INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROPILHA
CONCURSO PÚBLICO
PROVAS OBJETIVAS – TURISMO DOCENTE

Leia atentamente as INSTRUÇÕES:
1. Confira seus dados no cartãoresposta: nome, número de inscrição, cargo para o qual se
inscreveu.
2. Assine seu cartãoresposta.
3. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do
fiscal, confira o caderno de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de
questões ou falha de impressão será aceita depois de iniciar a prova.
4. Sua prova tem 30 questões, com quatro alternativas.
5. Preencha toda a área do cartãoresposta, correspondente a alternativa de sua escolha, com
caneta esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas ou
rasuradas ou marcadas diferente do modelo estabelecido no cartãoresposta serão anuladas.
6. O cartãoresposta não será substituído, salvo se tiver erro de impressão.
7. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma
interferência.
8. A prova será realizada, com duração máxima de 03h, incluído o tempo para a realização da
prova objetiva e o preenchimento do cartãoresposta.
9. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas 01h após o início
da mesma, sob pena de ser excluído do concurso.
10. O candidato somente poderá levar o caderno de provas após 1h 30m do início da mesma.
11. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar o cartãoresposta, preenchido e assinado,
ao fiscal de sala.
12. Os 03 (três) últimos candidatos que realizarem a prova devem permanecer na sala para
acompanhar o fechamento do envelope contendo os cartõesresposta preenchidos e o material de
prova não utilizado. Esses candidatos deverão assinar a ata de sala atestando que o envelope foi
devidamente lacrado.

BOA PROVA!
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QUESTÕES OBJETIVAS  TURISMO
CONHECIMENTO ESPECÍFICO
01. O turismo é uma atividade considerada nova e em constante expansão no Brasil e no Mundo, desde o
século XX vêm sendo elaboradas definições sobre o que é turismo e atividade turística. Levandose em
conta uma análise das ciências sociais é possível afirmar que:
a) o fenômeno turístico pode ser entendido dentro de uma única ciência ou teoria.
b) a atividade turística não interfere ou influencia nas culturas que atua.
c) o turismo é um fenômeno extremamente complexo, mutável, que opera de múltiplas formas e nas mais
diversas circunstâncias.
d) os impactos sociais e ambientais da atividade turística são insignificantes considerando a amplitude de todos
os setores envolvidos e a geração de divisas que ela proporciona.
02. No Brasil existem várias localidades consideradas pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico
Artístico Nacional) como sendo Patrimônio Nacional e da Humanidade. Com relação à cidade de Ouro
Preto, no decorrer do processo de tombamento, é correto afirmar que:
I  com a mudança da capital mineira para Belo Horizonte, a cidade perdeu sua identidade e configurou
se como uma cidade fantasma para aqueles que não se mudaram para a nova capital.
II somente em 1966, com a criação da EMBRATUR, Ouro Preto foi colocada sob proteção e guarda do
recém instalado Sphan.
III Aleijadinho tem sua história misturada às historias da cidade, tendo suas obras enaltecidas em várias
igrejas e museus.
IV Chico Rei, que era da nobreza mineira da época, pouco acrescentou à historia e à cultura de Ouro
Preto.
Qual (is) das alternativas acima está (ão) correta (s):
a) somente I, II e IV.
b) somente III.
c) somente II e IV.
d) somente I e III.
03. O Rio de Janeiro é considerado um dos cartões postais do Turismo no Brasil. Sua história vem sendo
escrita neste cenário desde a época que a cidade era capital do Brasil; em 1975, quando ocorreu a fusão
da cidade do Rio com o Estado do Rio de Janeiro, é possível salientar que:
a) a cidade aumentou sua importância política e econômica no cenário nacional.
b) por meio de suas autoridades e de promotores do turismo, a cidade lutava para manter seu caráter
cosmopolita.
c) a cidade, neste período, ainda não sofria com problemas sociais.
d) na década de 90, os filmes produzidos no exterior somente retratavam o Rio de Janeiro marcado pelo
glamour, música e exotismo simpático.
