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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO 

A Inglaterra era o berço da maioria dos 

esportes de destaque mundial e os primeiros 

amadores ingleses apregoavam o culto à 

justiça. A disputa tinha de ser mais importante 

do que a vitória, por isso o espírito de 

competição sobrepunha-se ao placar final. 

Alguns dos mais conhecidos clubes ingleses de 

futebol da atualidade têm sua origem nas 

equipes das escolas dominicais, tendo sido 

formados de acordo com a ideologia do 

“cristianismo muscular”. Esporte e jogo limpo 

eram quase sinônimos. Se os campeões de 

1900 tivessem a chance de testemunhar 

grandes disputas esportivas um século mais 

tarde, ficariam um tanto desapontados pela 

enorme ênfase dada à vitória. No início do 

século, eram poucos os jogos que reuniam 

multidões. Esportes populares, como corrida 

de cavalos, críquete, beisebol, futebol e boxe, 

dificilmente atraiam competidores e 

espectadores estrangeiros. Mesmo os torneios 

de tênis que aconteciam a cada verão em 

Wimbledon contavam quase exclusivamente 

com jogadores britânicos. Houve agitação 

quando May Sutton, uma norte-americana, 

apareceu: ela jogava com os antebraços 

desnudos, o que foi considerado indelicado e 

lhe rendeu o apelido de lavadeira. Eventos 

esportivos internacionais tornaram-se mais 

frequentes nas duas décadas anteriores à 

Primeira Guerra Mundial. Os Jogos Olímpicos 

de Paris, em 1900, e de St. Louis, em 1904, 

careceram de excelência, uma vez que os 

melhores atletas do mundo não dispunham de 

condições financeiras para ir até os locais dos 

jogos ou, por serem profissionais, não tinham 

permissão de participar (as competições, 

renascidas em Atenas em 1896, eram apenas 

para amadores). O futebol, inventado na Grã-

Bretanha e hoje em dia o esporte mais popular 

do mundo, tinha pouca pretensão de ter fama 

internacional. No críquete, os únicos times que 

competiam regularmente eram os da Austrália 

e os da Inglaterra. Poucos arriscariam dizer que 

os esportes se tornariam uma parte tão 

importante da indústria do entretenimento. 
(BLAINEY, Geoffrey. Uma Breve História do Século 

XX. 2 ed. São Paulo: Fundamento, 2011, p. 291).       

QUESTÃO 01 

De acordo com o autor do texto, analise os 

itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa 

correta:  

I – A maioria dos esportes teve sua origem na 

Inglaterra.  

II – No começo do século XX, a vitória era 

muito mais importante do que a competição em 

si.  

III – No início do século XX já havia clubes de 

futebol ingleses.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) Apenas os itens I e III são verdadeiros. 

QUESTÃO 02 

De acordo com o autor do texto, analise os 

itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa 

correta:  

I – Os Jogos Olímpicos de Paris, datados de 

1904, não contaram com a presença dos 

melhores atletas do mundo.  

II – No início do século XX, não se imaginava 

que o futebol teria tamanha fama internacional.  

III – Os esportes são uma parte importante da 

indústria do entretenimento.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros. 

QUESTÃO 03 

O verbo “apregoar”, utilizado pelo autor do 

texto na linha 3, tem como sinônimos, 

EXCETO:  

(A) divulgar.  

(B) disseminar.  

(C) bradar.  

(D) recuar.  

(E) alastrar.  
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QUESTÃO 04 

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um 

tipo de conjunção:  

(A) conjunção subordinativa.  

(B) conjunção coordenada.  

(C) conjunção efetiva.  

(D) conjunção condicional. 

(E) conjunção concessiva.  

QUESTÃO 05 

No que se refere à colocação pronominal, 

analise os itens a seguir e, ao final, assinale a 

alternativa correta.  

I – Se encantou com a música nova.  

II – Eu machuquei-me no jogo.  

III – Diga-me seu nome.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO 

LÓGICO 

QUESTÃO 06 

João nasceu 8 (oito) anos depois de seu irmão 

Carlos. Em determinado momento da vida, 

Carlos possuía o triplo da idade de João. 

