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Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

Este Caderno contém 25 (vinte e cinco) questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D) e uma 
única resposta correta.  
 

• Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e 
Prova). 

• Confira devidamente o caderno de questões; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões 

completo ao fiscal. 

• Confira seus dados no cartão de respostas: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 

indicado na frente do cartão. 

• O cartão de respostas deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, 

sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo 

totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

• Não amasse nem dobre o cartão de respostas; evite usar borracha. É vedada a substituição do cartão 

de respostas decorrente de erro cometido por candidato. 

• Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas 
calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro 
material de consulta. 

• O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 

definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

• O candidato poderá levar o caderno de questões depois de decorridos 1h30 (uma hora e trinta 

minutos) do início da prova. 

• Ao final dos trabalhos, devolva ao Fiscal de Sala o cartão de respostas devidamente preenchido e 

assinado.  

• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer na sala, a fim de acompanhar 

os fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, 

depois de concluído. 

• O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do local de aplicação de prova, 

não podendo permanecer nas dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários. 

• O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 

Boa prova! 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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 Língua Portuguesa

Questão 01

A         respeito         da         teoria         gramatical         sobre         os         termos
sintáticos         do         enunciado,         assinale         a         alternativa
correta:

a) Orações         são         enunciados         que         sempre         possuirão
um         sujeito         e         um         predicado         cujo         núcleo         será         o
verbo,         uma         vez         que         essas         duas         estruturas
sintáticas         são         essenciais         na         oração.

b) Frases         nominais,         diferente         das         orações,         sempre
possuirão         um         sujeito         e         um         predicado,         cujo         núcleo
é         um         substantivo         que         pode         ser         acompanhado         ou
não         de         um         adjunto         adnominal.

c) Orações         sempre         possuirão         um         sujeito,         mas         não
necessariamente         um         predicado,         uma         vez         que         o
substantivo         que         é         o         núcleo         do         sujeito         é         que         é         a
função         sintática         fundamental         da         oração.

d) Orações         são         enunciados         que         sempre         possuirão
um         predicado         cujo         núcleo         será         o         verbo,         podendo
ou         não         possuir         um         sujeito,         como         no         caso         dos
verbos         de         ação         da         natureza,         tais         quais         "chover"         e
"ventar".

Questão 02

É         correto         afirmar         que         o         vocábulo         "interstício"         é
composto         de:

a) uma         sílaba,         sendo,         portanto,         monossilábico.
b) duas         sílabas,         sendo,         portanto,         dissílabos.
c) quatro         sílabas,         sendo,         portanto,         polissílabo.
d) três         sílabas,         sendo,         portanto,         trissílabo.

Questão 03

Assinale         abaixo         a         oração         subordinada         adverbial
temporal         reduzida         de         infinitivo:

a) Apague         a         luz         ao         sair.
b) Ele         sempre         apaga         a         luz         quando         sai.
c) Eu         esqueci         de         apagar         a         luz         ontem         quando         saí.
d) A         luz         apaga         sozinha         sempre         que         a         sala         fica         mais

de         dez         minutos         sem         movimento.

Questão 04

Eu         gostaria         que         você         terminasse         este         trabalho         para
poder         fazer         o         próximo         com         mais         tranquilidade.
No         enunciado         acima         há         três         orações,         sendo         uma
principal         e         as         outras         duas         subordinadas         a         ela         por
exercerem         nela         funções         sintáticas         secundárias.

Assinale         abaixo         a         alternativa         que         contém         a         análise
sintática         correta         da         relação         de         sentido         entre         as         duas
subordinadas         com         a         principal:

a) Oração         subordinada         substantiva         objetiva         direta,
oração         subordinada         adverbial         final         reduzida         de
infinitivo.

b) Oração         subordinada         substantiva         completiva
nominal,         oração         subordinada         adverbial
consecutiva         reduzida         de         infinitivo.

c) Oração         subordinada         substantiva         objetiva         indireta,
oração         subordinada         adverbial         concessiva
reduzida         de         infinitivo.

d) Oração         subordinada         substantiva         subjetiva,         oração
subordinada         adverbial         causal         reduzida         de
infinitivo.

Questão 05

Assinale         abaixo         a         alternativa         que         possui         a         regência
verbal         de         acordo         com         a         norma         culta         do         português
brasileiro:

a) É         importante         visar         à         sinalização         de         trânsito         antes
de         atravessar         um         cruzamento.

b) Compete         para         você         a         função         de         gerenciar         o
estoque.

c) Nós         vamos         assistir         ao         jogo         na         TV         da         sala         hoje.
d) Ela         visava         o         cargo         de         CEO         da         empresa.

