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Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

• Este Caderno contém 20 (vinte) questões, constituídas com quatro opções (A, B, C, D) e uma única 

resposta correta.  

• Em caso de divergência de dados e/ou defeitos, solicite providências ao fiscal de sala. 

• Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de Questões, 

com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento 

contidas nele. 

• Após o preenchimento do Cartão Resposta, o candidato deverá assinar o mesmo, sob pena de invalidez 

do documento.  

• Durante a realização das provas é vedado: a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou 

quaisquer anotações ou equipamentos eletrônicos; b) a comunicação entre os candidatos; c) ausentar-

se da sala sem a companhia de um fiscal; d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água 

acondicionada em embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas; e) entregar a prova e o 

cartão resposta antes de decorrida 45 (quarenta e cinco) minutos do seu início. f) o uso de relógio de 

qualquer tipo e aparelhos telefônicos, quaisquer equipamentos elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e 

porte de qualquer tipo de arma. 

• A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será 

permitida depois de transcorrido 45 minutos do início da mesma.   

• Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Cartão 

Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na 

eliminação do candidato do Teste Seletivo Público.  

• O tempo de duração total da prova é de uma hora e trinta minutos (1h30min), incluído o tempo para 

preenchimento do Cartão Resposta.  

• Os 3 últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos em sala para, juntamente 

com os fiscais assinar a folha ata, o verso dos cartões respostas, o lacre dos envelopes que guardarão 

os Cartões Resposta 

 
Boa prova! 
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Língua Portuguesa

TEXTO 01
O texto abaixo servirá de base para responder a
questão abaixo:

http://www.paulomatheus.com/2012/08/30-tirinhas-hagar.html Acessado em

28/02/2021

Questão 01

Considerando         o         contexto         de         interação         linguística         da
charge         acima,         entre         Helga         e         Hagar,         pode-se         afirmar
que         o         recurso         estilístico,         ou         figura         de         linguagem,
utilizado         por         Hagar         em         sua         resposta         à         esposa         é:

a) Ironia.
b) Catacrese.
c) Oximoro.
d) Silepse.

TEXTO 02
O texto abaixo servirá de base para responder a
questão abaixo:

"Mire         veja:         o         mais         importante         e         bonito,         do         mundo,         é
isto:         que         as         pessoas         não         estão         sempre         iguais,         ainda
não         foram         terminadas         -         mas         que         elas         vão         sempre
mudando.         Afinam         ou         desafinam.         Verdade         maior.         É         o
que         a         vida         me         ensinou."

(João         Guimarães         Rosa,         em         "Grande         Sertão:
Veredas.)

https://vestibular.brasilescola.uol.com.br/resumos-de-livros/guimaraes-rosa.htm

Acessado em 28/02/2021

Questão 02

A         partir         do         excerto         trazido         acima,         é         possível         afirmar
que         são         traços         estilísticos         da         escrita         do         autor:

a) O         neologismo         e         a         prosa         livre         que,         ainda         assim,         é
carregada         de         lirismo,         sonoridade,         variação
linguística,         regionalismo         e         rimas,         o         que         são         fortes
características         do         parnasianismo         brasileiro.

b) O         neologismo         e         a         prosa         livre         que,         ainda         assim,         é
carregada         de         lirismo,         sonoridade,         variação
linguística,         regionalismo         e         rimas,         o         que         são         fortes
características         do         modernismo         brasileiro.

c) O         neologismo         e         a         prosa         livre         que,         ainda         assim,         é
carregada         de         lirismo,         sonoridade,         variação
linguística,         regionalismo         e         rimas,         o         que         são         fortes
características         do         realismo         brasileiro.

d) O         neologismo         e         a         prosa         livre         que,         ainda         assim,         é
carregada         de         lirismo,         sonoridade,         variação
linguística,         regionalismo         e         rimas,         o         que         são         fortes
características         do         romantismo         brasileiro.

Questão 03

A         respeito         da         colocação         pronominal,         assinale         a
alternativa         INCORRETA:

a) Não         se         preocupe.
b) Nunca         mais         chame-o         dessa         maneira.
c) Ele         veio         para         que         se         possa         procurar         o         documento.
d) Dar-te-ei         todo         o         meu         apoio.