Calcule a idade do João nesse momento:  

(A) 4.  

(B) 6.  

(C) 8.  

(D) 10.  

(E) 12.  

QUESTÃO 07 

Júlio e Pedro são gêmeos e, portanto, suas 

idades são iguais. A metade da idade de Júlio 

mais um terço da idade de Pedro é igual a 10 

anos. Qual é a soma das idades dos dois 

irmãos?  

(A) 12.  

(B) 18.  

(C) 20.  

(D) 24.  

(E) 32.  

QUESTÃO 08 

Assinale a alternativa que apresenta o 

resultado correto para a seguinte operação 

matemática:  

720 x 39 – 23 

(A) 28.056.  

(B) 28.057.  

(C) 28.067.  

(D) 28.077.  

(E) 28.097.  

QUESTÃO 09 

Um determinado eletrodoméstico custa           

R$ 720,00, mas como apresenta um pequeno 

defeito, o vendedor lhe ofereceu 25% de 

desconto. Se a venda for concluída, pode-se 

afirmar que o comprador pagará a quantia (em 

reais) de:  

(A) 500.  

(B) 520.  

(C) 540.  

(D) 545.  

(E) 575.  

QUESTÃO 10 

Se 6 (seis) fornos produzem 1.000 (mil) pães 

em 40 minutos, em quanto tempo 3 desses 

fornos produziriam 2.000 desses pães?  

(A) 140 minutos.  

(B) 150 minutos.  

(C) 160 minutos.  

(D) 170 minutos.  

(E) 180 minutos.  

ATUALIDADES 

QUESTÃO 11 

No final do mês de outubro de 2019, um 

incêndio de grandes proporções atingiu um 

castelo considerado patrimônio mundial da 

Unesco. Referido monumento está localizado 

em qual país? 

(A) China.  

(B) Japão.  

(C) Coreia do Sul.  

(D) Vietnam.  

(E) Tailândia.  
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QUESTÃO 12 

Na primeira metade do mês de outubro de 

2019, Abiy Ahmaed Ali foi agraciado com o 

Prêmio Nobel da Paz. Assinale a alternativa 

que apresenta corretamente o nome do país do 

qual o vencedor do prêmio é primeiro ministro:  

(A) Angola.  

(B) Tunísia.  

(C) Eritreia.  

(D) Etiópia.  

(E) Congo.   

QUESTÃO 13 

No dia 22 de outubro de 2019 foi aprovado um 

importante acordo no parlamento britânico. 

Todas essas negociações referem-se ao:  

(A) Exit.  

(B) EUxit.  

(C) Brexit.  

(D) Lexit.  

(E) Fexit.  

QUESTÃO 14 

No final do mês de outubro de 2019, grandes 

incêndios atingiram um importante estado 

norte-americano. Assinale a alternativa que 

apresenta corretamente o nome de tal estado:  

(A) Texas.  

(B) Califórnia.  

(C) Flórida.  

(D) Rhode Island.  

(E) Maine.  

QUESTÃO 15 

No dia 30 de outubro de 2019, o COPOM 

reduziu a taxa de juros básicos no Brasil, o que 

foi considerado o menor nível da história: Essa 

redução foi para o seguinte patamar:  

(A) 5%.  

(B) 5,5%.  

(C) 6%.  

(D) 7%.  

(E) 7,5%.  

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

QUESTÃO 16 

No MS Word 2010, qual é o atalho utilizado 

para centralizar um texto?  

(A) Ctrl + E.  

(B) Ctrl + R.  

(C) Ctrl + Y.  

(D) Ctrl + S.  

(E) Ctrl + Z.  

 

QUESTÃO 17 

No MS Excel 2010, para que serve o atalho 

Ctrl + SHIFT + ; (ponto-e-vírgula)?  

(A) aplicar o formato de número geral.  

(B) aplicar o contorno às células selecionadas.  

(C) inserir a data atual.  

(D) inserir a hora atual.  

(E) aplicar o formato porcentagem sem casas 

decimais.  