04. Atualmente, mesmo contando com todos os avanços tecnológicos e a internet como ferramenta para
auxiliar e informar as pessoas, muitos consumidores ainda preferem recorrer ao apoio das agências de
turismo. Diante deste quadro, é possível afirmar que:
a) as agências de viagens têm como única finalidade intermediar vendas entre companhias aéreas e
consumidores.
b) as agências de turismo de maior porte são um canal de distribuição dos produtos turísticos entre as agências
menores.
c) as agências de turismo integram um mercado intermediário entre fornecedores de produtos turísticos e
mercado final.
d) as agências independem da satisfação do cliente para sobreviver no mercado.
05. No Turismo, bem como em qualquer outra atividade, o planejamento é fundamental no que se refere a
planejamento estratégico. Em agências de viagens é correto afirmar que:
a) deve ser realizado unilateralmente, ou seja, a diretoria decide e os demais funcionários executam.
b) somente precisa ser realizado uma única vez, na abertura da empresa.
c) são etapas básicas do planejamento estratégico: propaganda, análise socioeconômica, perfil interno do
mercado e sugestões da equipe de trabalho.
d) o processo de planejamento desdobrase dentro da organização por meio do planejamento tático, composto
por programas, atividades e dimensionamento dos recursos necessários.
06. No turismo, como em várias atividades, existem tendências de mercado que vêm se fortalecendo a
cada dia e propiciando um aumento na demanda por viagens. Diante deste cenário, afirmase que:
I – existe uma procura maior por qualidade nos serviços, maior personalização e flexibilidade dos
pacotes turísticos.
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II – houve um aumento do turismo de terceira idade, em especial nos países desenvolvidos.
III – há uma menor preocupação com impactos ambientais e nas culturas locais.
IV – o turista tem procurado com mais frequência produtos personalizados.
Qual(is) assertiva(s) está(ão) correta(s):
a) somente II.
b) somente I e III.
c) todas as alternativas.
d) somente I, II e IV.
07. Quando se fala sobre definição de preços de vendas dos pacotes turísticos, existem alguns fatores
que precisam ser levados em consideração na estruturação produto/preço em uma operadora de
turismo; seriam eles:
a) qualidade dos serviços, seleção dos produtos e definição dos períodos de alta e baixa temporada.
b) perfil da demanda, preços da concorrência, preço de pacotes da operadora e custo dos produtos.
c) custo com propaganda, custos operacionais e prazos de pagamento.
d) perfil da concorrência públicoalvo e estratégias de marketing.
08. A implantação de uma agência requer uma série de metodologias de planejamento e conceitos bem
definidos, porém é de fundamental importância uma eficiente gestão de projetos; para tanto, existem
alguns pontos que precisam ser analisados, seriam eles:
a) Localização, concepção do empreendimento, objetivos empresariais, fatores críticos de sucesso e
características operacionais.
b) Viabilidade econômica, projeções operacionais e perfil da concorrente.
c) Índice de rentabilidade, préprojeto e sistemas de informação.
d) Análise de investimentos, previsão de resultados operacionais e objetivos empresariais.
09. Quando o turismo começou a ser explorado no Brasil, as companhias aéreas, que foram as
precursoras na utilização de sistemas computadorizados para gerenciamento de reservas em turismo,
ainda não detinham a tecnologia necessária para otimizar custos e agilizar os atendimentos, sendo um
processo complexo a realização de uma simples reserva. Diante deste cenário, é possível afirmar que:
I  Os agentes de viagens, antes da implantação dos sistemas, tinham altos custos de comunicação, o
que encarecia muito as operações cotidianas.
II  Os clientes recebiam as brochuras com horários e tarifas distribuídas pelas companhias aéreas.
III  Os primeiros programas de reserva foram desenvolvidos na forma de sistemas internos de controle
para companhias aéreas.
IV  A colocação de terminais nas agências amarrouas a voos de determinadas companhias, garantindo
o fluxo futuro de reservas.
