EBC. 40 mil escolas rurais foram fechadas nos últimos 15 anos, apontam
Inep

e

Ipea.

Disponível

em:

<http://radios.ebc.com.br/brasil-

rural/edicao/2016-09/estudos-apontam-fechamentos-de-40-milescolas-rurais-nos-ultimos-15-anos>. Acesso em: 15 jun. 2017.)

TEXTO 3
Evasão escolar e fechamento de escolas, turmas e
turnos foram temas centrais na audiência pública
realizada na noite desta quarta-feira (3) sobre o
acesso de jovens ao sistema de ensino e ao mercado
de trabalho. De acordo com levantamento feito pelo
deputado Sergio Majeski (PSDB), proponente da
audiência e presidente da Frente Parlamentar em
Defesa das Políticas Públicas de Juventude, mais de
500 turmas e 13 escolas foram fechadas entre os
anos de 2015 e 2016. Os números são baseados em
visitas feitas pelo parlamentar às escolas do Estado.
O problema atinge a educação no campo. Segundo
Maria do Carmo Paoliello, do Conselho da Educação
no Campo, entre os anos de 2007 e 2015 foram
fechadas 544 escolas do campo, entre estaduais e
municipais. Ela considerou que crianças, jovens e
adultos da zona rural “têm tido usurpação do direito
à

educação”.

Também

a

desmontagem

dos

conselhos tem trazido problemas sérios, inclusive de
financiamento para essas escolas. [...]
SÉCULO DIÁRIO. Participantes de audiência pública
cobram mais investimentos em educação no Estado.
Disponível em: <http://seculodiario.com.br/33910/16/participantes-deaudiencia-publica-cobram-mais-investimentos-em-educacao-noestado>. Acesso em: 15 jun. 2017.
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RASCUNHO DA REDAÇÃO
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RASCUNHO DO GABARITO
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