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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Texto I  
 

 Há algum tempo, venho estudando as piadas, com ênfase em sua 
constituição linguística. Por isso, embora a afirmação a seguir possa parecer 
surpreendente, creio que posso garantir que se trata de uma verdade quase 
banal: as piadas fornecem simultaneamente um dos melhores retratos dos 
valores e problemas de uma sociedade, por um lado, e uma coleção de fatos e 
dados impressionantes para quem quer saber o que é e como funciona uma 
língua, por outro. Se quiser descobrir os problemas com os quais uma sociedade 
se debate, uma coleção de piadas fornecerá excelente pista: sexualidade, 
etnia/raça e outras diferenças, instituições (igreja, escola, casamento, política), 
morte, tudo isso está sempre presente nas piadas que circulam anonimamente 
e que são ouvidas e contadas por todo mundo em todo o mundo.[...]  
 Mas as piadas também podem servir de suporte empírico para uma teoria 
mais aprofundada e sofisticada de como funciona uma língua, especialmente 
porque se trata de um corpus que, além de expor traços do que nela é 
sistemático (gramatical) e, paradoxalmente, “desarrumado”, contribui para deixar 
muito claro que uma língua funciona sempre em relação a um contexto 
culturalmente relevante e que cada texto requer uma relação com outros textos. 
[...]  
 A conclusão óbvia é que uma língua não é como nos ensinaram: clara e 
relacionada diretamente a um fato ou situação que ela representa como um 
espelho. Praticamente cada segmento da língua deriva para outro sentido, 
presta-se a outra interpretação, por razões variadas. Pelo menos, é o que as 
piadas mostram. E elas não são poucas. Ou, no mínimo, nós as ouvimos muitas 
vezes.  
(POSSENTI, Sírio. O humor e a língua. Ciência Hoje. Rio de Janeiro, SBPC, 
v.30, n.176, out. 2001) 
 
A partir do texto, responda as questões 01 e 02. 
 
Questão 01 
Em relação ao texto, é correto afirmar que:  
A) emprega a pessoalidade gramatical uma vez que não pretende explicitar um 
posicionamento.  
B) ao se preocupar com a dimensão social das piadas, o autor deixa de lado os 
aspectos linguísticos.  
C) aborda através de um recorte específico e também linguístico, um tema 
bastante corriqueiro em sociedades de diferentes épocas.  
D) aponta a necessidade de estudar as piadas fora dos contextos sociais em que 
são produzidas.  
 
Questão 02 
A análise do emprego dos tempos verbais em “Há algum tempo, venho 
estudando as piadas” (1º§) revela que, semanticamente, as duas formas em 
destaque indicam, nessa ordem, as noções de:  
A) passado e continuidade 
B) presente e projeto futuro 

C) simultaneidade e presente 
D) ordem e suposição 
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Questão 03 
Assinale a alternativa na qual o elemento de coesão, destacado, indica sentido 
de contrariedade/oposição:  
A) meu filho é um excelente aluno, destaca-se entre os demais. Além de tudo é 
muito educado e gentil.  
B) ainda não fiz o almoço, pois não fiz as compras.  
C) não foi à festa porque estava doente.  
D) eu queria viajar, contudo meu pai não deixou.  
 
Questão 04 
Assinale a alternativa na qual todas as palavras da sentença apresentam um 
encontro consonantal:  
A) abacate – pote –atleta  
B) beijo – básico – vaso  

C) certa – bicicleta – sacola  
D) trator – atleta - pedra 

 
Questão 05 
Assinale a alternativa CORRETA, referente ao sinônimo de desanimado e 
antônimo de amado.  
A) triste, amado  
B) alegre, detestado 

C) deprimido, odiado 
D) amado, amoroso 

 

MATEMÁTICA 
 

Questão 06 
Um assistente judiciário analisou, num primeiro dia de trabalho, 7 laudas de um 
processo com 785 laudas, num segundo dia analisou 3 laudas a mais do 
processo que no primeiro dia. Se a cada dia de trabalho esse assistente analisar 
3 laudas a mais do processo que no dia anterior, então, após 15 dias de trabalho, 
o total de laudas do processo que ainda faltarão para serem analisados será 
igual a:  
A) 420  
B) 365  