Matématica

Questão 06

O         Edifício         Residência         tem         10         andares         com         2,5
metros         de         altura         cada,         mais         o         térreo         com         4         metros
de         altura         e         o         Edifício         Lar,         que         fica         ao         seu         lado,         tem
11         andares         mais         o         térreo         como         3,5         metros         de         altura
cada.         Qual         a         diferença         entre         as         alturas         dos         dois
prédios?         (despreze         a         medida         das         lajes         entre         os
andares)

a) A         diferença         é         de         54         metros.
b) A         diferença         é         de         13         metros.
c) A         diferença         é         de         1         metro.
d) A         diferença         é         de         10         metros.

Questão 07

Qual         a         medida         do         raio         (r)         da         circunferência         dada         no
gráfico         abaixo?
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a) r         =                  √3
b) r         =         5
c) r         =         2
d) r         =         2         √2

Questão 08

De         acordo         com         as         propriedades         que         se         referem         a
medidas         dos         ângulos         de         um         triângulo,         qual         a         medida
do         ângulo         representado         pela         letra         "d"         na         figura
abaixo?

a) d         =         240°
b) d         =         60°
c) d         =         120°
d) d         =         180°

Questão 09

Um         artesão         vai         fazer         uma         bola         de         couro         com         20cm
de         diâmetro         Qual         será         a         área         (A)         da         superfície         desta
bola?         (Faça         π         =         3,14)

a) A         =         1230cm².

b) A         =         950,7cm².
c) A         =         1000,5cm².
d) A         =         1256cm².

Questão 10

Marcos         fez         uma         aplicação         de         R$         7.900,00         e,         depois
de         um         determinado         período,         viu         que         havia         lucrado
2%         deste         valor.         Ao         dinheiro         que         lá         estava         ele         juntou
mais         R$         2.200,00         e         depois         de         algum         tempo,         viu         que
seu         lucro         tinha         sido         de         3%         do         total         que         estava
aplicado.         Qual         o         valor         total         que         Marcos         tinha         ao         final
das         duas         aplicações?

a) R$         10.574,00.
b) R$         10.565,74.
c) R$         12.000,00.
d) R$         10.000,00.

Conhecimentos Gerais

Questão 11

O         nosso         atual         Governo         Federal         anunciou         o         desejo
da         transferência         da         embaixada         do         Brasil         em         Israel
(seguindo         o         mesmo         roteiro         feito         pelos         EUA         em
2018),         de:

a) Tel         Aviv         para         a         cidade         de         Jerusalém.
b) Jerusalém         para         a         cidade         de         Tel-Aviv.
c) Safed         para         a         cidade         de         Tiberias.
d) Tel         Aviv         para         a         cidade         de         Tirat         Carmel.

Questão 12

A         nota         de         R$         200         (duzentos         reais),         entrou         em
circulação         no         dia         2         de         setembro.         O         Banco         Central
encomendou         um         total         de         450         milhões         de         unidades
da         cédula         até         o         fim         de         2020.         Uma         das         justificativas
para         a         criação         da         cédula         foi         a         necessidade         de
atender         a         alta         da         demanda         em         meio         à         pandemia,         em
especial         por         causa         do         auxílio         emergencial.         Esta         nota
tem         a         imagem         de:
https://g1.globo.com/retrospectiva/2020/retrospectiva-na-globo/noticia/2020/12/31

/linha-do-tempo-2020-reveja-os-principais-acontecimentos-do-ano.ghtml

a) um         cachorro         caramelo.
b) um         influente         político         do         Brasil.
c) um         lobo-guará.
d) uma         raposa.
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 Questão 13

A         vacina         elaborada         pelo         grupo         britânico
___________         em         parceria         com         a         Universidade         de
Oxford         é         uma         vacina         contra         COVID-19         desenvolvida
pela         equipe         do         Instituto         Jenner         da         Universidade         de
Oxford,         no         Reino         Unido,         em         parceria         com         o
conglomerado          farmacêutico          anglo-sueca
___________.