Qual (is) alternativa(s) está(ão) correta(s):
a) apenas I, III e IV.
b) apenas I e III.
c) todas as alternativas.
d) apenas III.
10. Com relação aos sistemas globais de distribuição (GDS), que tiveram seu crescimento após a
desregulamentação do setor das companhias aéreas, podese afirmar que:
a) o primeiro GDS desenvolvido foi o Amadeus, na década de 70, e serviu de base para criação dos demais
sistemas.
b) atualmente, os GDS estão em fase de desenvolvimento e permitem comercializar apenas passagens aéreas.
c) foi o mercado americano o precursor dos primeiros grandes GDS criando o Sabre, Apollo, PARS, entre outros.
d) por meio de uma série de fusões e aquisições, surgiram quatro megassistemas: Amadeus/System One,
Sabre, Apollo e Transworld.
11. Foi em Genebra, em 1987, que a série ISO 9000 – 9004 passou a existir oficialmente com a publicação
de cinco documentos pela Organização Internacional para Normalização. Com relação à estrutura destes
cinco documentos que constituem a ISO 9000, não é correto afirmar:
a) O principal objetivo do documento ISO 90001 é a orientação ao leitor de qual das três normas (9001, 9002 e
9003) melhor se aplica a suas necessidades.
b) A ISO 9001 é aplicada quando as conformidades com relação às exigências específicas devem ser garantidas
pelo fornecedor durante o projeto, o desenvolvimento, a produção, a instalação e os serviços associados.
c) A ISO 90041, é um documento que possui diretrizes, pode ser usado como referência e é norma de
cumprimento obrigatório.
d) A ISO 9002 talvez seja a norma que deva ser aplicada pelo setor hoteleiro e por restaurantes, uma vez que a
indústria da hospitalidade não se envolve com atividades de projetos.
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12. Com relação às certificadoras da ISO 9000, é correto afirmar:
I  As certificadoras são organizações responsávei s de conceder a ISO 9000 a empresas.
II  No Brasil, a entidade credenciadora, ou seja, a entidade que concede uma licença de operação, por
um determinado período de tempo, a uma organização como certificadora da ISO 9000 é o INMETRO.
III  Para obter uma licença de operar como certificadora da ISO 9000, a organização deve satisfazer as
exigências do documento conhecido como EN 45012 e pagar todas as taxas exigidas.
Qual (is) das alternativas acima está (ão) correta (s):
a) apenas I e II.
b) apenas II e III.
c) apenas I.
d) todas as alternativas.
13. A Agenda 21 foi um dos principais resultados da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em 1992, e deu um novo impulso com relação
a um debate, na qual, só é aceitável o que quer que seja sustentado pela natureza e pela sociedade a
longo prazo. De acordo com a Agenda 21, é correto afirmar que:
I  As questões abordadas na Agenda 21 não são somente ambientais porque incluem aspectos como
desenvolvimento humano e reorganização do equilíbrio entre as nações pobres e ricas.
II  A Agenda 21 é baseada em uma estrutura de temas destinados a apresentar estratégia geral para dar
à atividade global uma trajetória mais sustentável.
III  A Agenda 21 foi tão significativa que representou, na ocasião, um programa abrangente de ações
governamentais, que foi acordado e adotado por 182 governos.
Qual (is) das alternativas acima está (ão) correta (s):
a) apenas I e II.
b) apenas II e III.
c) apenas a I.
d) todas as alternativas.
14. A atividade turística exerce, na destinação, impactos nos aspectos sociais, culturais e ambientais,
que estão diretamente relacionados com o volume de visitantes permitidos. O número máximo de
pessoas que podem utilizar um local sem a alteração inaceitável no ambiente físico e sem um declínio
inaceitável na qualidade da experiência dos visitantes é definida como capacidade de carga. De acordo
com o texto não é correto afirmar:
a) A capacidade de carga só pode ser examinada caso a caso, por ser sensível à localização, ao tipo de
atividade turística, às diferenças culturais entre turistas e anfitriões, à velocidade do crescimento do turismo e à
dimensão temporal do desenvolvimento.
b) A duração média de estada do turista é o único fator que é utilizado no cálculo para definir a capacidade de
carga.
c) A determinação da capacidade de carga em qualquer momento será o tipo de impacto com a maior mudança,
relativa ao seu limite de impacto.
d) A capacidade de carga é um conceito dinâmico e não estático.