Questão 04

A         respeito         da         voz         passiva         sintética,         assinale         abaixo         a
alternativa         INCORRETA:

a) Procuram-se         profissionais         com         pós-graduação         em
gestão         de         pessoas.

b) A         cada         quatro         anos,         elege-se         políticos         no         Brasil.
c) Vende-se         esta         casa.
d) Consertam-se         máquinas         de         lavar.

Questão 05

A         paronímia         é         o         fenômeno         da         linguagem         que         abarca
palavras         de         sonoridade         e         grafia         parecidas,         mas         de
sentidos         distintos.         Dessa         maneira,         assinale         abaixo         a
alternativa         em         que         o         sentido         da         frase         é         comprometido
pelo         uso         equivocado         de         um         vocábulo         parônimo:

a) O         guarda         de         trânsito         autuou         o         carro         estacionado
em         local         impróprio         em         flagrante.

b) O         jogador         de         futebol         infligiu         a         regra         ao         tirar         a
camisa         para         comemorar         o         gol.

c) Esse         perfume         é         de         um         fragrante         intenso.
d) O         juiz         infligiu         a         lei         penal         sobre         o         réu.
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Matemática

Questão 06

Um         ambulante         vende         em         média         23         capinhas         de
celular         de         15         reais         cada         e         15         máscaras         de         tecido         de
7         reais         cada         por         semana.         Usando         esses         valores,
quanto         ele         fatura         com         estes         dois         itens         em         um         mês?
(considere         o         mês         com         4         semanas).

a) Ele         fatura         345         reais.
b) Ele         fatura         450         reais.
c) Ele         fatura         1800         reais.
d) Ele         fatura         105         reais.

Questão 07

Sabendo         que         o         ponto         P         da         figura         abaixo         é         dado         por
P(         cos         ô,         sen         ô),         qual         é         a         medida         do         ângulo         ô?

a) ô         =         90°
b) ô         =         30°
c) ô         =         45°
d) ô         =         60°

Questão 08

Três         colheitadeiras,         trabalhando         8         horas         por         dia,
colhem         1500         sacas         de         soja         em         um         dia.         Quantas
sacas         de         soja         serão         colhidas         se         forem         5
colheitadeiras         trabalhando         6         horas         por         dia?

a) Serão         colhidas         1875         sacas         de         soja.
b) Serão         colhidas         550         sacas         de         soja.
c) Serão         colhidas         1200         sacas         de         soja.
d) Serão         colhidas         45000         sacas         de         soja.

Questão 09

Carla         quer         fazer         um         dado         de         papelão,         em         forma         de
cubo,         com         as         dimensões         apresentadas         na         figura
abaixo:

Qual         será         a         quantidade         de         papelão         usada         (em         cm²)?

a) Serão         usados         0,96cm²         de         papelão.
b) Serão         usados         960cm²         de         papelão.
c) Serão         usados         9600cm²         de         papelão.
d) Serão         usados         0,096cm²         de         papelão.

Questão 10

Um         ambulante         vende         em         média         23         capinhas         de
celular         de         15         reais         cada         e         15         máscaras         de         tecido         de
7         reais         cada         por         semana.         Usando         esses         valores,
quanto         ele         fatura         com         estes         dois         itens         em         um         mês?
(considere         o         mês         com         4         semanas).

a) Ele         fatura         345         reais.
b) Ele         fatura         1800         reais.
c) Ele         fatura         105         reais.
d) Ele         fatura         450         reais.

Conhecimentos Específicos

Questão 11

De         acordo         com         o         Código         de         Ética         dos         Profissionais
de         Educação         Física         -         Resolução         n°         56/2003         o
exercício         profissional         em         Educação         Física
pautar-se-á         pelos         seguintes         princípios,         EXCETO:

a) A         valorização         da         identidade         pessoal         no         campo         da
atividade         física.

b) A         sustentabilidade         do         meio         ambiente.
c) A         responsabilidade         social.
d) O         respeito         à         vida,         à         dignidade,         à         integridade         e         aos

direitos         do         indivíduo.