 

QUESTÃO 18 

No que se refere às tabelas no Excel 2010, 

analise os itens a seguir e, ao final, assinale a 

alternativa correta:  

I – As tabelas não oferecem facilidade de 

filtragem.  

II – Recursos de tabela não estarão mais 

disponíveis depois que converter a tabela de 

volta a um intervalo.  

III – Logo após a criação de uma tabela, não é 

possível clicar em “Desfazer”.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

(E) Todos os itens são verdadeiros.  
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QUESTÃO 19 

Como se sabe, os efeitos de animação do 

Power Point podem ser classificados de acordo 

com os efeitos que produzem, em quatro tipos. 

Os efeitos de ênfase são aqueles que fazem um 

objeto:  

I - diminuir ou aumentar de tamanho, alterar a 

cor ou girar.  

II - aparecer gradualmente, surgir no slide de 

uma borda ou saltar para a exibição.  

III – animar a maneira de como um slide é 

passado para o slide seguinte.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.  

QUESTÃO 20 

No modo de exibição de apresentação de slides 

do Microsoft Power Point 2010, em sua 

configuração original, um usuário posicionou 

o ponteiro do mouse no centro do slide e, com 

a tecla Ctrl pressionada, clicou com o botão 

principal do mouse. Assinale a alternativa que 

indica o resultado correto dessa ação:  

(A) a apresentação foi encerrada.  

(B) a apresentação foi para o último slide.  

(C) as animações existentes na apresentação 

foram desabilitadas.  

(D) o Power Point iniciou o modo de gravação 

da apresentação em vídeo.  

(E) o ponteiro do mouse transformou-se em um 

círculo vermelho, simulando um apontador 

laser.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 21 

De acordo com o artigo 15 da Resolução n. 

07/2010, são componentes curriculares do 

Ensino Fundamental, EXCETO:  

(A) Linguagens.  

(B) Matemática.  

(C) Ciências da Natureza.  

(D) Ciências Humanas.  

(E) Ciências Trabalhistas.  

QUESTÃO 22 

De acordo com a Resolução n. 05/2009, as 

propostas pedagógicas de Educação Infantil 

devem respeitar os seguintes princípios:  

(A) éticos, políticos e estéticos.  

(B) éticos, morais e dialéticos.  

(C) religiosos, éticos e estéticos.  

(D) políticos, religiosos e universais.  

(E) religiosos, unilaterais e morais.  

 

QUESTÃO 23 

De acordo com o artigo 53 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, EXCETO:  

(A) direito de ser respeitado por seus 

educadores.  

(B) direito de não frequentar a escola.  

(C) igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola.  

(D) acesso à escola pública e gratuita, próxima 

de sua residência.  

(E) direito de contestar critérios avaliativos, 

podendo recorrer às instâncias escolares 

superiores.  

 

QUESTÃO 24 

O artigo 214 da Constituição Federal dispõe 

que a lei estabelecerá o plano nacional de 

educação e estabelece algumas ações. Assinale 

a alternativa que NÃO condiz com uma dessas 

ações:  

(A) erradicação da pobreza.  

(B) promoção humanística, científica e 

tecnológica do País.  

(C) universalização do atendimento escolar.  

(D) melhoria da qualidade do ensino.  

(E) formação para o trabalho.  
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QUESTÃO 25 

De acordo com a obra "Construção do 

Conhecimento em Sala de Aula" do autor 

Celso Vasconcellos, os professores devem 

evitar algumas distorções danosas comuns às 

práticas pedagógicas. Considere os itens 

abaixo e a seguir assinale a alternativa correta: 

I - Dentre tais distorções danosas o autor cita a 

criação de jogos para alunos do 3º ano do 

ensino fundamental para memorizarem a 

classificação dos substantivos. 

II - Dentre tais distorções danosas o autor cita 

a realização de atividades de interação para 

possibilitar o desenvolvimento dos processos 

mentais superiores da criança. 

III - Dentre tais distorções está a valorização 

do aprender a aprender sem detrimento do 

conhecimento acumulado. 

(A) Apenas o Item I está correto. 

(B) Apenas o Item II está correto. 