15. Apesar de o setor turístico oferecer muitas razões que influenciam de maneira positiva nos aspectos
ambientais, culturais e sociais, são as vantagens econômicas que apresentam as principais forças
propulsoras para o desenvolvimento da atividade. Baseado nos impactos econômicos, é correto afirmar:
a) O impacto econômico do turismo em uma economia receptora é geralmente positivo, mas também traz
consigo alguns aspectos negativos.
b) O turismo internacional pode ser visto como uma forma de importação invisível para o país anfitrião, enquanto
o turismo doméstico pode ser visto como uma importação entre as regiões locais e, em alguns casos, um
substituto de exportação para a economia nacional.
c) O impacto econômico turístico tem um efeito cascata em toda economia receptora, e podese examinálo
avaliandoo em apenas dois níveis diferentes – os níveis direto e indireto.
d) Os custos de deslocamento e oportunidade não são considerados como impactos econômicos.
16. O comportamento do turista individual e os contextos sociais, organizacionais e comunitários do
turismo influenciam na decisão e na conduta da demanda turística. As atitudes têm sido avaliadas de
valor considerável para a compreensão e previsão do comportamento do turista. Com relação a esses
aspectos, é correto afirmar:
I  A imagem de um lugar como destino prazeroso de uma viagem deriva de atitudes em relação aos
atributos turísticos do local de destino que o turista conhece.
II  As atitudes são uma das variáveis mais populares no campo do comportamento do consumidor para
testar e prever o comportamento de opção de consumo.
III  Na área de pesquisa do turismo, existem somente dois instrumentos para avaliar as atitudes: VAEV
(Valores e Estilos de Vida) e o LDV (Lista de valores).
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Qual (is) da alternativas acima está (ão) correta (s):
a) I e II.
b) II, III.
c) apenas a I.
d) todas as alternativas.
17. A definição de demanda turística é o número total de pessoas que viajam, ou gostariam de viajar,
para utilizar instalações ou serviços turísticos em lugares afastados de seus locais de residências e
trabalho. A demanda turística total é formada por três componentes básicos. Assinale a alternativa
incorreta.
a) Demanda real ou efetiva.
b) Demanda reprimida.
c) Semdemanda.
d) Demanda sustentável.
18. A internet é sem dúvida uma ferramenta fundamental para o cotidiano profissional e pessoal dos
usuários; no turismo não é diferente, sendo ela um mecanismo fundamental a ser utilizada no dia a dia
dos envolvidos no setor de viagens. Contudo precisa ser utilizada com muita cautela, pois muitas
informações e estatísticas mudam diariamente, ficando imprecisas antes mesmo de serem publicadas.
Com relação à internet e a relação e impactos com o turismo, é correto afirmar:
I  O setor de turismo econômico, composto por companhias aéreas e hotéis de menor porte, tem
margens pequenas para distribuição de seus produtos e serviços nos mecanismos convencionais de
comunicação, utilizando potencialmente a internet.
II  Uma alternativa para minimizar perdas com a sazonalidade e baixa ocupação são os “ ciberleilões” .
III  Os mega sites de viagens é uma das alternativas que o mercado turístico tem implementado,
oferecendo uma variedade de produtos e serviços e com potencial para substituir o agente de viagens
tradicional.
IV  A distribuição de viagens pela internet ainda é muito recente e não tem sua eficácia efetivamente
comprovada.
Qual (is) das alternativas acima está (ão) correta (s):
a) somente a I.
b) somente I e III.
c) todas as alternativas.
d) somente II e IV.