C) 295  
D) 340  

 
Questão 07 
Um nadador completa o percurso de seu treino em 14 minutos. Já outro nadador 
completa o mesmo percurso em 18 minutos. Se ambos saem juntos do ponto 
inicial de quantos em quantos minutos se encontrarão no mesmo ponto de 
partida?  
A) 126 minutos  
B) 128 minutos  

C) 130 minutos  
D) 127 minutos 

 
Questão 08 
O preço à vista de um aparelho de ar condicionado praticado por um comerciante 
de Alfenas era de R$ 3.000,00 em 2015. Em janeiro de 2016, o seu preço foi 
reajustado em 20%. Já em setembro, o comerciante resolveu fazer uma queima 
de estoque desses aparelhos, dando um desconto de 20% sobre o seu valor, 
caso o pagamento fosse à vista. Considerando que uma pessoa comprou a vista 
um desses aparelhos neste mês de oferta, podemos dizer que o valor pago foi 
de: 
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A) R$ 2.880,00 
B) R$ 3.000,00 

C) R$ 3.160,00 
D) R$ 3.600,00 

 
Questão 09 
Um ciclista pedalando 8 horas por dia, durante 10 dias, percorre 7.500 km. 
Quantas horas por dia o ciclista deve pedalar para que ele possa percorrer 6.000 
km em 4 dias?  
A) 12 horas  
B) 16 horas 

C) 20 horas 
D) 22 horas 

 
Questão 10 
Um aluno do 7º ano estudou na escola que poderia medir alturas inacessíveis. 
Então, teve a curiosidade de saber a altura da igreja de sua cidade. Utilizou 
apenas uma trena de 5 metros e uma régua de 30 centímetros. Com a trena 
mediu a sombra da igreja que naquele momento media 25 metros. Com a régua, 
fixou-a perpendicularmente ao chão, de uma forma que a altura seja de 30 
centímetros, e mediu a sombra da régua cujo comprimento foi de 40 centímetros. 
Pode-se observar com essas informações que a altura da igreja será de: 
A) 19,25 metros 
B) 18,5 metros 

C) 19 metros 
D) 18,75 metros 

 

INFORMÁTICA 

 
Questão 11 
Em um escritório, há um computador ligado a um modem de banda larga que 
também é roteador wireless, pelo qual se conecta a internet. Para que um novo 
computador com placa de rede e sem Wi-Fi possa acessar a Internet ele: 
A) poderá ser conectado por cabo de rede ao modem. 
B) deverá ser conectado a um novo modem. 
C) poderá ser conectado via wireless ao modem. 
D) deverá estar ligado a uma linha telefônica. 
 
 
Questão 12 
Uma das tarefas mais comuns realizadas a partir de um navegador (browser) na 
Internet é o download de arquivos. No Google Chrome, para verificar quais 
downloads estão em andamento e quais foram realizados recentemente, basta 
digitar na linha de endereço do navegador a instrução: 
A) //downloads/ 
B) Google://downloads/ 

C) Search/downloads/ 
D) Chrome://downloads/ 

 
Questão 13 
Os pen drives são dispositivos utilizados principalmente para se armazenarem 
arquivos que podem ser transportados e manipulados em outros computadores. 
Os pen drives normalmente: 
A) devem ser conectados às entradas PS/2 do gabinete (CPU). 
B) não podem ser formatados, ou seja, não poderão ser mais usados quando 
ficarem cheios. 
C) são reconhecidos automaticamente ao serem plugados. 
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D) podem conter no máximo 50 pastas, porém, não há limite de arquivos por 
pasta. 
 
Questão 14 
Assinale a alternativa que não corresponde a um sistema operacional para 
dispositivos móveis. 
A) android 
B) blackBerry 