Marque         a         alternativa         que         preencha         corretamente         a
lacuna.

a) Pfizer
b) CANVax
c) CoronaVac
d) AstraZeneca

Questão 14

A         pluralidade         cultural         da         região         vai         encantar         quem
visita         _____________.         Diversidade         explicada         pela
localização         desta         região         que         fica         no         Extremo         Oeste
de         Santa         Catarina,         entre         a         Argentina         e         os         estado         do
Paraná         e         Rio         Grande         do         Sul.         No         Marco         das         Três
Fronteiras,         em         Dionísio         Cerqueira,         é         possível         estar
ao         mesmo         tempo         em         dois         estados         brasileiros         e         em
uma         província         argentina.         A         região         é         um         misto         entre
riqueza         histórica         e         contato         com         a         natureza,
oferecendo         ainda         aos         turistas         belas         paisagens
naturais         e         esportes         radicais.
https://turismo.iraceminha.sc.gov.br/sobre-a-cidade

Marque         a         alternativa         que         preenche         corretamente         a
lacuna.

a) a         Linha         Moroé
b) os         Caminhos         da         Fronteira
c) a         Nova         Ibarama
d) a         Linha         Bigua

Questão 15

Em         uma         das         eleições         mais         acirradas         dos         últimos
anos,         marcado         por         reviravoltas         e         polêmicas,         assinale
o         vencedor         da         eleição         presidencial         dos         Estados
Unidos         em         2020:

a) Joe         Biden.
b) Donald         Trump.
c) Bernie         Sanders.

d) William         Weld.

Conhecimentos Pedagógicos

Questão 16

Diante         da         teoria         da         aprendizagem         de
____________________         é         proposto         que         os
conhecimentos         prévios         dos         alunos         sejam
valorizados,         para         que         possam         construir         estruturas
mentais         utilizando,         como         meio,         mapas         conceituais
que         permitem         descobrir         e         redescobrir         outros
conhecimentos.

Assinale         a         alternativa         que         completa         a         lacuna         no         texto
corretamente.

a) Albert         Bandura.
b) Jerome         Bruner.
c) David         Ausubel.
d) Carl         Rogers.

Questão 17

As         mídias         eletrônicas         estão         cada         vez         mais
integradas         com         a         educação,         especialmente         no
momento         atual         de         crise         de         saúde         vivida         pelo         mundo.
Sobre         esse         assunto,         marque         a         alternativa
INCORRETA.

a) Nenhum         professor         apresentou         dificuldades         no
modelo         de         ensino         por         mídias         durante         a         pandemia,
pois         antes         dela,         as         mídias         já         eram         massivamente
utilizadas         nas         escolas.

b) Antes         do         período         da         pandemia,         o         professor         ao
utilizar         as         mídias         em         suas         aulas         possuía         uma
representação         de         inovação,         pois         acreditava         estar
fazendo         algo         diferente.

c) As         mídias,         anteriormente         à         pandemia         eram
utilizadas         especialmente         com         o         objetivo         de
aumentar         a         motivação         dos         estudantes         para         a
aprendizagem.

d) Existe         a         necessidade         de         se         construir
competências         adequadas         ao         perfil         do         professor
mídia-educador.

Questão 18

1."A         escola         impõe         o         silêncio         e         a         imobilidade         a         seres
que         devem         aprender         a         agir         e         a         se         expressar,         depois
do         entorpecimento         físico,         ela         faz         o         torpor         mental".
2."As         crianças         são         as         construtoras         da         humanidade,
não         são         os         adultos         que         constroem         as         crianças,         mas
as         crianças         que         fazem         os         adultos.         O         adulto         depende
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 dos         esforços         da         criança".

Acima         estão         dois         trechos         de         quais         autores,         marque         a
alternativa         CORRETA.

a) 1.         Decroly;         2.         Montessori.
b) 1.         Ruben         Alves;         2.         Libaneo.
c) 1.         Vygotsky;         2.         Gardner.
d) 1.         Wallon;         2.         Freinet.

Questão 19

Segundo         Paulo         Freire         em         seu         livro         Pedagogia         da
Autonomia,         o         que         é         o         ato         de         ensinar,         marque         a
alternativa         CORRETA.

a) É         basicamente         a         aplicação         de         provas         com
avaliações         diárias         do         aprendizado         do         aluno.

b) Não         é         transferir         conhecimento,         nem         tão         pouco
pode-se         deixar         criar         as         possibilidades         para         a         sua
produção         ou         a         sua         construção.

c) É         deixar         o         aluno         aprender         tudo         sozinho,         sem         a
necessidade         do         professor         nesse         processo.

d) Não         é         só         transferir         conhecimento,         mas         criar         as
possibilidades         para         a         sua         produção         ou         a         sua
construção.