19. O turismo atualmente é o fenômeno que para a maioria dos historiadores iniciouse no século XX.
Para alguns, na Inglaterra após a Revolução Industrial, para outros, após a Segunda Guerra Mundial.
Mas, independentemente do seu início, o turismo é em termos econômicos, culturais e sociais uma
atividade extremamente promissora. Pautado nisso, podese afirmar:
I  O segmento de viagens e turismo é o que emprega o maior número de pessoas no mundo.
II – Alguns empreendimentos dentro da indústria do turismo também atendem à população local, ficando
difícil mensurar os impactos, influências e gastos reais dos visitantes.
III – A conferência realizada em OTTA WA (Canadá) foi uma tentativa frustrada da comissão estatística da
ONU em estabelecer definições e padrões internacionais no que se referem a viagens e turismo.
IV – Em 1980, na Conferência Mundial do Turismo, realizada em Manila, o turismo foi definido como uma
indústria que promove lugares, experiências e acontecimentos, movimentando todos os setores da
economia, potencializando aspectos sociais e fortalecendo a cultura local.
Qual (is) das alternativas acima está (ão) correta (s):
a) todas as alternativas.
b) somente III e IV.
c) somente I e II.
d) somente I, III e IV.
20. A necessidade do desenvolvimento sustentado no turismo chama a atenção para o Ecoturismo que
em muitos países tem sido utilizado como fator de desenvolvimento do turismo, como política de
preservação ambiental e está diretamente relacionado com o crescimento global do turismo. Com
relação ao Ecoturismo, é correto afirmar:
I – O ecoturismo é praticado principalmente por pessoas afluentes do mundo desenvolvido que rumam
para os países em desenvolvimento.
II – Aparentemente, é de consenso geral que o turismo ecológico envolve atividades de saturação mínima
e de baixo impacto.
III – O turismo ecológico tem um potencial extraordinário como instrumento de desenvolvimento
sustentado.
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Qual (is) das alternativas acima está (ão) correta (s):
a) somente I e III.
b) todas as alternativas.
c) somente II e III.
d) somente a III.
CONHECIMENTOS GERAIS
21. A Constituição da República Federativa do Brasil concede especial tratamento à educação do País,
apontando em seus dispositivos inúmeros princípios norteadores, diretrizes e objetivos a serem
observados pelos Poderes Públicos. Acerca dos objetivos e princípios básicos apontados na Carta
Constitucional, analise a segunda coluna com as informações apresentadas na primeira e assinale a
alternativa que corresponda à sequência correta:
( 1 ) princípios.
( 2 ) objetivos.

(
(
(
(
(
(

) pleno desenvolvimento da pessoa.
) gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais.
) pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas.
) preparo para o exercício da cidadania.
) gestão democrática do ensino público, na forma da lei.
) qualificação para o trabalho.

a) 1, 2, 1, 1, 2 e 2.
b) 2, 1, 2, 1, 1 e 1.
c) 2, 1, 1, 2, 1 e 2.
d) 1, 2, 2,1, 2 e 1.
22. São obrigações impostas aos docentes pelas Diretrizes e Bases da Educação Nacional, EXCETO:
a) estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento familiar.
b) colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.
c) participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento
profissional.
d) participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino.
23. O Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei Federal n. 10.172, de 09 de janeiro de 2001, impôs
medidas, definiu estruturas e objetivos a serem atendidos pela Administração Pública das três esferas de
governo. Analise atentamente os itens abaixo e assinale a alternativa CORRETA:
I – A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão, com base no Plano Nacional de
Educação, elaborar planos decenais correspondentes.
II – São Níveis de Ensino: Educação de Jovens e Adultos, Educação a Distância e Tecnologias
Educacionais; Educação Tecnológica e Formação Profissional, Educação Especial e Educação Indígena.