C) solaris 
D) windows Phone 

 
Questão 15 
Assinale a alternativa CORRETA que define o que são os sistemas operacionais: 
A) São softwares aplicativos com os quais os usuários podem criar e editar 
arquivos de texto, planilhas, slides e outros formatos, sendo também conhecidos 
como suíte de aplicativos de escritório. 
B) São softwares básicos que devem ser instalados e carregados na memória 
secundária antes dos softwares aplicativos e utilitários em geral, pois são os 
responsáveis pelo acesso e gerenciamento de todos os recursos de hardware e 
software dos computadores. 
C) São softwares básicos gratuitos, pois são básicos e imprescindíveis para o 
funcionamento dos computadores, cuja instalação é complexa e não pode ser 
modificada pelo cliente. 
D) São softwares básicos livres ou proprietários, como os pertencentes às 
famílias Linux e Windows, que devem ser instalados nos computadores após os 
pacotes office como o BrOffice ou o Microsoft Office. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Questão 16 
Com a saída de Dom Pedro I do governo brasileiro e a instalação dos governos 
regenciais, desencadeou várias rebeliões pelo Brasil e no Mato Grosso não foi 
diferente houve um conflito entre liberais e conservadores. No entanto, em 1834 
no Mato Grosso as disputas por poder políticos e sociais culminou em violento 
confronto que recebeu o nome de: 
a) (   ) Rusga  
b) (   ) Balaiada 

c) (   ) Sabinada 
d) (   ) Farroupilha 

 
Questão 17 
O Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador Carlos 
Eduardo Thopson Flores, disse, em entrevista ao Jornal Estado, que a sentença 
que o juiz Sergio Moro condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
“tecnicamente irrepreensível, fez exames minucioso e irretocável da prova dos 
autos e vai entrar para a história do Brasil”. A quais crimes o ex-presidente Lula 
foi condenado e quanto tempo de prisão? 
A)  lavagem de dinheiro e difamação, 9 anos e 12 meses de prisão. 
B) corrupção passiva e lavagem de dinheiro, 9 anos e 6 meses de prisão. 
C) corrupção passiva e tráfico de drogas, 9 anos e 6 meses de prisão. 
D) corrupção passiva extorsão, 9 anos e 2 meses de prisão. 
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Questão 18 
A operação Lava Jato é a maior investigação sobre corrupção conduzida até hoje 
no Brasil pela Policia Federal e a Procuradoria Geral da República, segundo 
afirmação do Ministério Público Federal. A princípio a investigação tinha como 
algo alguns doleiros sem imaginar na mega operação que iria se tornar. A origem 
do nome da operação Lava Jato se deu pelo seguinte motive: 
A) por ser uma investigação enquadrado na corrupção sistêmica ao império da 
lei. 
B) devido a um policial antigo que era operador de voos, voz muito conhecida 
entre as escutas, que ouvia as interceptações telefônicas autorizadas 
judicialmente. 
C) devido à famosa frase de ministro do Supremo Tribunal Federal Teori 
Zavascki que disse: “a cada pena que se puxa sai uma galinha”. 
D) dentre os doleiros investigado Adib Charter, dono do Posto da Torre em 
Brasília, foi onde surgiu o nome da operação: Lava Jato. 
 
Questão 19 
O atual Presidente da República do Brasil Michel Temer diante de suas 
atribuições conferidas pela Constituição Federal de 1988, no artigo 84, caput, 
inciso X. Decretou intervenção federal em qual Estado Brasileiro e qual área se 
deu a intervenção, respectivamente: 
A) Rio de janeiro, a intervenção limita à área de segurança pública.  
B) Rio de janeiro, a intervenção limita à área de saúde pública.  
C)  Alagoas, a intervenção limita à área de segurança pública.  
D) Alagoas, a intervenção limita à área de saúde pública. 
 
Questão 20 
2018 é ano de Copa do Mundo, e todas as atenções estarão voltadas para os 
pais que sediará a Copa do Mundo, a Rússia. No Oriente Médio a Rússia 
desempenhou um papel decisivo na luta contra o Estado Islâmico e na 
manutenção de seu aliado, o ditador Bashar AL-Assad, no comando da Síria. 
Diante das questões sociais, políticas e econômicas como a Rússia é vista: 
A) é criticada por perseguir a oposição política e a minorias principalmente os 
homossexuais. 
B) é criticada por perseguir a oposição política e a minorias principalmente as 
mulheres. 
C) é criticada por perseguir a oposição política e a minorias principalmente os 
militares. 
D) é criticada por perseguir a oposição política e a minorias principalmente os 
religiosos. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Questão 21 
O projeto político-pedagógico, instância de construção coletiva que respeita os 
sujeitos das aprendizagens, entendidos como cidadãos com direitos à proteção 
e à participação social, deve contemplar o (a): 
1. Diagnóstico da realidade concreta dos sujeitos do processo educativo.  
2. Perfil real dos sujeitos – crianças, jovens e adultos – que justificam e instituem 
a vida delas na escola.  
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3. As bases norteadoras da organização do trabalho pedagógico.  
4. Programa de acompanhamento de acesso, de permanência dos estudantes e 
de extinção da retenção escolar. 
 Estão corretos apenas os itens:  
A) 2, 3 e 4. B 
B) 1, 2 e 3. 