Questão 20

Para         que         a         aula         seja         efetivamente         dada         aos         alunos
ela         deve         passar         por         um         momento         de         planejamento
da         ação         pelo         professor.         Diante         disso,         abaixo         estão
algumas         ações         desse         planejamento,         marque         a
alternativa         CORRETA.

a) As         metas         e         objetivos         do         plano         de         aula         podem         ou
não         fazer         parte         do         planejamento.

b) A         avaliação         é         algo         sem         nenhuma         importância         no
planejamento         das         aulas.

c) A         seleção         de         conteúdo         não         é         relevante         para         o
planejamento         de         aula.

d) Quais         procedimentos         serão         adotados         durante         a
aula         faz         parte         do         planejamento.

Conhecimentos Específicos

Questão 21

Em         uma         aula         de         natação         um         aluno         sofreu
afogamento,         sendo         prontamente         socorrido         pelo
professor         de         educação         física.         A         criança         apresentava
o         seguinte         estado:         estava         responsiva,         com         pulso
palpável         e         pouca         espuma         na         boca         e         no         nariz.

O         socorro         médico         especializado         foi         prontamente
acionado,         enquanto         aguardava,         a         vítima         foi         colocada
na         posição         recomendada         na         prestação         de         socorros
de         urgência         em         casos         como         o         que         se         apresenta,
qual         seja:

a) Decúbito         ventral.
b) Posição         lateral         de         segurança.
c) Decúbito         dorsal.
d) Pernas         elevadas.

Questão 22

Leia         as         afirmativas         a         seguir:

I.No         futebol,         ganha         a         equipe         que         fizer         o         menor
número         de         gols.
II.No         futsal,         ganha         a         equipe         que         fizer         o         maior         número
de         gols.

Marque         a         alternativa         CORRETA:

a) A         afirmativa         II         é         verdadeira,         e         a         I         é         falsa.
b) As         duas         afirmativas         são         falsas.
c) As         duas         afirmativas         são         verdadeiras.
d) A         afirmativa         I         é         verdadeira,         e         a         II         é         falsa.

Questão 23

No         decorrer         da         vida         as         pessoas         desenvolvem         uma
grande         capacidade         de         realizar         tarefas.         Muitas
dessas         tarefas         estão         relacionadas         aos         movimentos
dos         membros         superiores         e         inferiores         do         corpo,         ou
seja,         os         que         envolvem         os         músculos         maiores,         como
os         das         pernas,         dos         braços         e         do         abdômen.         São
exemplos         dessas         atividades:         correr,         pular,         chutar,
subir         e         descer.         Para         essas         atividades         utilizamos
sobretudo         a         chamada:

a) Coordenação         motora         específica.
b) Coordenação         motora         fina.
c) Coordenação         motora         precisa.
d) Coordenação         motora         grossa.

Questão 24

A         educação         física,         no         que         tange         seus         objetivos         e
propostas         educacionais,         foi         se         transformando         ao
longo         do         tempo,         gerando         modificações         e         abordagens
que         ainda         hoje         influenciam         a         formação         profissional         e
consequentemente         as         práticas         pedagógicas         dos
professores         de         educação         física.
A         abordagem         que         busca         levantar         questões         de         poder,
interesse         e         contestação         e         faz         uma         leitura         dos         dados
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 da         realidade         à         luz         da         crítica         social         dos         conteúdos.
Que         pode         ser         tida         como         uma         reflexão         pedagógica         e
desempenha         um         papel         político-pedagógico,         pois
encaminha         propostas         de         intervenção         e         possibilita
reflexões         sobre         a         realidade         dos         homens         é         a
abordagem:

a) Crítico-Superadora.
b) Crítico-         Emancipatória.
c) Psicomotora.
d) Desenvolvimentista.

Questão 25

Analise         o         fragmento         de         texto         abaixo         em         relação         as
diferentes         tendências         pedagógicas         da         educação
física         na         escola.

"A         escola,         sendo         um         aparelho         ideológico         do         estado,
passou         a         sofrer         os         ajustes         necessários         para
veiculação         da         ideologia         dominante.         Os         primeiros
índices         deste         ajuste         foram         a         ênfase         sobre         o         ensino
cívico         e         a         Educação         Física,         a         qual         passou         a         ter         o
Método         Francês         de         ginástica         como         oficial         para         a
Educação         Física         brasileira         (CASTELHANI         FILHO,
1998)."

O         fragmento         de         texto         diz         respeito         a         qual         tendência
da         educação         física:

a) Militarista.
b) Esportivista.
c) Pedagogicista.
d) Higienista.
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