Questão 12

Os         Parâmetros         Curriculares         Nacionais         consideram
que         a         avaliação         deva         ser:

a) De         utilidade         para         o         aluno,         que         em         consenso         com
os         objetivos         propostos,         pode         dimensionar         os
avanços         e         as         dificuldades         dentro         do         processo         de
ensino         e         aprendizagem         e         torná-lo         cada         vez         mais
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produtivo.
b) De         utilidade         para         o         professor,         que         pode         avaliar         os

conteúdos         trabalhados,         atribuir         a         nota         do         aluno
dentro         do         processo         de         ensino         e         aprendizagem         e
torná-lo         cada         vez         mais         produtivo.

c) De         utilidade,         tanto         para         o         aluno         como         para         o
professor,         para         que         ambos         possam         dimensionar
os         avanços         e         as         dificuldades         dentro         do         processo
de         ensino         e         aprendizagem         e         torná-lo         cada         vez
mais         produtivo.

d) De         utilidade         para         o         professor,         que         em         consenso
com         os         objetivos         propostos,         pode         dimensionar         os
avanços         e         as         dificuldades         dentro         do         processo         de
ensino         e         aprendizagem         e         torná-lo         cada         vez         mais
produtivo.

Questão 13

No         Brasil         a         educação         física         passou         por         um         processo
de         busca         para         romper         com         os         limites         biológicos         e         de
rendimentos         apenas.         Surgem         as         chamadas
abordagens         da         Educação         Física.         Analise         as
sentenças         a         seguir:

I.         Nessa         abordagem,         a         função         da         educação         física         é
possibilitar         que         o         comportamento         seja         desenvolvido,
ocorrendo         a         partir         das         experiências         de         movimento         da
criança         dentro         de         uma         faixa         etária         adequada.
II.         Busca         desenvolver         fatores         como         a         noção         de         corpo,
tonicidade,         equilíbrio,         estrutura         espaço-temporal,
lateralidade,         coordenação         motora         global         e
coordenação         fina.

As         afirmações         acima         se         referem         a:

a) Abordagem         construtivista.
b) Abordagem         saúde         renovada.
c) Abordagem         desenvolvimentista.
d) Abordagem         psicomotora.

Questão 14

O         Estatuto         da         Criança         e         do         Adolescente         -         Lei         n°
8.069/1990         em         relação         ao         direito         à         educação,         à
cultura,         ao         esporte         e         ao         lazer         versa:         "A         criança         e         o
adolescente         têm         direito         à         educação,         visando         ao         pleno
desenvolvimento         de         sua         pessoa,         preparo         para         o
exercício         da         cidadania         e         qualificação         para         o         trabalho,
assegurando-se-lhes,         EXCETO:

a) Igualdade         de         condições         para         o         acesso         e
permanência         em         sua         residência.

b) Direito         de         organização         e         participação         em
entidades         estudantis.

c) Acesso         à         escola         pública         e         gratuita,         próxima         de         sua
residência.

d) Direito         de         contestar         critérios         avaliativos,         podendo
recorrer         às         instâncias         escolares         superiores.

Questão 15

Sobre         o         importante         instituto         da         fisiologia         do         esforço
analise         a         definição         a         seguir:         Quando         um         músculo
contrai-se         e         produz         força         sem         alteração
macroscópica         no         ângulo         da         articulação,         a         contração         é
dita:

a) Contração         Excêntrica.
b) Contração         Concêntrica.
c) Contração         Isométrica.
d) Contração         Estrutural.

Questão 16

Analise         o         fragmento         de         texto         a         seguir,         extraído         dos
Parâmetros         curriculares         da         educação         física         ao         tratar
da         cultura         corporal         de         movimento         e         assinale         a
alternativa         que         completa         corretamente         as         lacunas:

"O         ser         humano,         desde         suas         origens,
produziu________________________.         Sua         história         é
uma         história         de________________________         na
medida         em         que         tudo         o         que         faz         é         parte         de         um
contexto         em         que         se         produzem         e         reproduzem
conhecimentos.          O          conceito
de________________________         é         aqui         entendido,
simultaneamente,         como         produto         da         sociedade         e
como         processo         dinâmico         que         vai         constituindo         e
transformando         a         coletividade         à         qual         os         indivíduos
pertencem,         antecedendo-os         e         transcendendo-os."

a) Cultura,         conhecimento,         conhecimento.
b) Conhecimento,         conhecimento,         conhecimento.
c) Cultura,         cultura,         cultura.
d) Conhecimento,         cultura,         cultura.