C) 1 e 3. 
D) 1, 3 e 4. 

 
Questão 22 
De acordo com os PCN´s - Brasil/1997. As crianças, ao iniciarem o ensino 
fundamental trazem de sua experiência pessoal uma série de conhecimentos 
relativos ao corpo, ao movimento e à cultura corporal. Afim de, promover o 
desenvolvimento destas crianças, assinale a alternativa CORRETA, com relação 
aos deveres do professor: 
A) O professor deve criar situações que coloquem esses conhecimentos em 
questão, ou seja, situações que solicitem da criança a resolução de um 
problema, seja no plano motor, na organização do espaço e do tempo, na 
utilização de uma estratégia ou na elaboração de uma regra. 
 B) O professor deverá ignorar os conhecimentos prévios das crianças, 
preocupando-se apenas em desenvolver novos conhecimentos, pois os 
conhecimentos trazidos pelas crianças, nem sempre são os corretos.  
C) O professor não deve levar em consideração estes conhecimentos. 
D) O professor deve realizar atividades nas aulas, somente a partir dos 
conhecimentos apresentados pelos alunos. 
 
Questão 23 
Sobre Diretrizes e Parâmetros Curriculares Nacionais, leia as alternativas.  
I. Têm como função subsidiar a elaboração ou a revisão curricular dos Estados 
e Municípios, dialogando com as propostas e experiências já existentes, 
incentivando a discussão pedagógica interna das escolas e a elaboração de 
projetos educativos. 
 II. São abertos e flexíveis, uma vez que, por sua natureza, exigem adaptações 
para a construção do currículo de uma Secretaria ou mesmo de uma escola.  
III. Impõem-se como uma diretriz obrigatória, pois o que se pretende é que 
ocorram padronizações destes documentos, uma vez que se busca a 
manutenção de um todo coerente. Está correto apenas o que se afirmar em:  
A) I.  
B) II.  

C) I e III. 
D) I e II.  

 
Questão 24 
O planejamento, voltado para o desenvolvimento das capacidades dos alunos:  
1. Auxilia na busca de estratégias passíveis de acompanhar.  
2. Impossibilita a criatividade, bom desempenho da prática pedagógica. 
3. Auxilia na busca de equilíbrio entre meios e fins, entre recursos e objetivos.  
4. É um processo de racionalização, organização e coordenação da ação 
docente.  
Está correto apenas o que se apresenta em:  
A) 1, 2, 4.  
B) 1 e 4. 

C) 1, 3 e 4.  
D) 2, 3 e 4.  
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Questão 25 
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), a identidade da 
Educação Física Escolar deve contemplar os múltiplos conhecimentos 
produzidos e usufruídos pela sociedade a respeito do corpo e do movimento. 
Estas manifestações de movimento se concretizam através da 
instrumentalização de conteúdos como: jogos, esportes, danças, ginásticas e 
lutas.  
Assinale a alternativa que apresenta apenas conteúdos relacionados à dança 
nas aulas de Educação Física: 
A) Samba, baião, valsa, quadrilha, afoxé, bumba meu boi, maracatu, xaxado.  
B) Judô, capoeira, caratê, jiu-jítsu.  
C) Futebol, futsal, basquete, vôlei, handebol.  
D) Amarelinha, pular corda, elástico, bambolê, bolinha de gude, pião, pipas.  
 
Questão 26 
Compreendendo os erros dos alunos como hipóteses construtivas em relação a 
um determinado conhecimento e reconhecendo o papel do docente como 
mediador e interlocutor de seus alunos neste processo de ensino e 
aprendizagem. 
Nessa perspectiva, é correto afirmar que:  
A) Somente os acertos são considerados como momentos de aprendizagem, na 
qual cada pessoa é parâmetro de si mesma.  
B) A preocupação docente é exigir que o aluno evolua e estude mais para obter 
resultados favoráveis.  
C) A avaliação é parte do processo de aprendizagem que evita o erro e a 
exclusão porque parte do princípio de que todos os alunos são iguais.  
D) A intervenção docente frente ao erro do aluno é prescindível, pois o erro já 
indica que a incapacidade está no aprendiz.  
 