III – O Plano, dentre outras medidas, busca o estabelecimento de programas de formação de formadores
para a educação tecnológica e formação profissional.
a) todos os itens estão incorretos.
b) todos os itens estão corretos.
c) os itens I e II estão incorretos.
d) os itens II e III estão corretos.
24. São fontes de receitas do FUNDEB  Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da Educação, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, nos
percentuais definidos em lei, incidentes sobre a receita dos tributos abaixo, EXCETO:
a) imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos.
b) imposto sobre a propriedade de veículos automotores.
c) imposto sobre serviços de qualquer natureza.
d) parcela do produto da arrecadação do imposto sobre a propriedade territorial rural, relativamente a imóveis
situados nos municípios.
25. O Conselho Nacional de Educação, composto pelas Câmaras de Educação Básica e de Educação
Superior, tem as seguintes atribuições conferidas em lei, a saber:
a) analisar e emitir parecer sobre questões relativas à aplicação da legislação educacional, no que diz respeito à
integração entre os diferentes níveis e modalidade de ensino.
b) emitir parecer sobre assuntos da área educacional, somente quando solicitado pelo Ministro de Estado da
Educação e do Desporto.
c) subsidiar a elaboração do Plano Nacional de Educação, cujo acompanhamento da execução competirá
exclusivamente ao Conselho Regional respectivo.
d) aprovar o seu regimento, elaborado pelo Ministro de Estado da Educação e do Desporto.
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26. São características do Ensino Fundamental, previstas em lei, EXCETO:
a) gratuidade nas escolas públicas.
b) duração de 9 (nove) anos.
c) início aos 4 (quatro) anos de idade.
d) recenseamento dos educandos pelo Poder Público.
27. A Lei Federal n. 10.639, de 9 de janeiro de 2003, incluiu nas Diretrizes e Bases da Educação Nacional a
temática “ História e Cultura AfroBrasileira” , tornandoa obrigatória no currículo oficial da Rede de
Ensino. Sobre este assunto, analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta:
I – Os conteúdos referentes à História e Cultura AfroBrasileira serão ministrados no âmbito de todo o
currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras.
II – Nos estabelecimentos de ensino fundamental, oficiais e particulares, tornase obrigatório o ensino
sobre História e Cultura AfroBrasileira, exceto para os ensinos médio e superior.
III  O conteúdo programático incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no
Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição
do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil.
a) todos os itens estão corretos.
b) os itens I e III estão corretos.
c) os itens II e III estão incorretos.
d) todos os itens estão incorretos.
28. No tocante às Diretrizes e Bases da Educação do Brasil, incumbe aos estabelecimentos de ensino,
respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, EXCETO:
a) assegurar o cumprimento dos dias letivos e horasaula estabelecidas.
b) informar aos responsáveis pelo aluno sobre a frequência e rendimento escolar, bem como sobre a execução
da proposta pedagógica da escola.
c) notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da Comarca e ao respectivo representante do
Ministério Público a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de cinquenta por cento do
percentual permitido em lei.
d) velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada discente.
29. A Lei Federal n. 11.494/07, que disciplina o FUNDEB  Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, observa o modo de atuação dos
membros dos Conselhos dos Fundos. Sobre este tema, assinale a alternativa que NÃO condiz com o
diploma legal citado.
a) A atuação não assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou
prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselheiro, mesmo sobre as pessoas que lhes
confiarem ou deles receberem informações.
b) A atuação dos membros dos conselhos não será remunerada.
c) A atuação é considerada atividade de relevante interesse social.
d) Quando os conselheiros forem representantes de estudantes em atividades do conselho, no curso do
mandato, ficará vedada atribuição de falta injustificada nas atividades escolares.
30. A LDB estabelece que a União deve elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no qual deve contar objetivos e metas para os níveis de
ensino. Considerando esta afirmativa, assinale a alternativa que apresenta todos os Níveis de Ensino
previstos no Plano Nacional de Educação:
a) Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Superior.
b) Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Superior.
c) Ensino Médio e Ensino Superior.
d) Ensino Fundamental e Ensino Médio.
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