Questão 17

A         educação,         dever         da         família         e         do         Estado,         inspirada
nos         princípios         de         liberdade         e         nos         ideais         de
solidariedade         humana,         tem         por         finalidade         o         pleno
desenvolvimento         do         educando,         seu         preparo         para         o
exercício         da         cidadania         e         sua         qualificação         para         o
trabalho.         De         acordo         com         a         Lei         de         Diretrizes         e         Bases
da         Educação         Nacional         (LDB)         o         ensino         será
ministrado         com         base         nos         seguintes         princípios,
EXCETO:
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a) Respeito         à         liberdade         e         apreço         à         tolerância.
b) Coexistência         de         instituições         públicas         de         ensino.
c) Liberdade         de         aprender,         ensinar,         pesquisar         e

divulgar         a         cultura,         o         pensamento,         a         arte         e         o         saber.
d) Pluralismo         de         ideias         e         de         concepções

pedagógicas.

Questão 18

No         atletismo         existem         provas         que         são         combinações         de
outras         modalidades         esportivas         reunidas.         Uma         dessas
provas         é         o         pentatlo         moderno,         composto         por         cinco
modalidades         esportivas.         Marque         a         alternativa         que
apresenta         a         modalidade         que         NÃO         faz         parte         do
pentatlo         moderno:

a) Esgrima.
b) Natação.
c) Salto         em         distância.
d) Hipismo.

Questão 19

Um         professor         de         educação         física         decidiu         trabalhar
com         categorias         de         esportes,         ampliando         o         cardápio
esportivo         e         cativando         mais         os         estudantes.         Desta
forma         iniciou         por         esportes         de         precisão,         que         são:

a) Aqueles         nos         quais         o         resultado         da         ação         motora
comparado         é         a         eficiência         e         a         eficácia         de         aproximar
um         objeto         ou         atingir         um         alvo.

b) Aqueles         que         no         aspecto         motor,         observamos         o
desenvolvimento         da         lateralidade,         o         controle         do
tônus         muscular,         a         melhora         do         equilíbrio         e         da
coordenação         global,         o         aprimoramento         da         ideia         de
tempo         e         espaço,         bem         como         da         noção         de         corpo.

c) Aqueles         nos         quais         o         resultado         da         ação         motora
comparado         é         a         qualidade         do         movimento         segundo
padrões         técnico-combinatórios.

d) Aqueles         que         se         caracterizam         por         arremessar,
lançar         ou         rebater         a         bola         em         direção         a         setores         da
quadra         adversária.

Questão 20

A         avaliação         em         educação         física         deve         ser         utilizada
sobretudo         como         instrumento         de         melhoria         na
aprendizagem.         Considerando         esse         aspecto,         qual         das
alternativas         a         seguir         seria         a         melhor         opção         para         um
professor         de         educação         física         avaliar         seus         alunos
utilizando         um         jogo         de         voleibol:

a) Solicitar         aos         alunos         a         criação         de         um         jogo         de
voleibol         que         contemple,         na         sua         execução,         a
descoberta         de         formas         diferentes         de         jogar         esse
esporte         além         daquelas         que         os         alunos         já
vivenciaram.

b) Realizar         uma         partida         de         voleibol,         considerar         a
individualidade         de         cada         aluno,         as         limitações         na
realização         dos         fundamentos         do         voleibol         e         atribuir
nota         de         acordo         com         os         acertos         e         erros         cometidos
exclusivamente         durante         aquela         partida.

c) Solicitar         que         os         alunos         executem         uma         partida         de
voleibol,         afim         de         identificar         os         mais         habilidosos         e
através         dessa         constatação         atribuir         a         nota.

d) Realizar         uma         partida         e         atribuir         notas         e         conceitos
superiores         ao         componentes         da         equipe         que
conseguirem         reproduzir         gestos         desportivos
próximos         aos         realizados         pelos         atletas         profissionais
dessa         modalidade.
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