Questão 27 
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, os conteúdos para as 
aulas de Educação Física estão organizados em três blocos, que deverão ser 
desenvolvidos ao longo de todo o ensino fundamental, embora no presente 
documento sejam especificados apenas os conteúdos dos dois primeiros ciclos. 
Essa organização tem a função de evidenciar quais são os objetos de ensino e 
a aprendizagem que estão sendo priorizados, servindo como subsidio ao 
trabalho do professor, que deverá distribuir os conteúdos a serem trabalhados 
de maneira equilibrada e adequada. Assim, não se trata de uma estrutura 
estática ou inflexível, mas sim de uma forma de organizar o conjunto de 
conhecimentos abordado, segundo os diferentes enfoques que podem ser 
dados.  
Assinale a alternativa correta que define estes blocos: 
A) Conhecimentos sobre o corpo e a mente / Atividades ginásticas / Esportes, 
jogos e lutas 
B) Esportes, jogos, lutas e atividades lúdicas / Conhecimento sobre o corpo / 
Ginástica geral. 
C) Conhecimento sobre o corpo / Esportes, jogos, lutas e ginástica / Atividades 
rítmicas e expressivas. 
D) Conhecimento sobre o corpo e a mente / Ginástica rítmica e expressão 
corporal / Esportes e lutas  
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Questão 28 
A Educação Física, dentro da sua especialidade, deverá abordar os temas 
transversais apontados como temas de urgência para o país como um todo, além 
de poder tratar outros relacionados às necessidades específicas de cada região, 
com a intenção de ampliar o olhar sobre a pratica cotidiana e, ao mesmo tempo, 
estimular a reflexão para a construção de novas formas de abordagem de 
conteúdo. Neste contexto, os temas a serem desenvolvidos nas aulas de 
Educação Física são (BRASIL, 1998):  
Assinale a alternativa correta: 
A) Ética, saúde, pluralidade cultural, meio ambiente, orientação sexual, trabalho 
e consumo.  
B) Ética, saúde, história do Brasil, trabalho e beleza. 
C) Trabalho e consumo, saúde e beleza, sedentarismo, pluralidade cultural e 
meio ambiente.  
D) História da atividade física, meio ambiente, esporte e lazer, trabalho e 
consumo. 
  
 Questão 29 
O esporte assume um aspecto recreativo quando é usado como lazer, onde o 
praticante não se preocupa com a vitória; assume um aspecto formativo quando 
é voltado ao rendimento e competição, visando a vitória como objetivo final. 
Neste contexto, os objetivos da escola, segundo Teixeira (1999) são:  
Assinale a alternativa CORRETA:  
A) Promoção de saúde, Socialização, Aperfeiçoamento Técnico e Competição. 
B) Construção de Valores Morais, Promoção de saúde, incentivar a Competição 
e o Alto Rendimento.  
C) Promoção de saúde, Socialização, Construção de Valores Morais e Éticos, 
Recreação e Lazer.  
D) Recreação e Lazer; Prática de Atividades Físicas, educar os Alunos e 
Cooperação.  
 
Questão 30 
Para que o professor assuma seu papel de facilitador/motivador da 
aprendizagem é necessário:  
1. Dialogar permanentemente de acordo com o que acontece no momento.  
2. Debater dúvidas, questões ou problemas, à luz dos conteúdos, mantendo o 
foco nos livros didáticos.  
3. Auxiliar nas carências e dificuldades técnicas ou de conhecimento quando o 
aprendiz não consegue se conduzir sozinho.  
4. Criar intercâmbio entre a aprendizagem e a sociedade real.  
5. Colocar o aprendiz frente a frente com questões éticas, sociais, profissionais, 
conflituosas, por vezes.  
Estão corretos apenas: 
A) 1, 2, 3 e 4.  
B) 3, 4 e 5.  

C) 1, 2, 3 e 5.  
D) 1, 3, 4 e 5. 

 

Boa Sorte ! 