(C) Apenas o Item III está correto. 

(D) Apenas os Itens I e II estão corretos. 

(E) Apenas os Itens I e III estão corretos. 

QUESTÃO 26 

Considere os itens abaixo acerca das posições 

de Piaget e em seguida assinale a alternativa 

correta: 

I - Um processo básico do ser humano é 

conseguir o equilíbrio, atingindo uma posição 

estável após superar dificuldades. 

II - A assimilação consiste em utilizar os 

esquemas de ação para compreender as 

características de determinado conceito, sendo 

este um processo interno. 

III - A partir do nascimento, a criança constrói 

limitadamente suas estruturas cognitivas em 

busca de uma melhor adaptação ou 

equilibração ao meio. 

(A) Apenas o item I está correto. 

(B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

(C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

(D) Todos os itens estão corretos. 

(E) Nenhum dos itens está correto. 

QUESTÃO 27 

Analise a afirmação a seguir e indique a 

alternativa que completa corretamente as 

lacunas. 

Segundo Fernando Becker, uma proposta 

pedagógica que objetive considerar os avanços 

da epistemologia genética deve abranger, entre 

outros, a ótica de que o professor deve exercer 

o rigor intelectual em sala de aula, o qual só 

será enfadonho se for _____ e _____. 

(A) muito técnico / improdutivo. 

(B) repetitivo / imposto. 

(C) despreparado / altivo. 

(D) exigente / severo. 

(E) brincalhão / descontrolado. 

 

QUESTÃO 28 

De acordo com a obra "Inclusão Escolar: O que 

é? Por quê? Como Fazer?", Maria Teresa 

Mantoan afirma que os ciclos de formação: 

(A) constituem uma boa prática a ser adotada 

para a realização de avaliações individuais. 

(B) não constituem uma boa prática a ser 

adotada para a construção de uma educação 

inclusiva. 

(C) constituem uma boa prática a ser adotada, 

entre outras, para se buscar a construção de 

uma educação inclusiva. 

(D) tendem à uma prática disruptiva em 

relação a construção do conhecimento da 

educação inclusiva. 

(E) acabam por individualizar os programas 

escolares relacionados com a inclusão. 
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Use the following text to answer the questions 

29 to 36 

TEXT  

Reality television is a genre of 

television programming which, it is claimed, 

presents unscripted dramatic or humorous 

situations, documents actual events, and 

features ordinary people rather than 

professional actors. It could be described as a 

form of artificial or "heightened" 

documentary. Although the genre has existed 

in some form or another since the early years 

of television, the current explosion of 

popularity dates from around 2000. 

 Reality television covers a wide range 

of television programming formats, from game 

or quiz shows which resemble the frantic, often 

demeaning programmes produced in Japan in 

the 1980s and 1990s (a modern example is 

Gaki no tsukai), to surveillance- or voyeurism- 

focused productions such as Big Brother. 

 Critics say that the term "reality 

television" is somewhat of a misnomer and that 

such shows frequently portray a modified and 

highly influenced form of reality, with 

participants put in exotic locations or abnormal 

situations, sometimes coached to act in certain 

ways by off-screen handlers, and with events 

on screen manipulated through editing and 

other post-production techniques. 

 Part of reality television's appeal is due 

to its ability to place ordinary people in 

extraordinary situations. For example, on the 

ABC show, The Bachelor, an eligible male 

dates a dozen women simultaneously, 

travelling on extraordinary dates to scenic 

locales. Reality television also has the potential 

to turn its participants into national celebrities, 

outwardly in talent and performance programs 

such as Pop Idol, though frequently Survivor 

and Big Brother participants also reach some 

degree of celebrity. 

 Some commentators have said that the 

name "reality television" is an inaccurate 

description for several styles of program 

included in the genre. In competition-based 

programs such as Big Brother and Survivor, 

and other special-living-environment shows 

like The Real World, the producers design the 

format of the show and control the day-to-day 

activities and the environment, creating a 

completely fabricated world in which the 

competition plays out. Producers specifically 

select the participants, and use carefully 

designed scenarios, challenges, events, and 

settings to encourage particular behaviours and 

conflicts. Mark Burnett, creator of Survivor 

and other reality shows, has agreed with this 

assessment, and avoids the word "reality" to 

describe his shows; he has said, "I tell good 

stories. It really is not reality TV. It really is 

unscripted drama." 

QUESTION 29 

Reality television has: 

(A) always been this popular. 
(B) has been popular since well before 2000. 

(C) has only been popular since 2000. 
(D) has been popular since approximately 

2000. 

(E) Answer not available. 

 

QUESTION 30 

People have criticised reality television 

because 

(A) it is demeaning. 

(B) the name is inaccurate. 

(C) it uses exotic locations. 

(D) it shows reality 

(E) Answer not available. 

 

QUESTION 31 

 Reality TV appeals to some because: 

(A) it shows eligible males dating women. 

(B) it uses exotic locations. 

(C) it shows average people in exceptional 

circumstances. 

(D) it can turn ordinary people into celebrities. 

(E) Answer not available. 
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QUESTION 32 

Producers choose the participants: 

(A) to create conflict among other things. 

(B) only for special-living-environment 

shows. 

(C) on the ground of talent. 

(D) to make a fabricated world. 

(E) Answer not available. 

 

QUESTION 33 

In the first line, the writer says 'it is 

claimed' because: 

(A) They agree with the statement. 

(B) Everyone agrees with the statement. 
(C) No one agrees with the statement. 
(D) They want to distance themselves from 

the statement.  

(E) Answer not available. 

 

QUESTION 34 

 The term 'reality television' is inaccurate 

(A) for all programs. 

(B) just for Big Brother and Survivor. 

(C) for talent and performance programs. 

(D) for special-living-environment programs. 

(E) Answer not avaiable. 
 

QUESTION 35 

 What does the word “heightened” refer to 

in the first paragraph? 

(A) Aumentado. 
(B) Alto. 
(C) Aclamado. 

(D) Atualizado. 

(E) All answers are correct. 

 

 

QUESTION 36 

 What does the word “surveillance” refer 

to in the second paragraph? 

(A) Surpreender. 
(B) Vigiar. 

(C) Conhecer. 

(D) Dominar. 

(E) All answers are correct. 

QUESTION 37 

Choose the correct option to complete the 

sentences with the prefixes: 

1. My brother is so ___mature 
2.  Unfortunately, we ___agree. 
3. It’s ___possible to finish the task till 

the end of the week. 
4. The time of the meeting can be really 

___convenient for some people. 
 

(A) im – dis – im – in. 
(B) in – un – im – dis. 
(C) il – in – dis – in. 

(D) im – dis – in – im. 

(E) All answers are wrong. 

QUESTION 38 

Choose the correct option and complete the 

sentences with such, such a or so: 

1. It was ____ strongly-flavoured cheese 

that I couldn’t eat it. 
2. The bread was ____ fresh that it was 

still warm. 
3. The house cost ____ huge amount of 

money that we couldn’t afford it. 
4. Tom speaks ____ softly that I 

sometimes have difficulty hearing 

him. 
(A) such a – such- so – such. 

(B) such – so – such a – so. 

(C) so – so – such – such a. 

(D) such – so – such – such a. 

(E) All answers are wrong. 

QUESTION 39 

Choose the correct option and complete the 

sentences: 

1. The waiter ____ him if he needed 

anything else. 

2. Did he ____ you where you came 

from? 

3. The kids always ____ me if they can 

go out to play. 

4. They ____ me to leave. 

(A) asked – asked – ask – ask. 
(B) ask – ask – asked – asked. 
(C) asked – ask – ask – asked. 

(D) ask – asked – asked - ask 

(E) All answers are wrong.  
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QUESTION 40 

Choose the option that is grammatically 

correct: 

1. The stolen wallet has been returned by 

someone. 
2. You will not be sent any money until 

next month. 
3. The children are being looked after by 

her. 
4. Have you been informed about the 

change of plan 
 

(A) 1 and 2. 

(B) 3. 
(C) 1 and 4. 

(D) 3 and 4. 

(E) All answers are correct. 

 

 

 

 


