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Língua Portuguesa 

 
Com base no poema responda as questões de 01 a 05: 
 

Pequena crônica policial 
  
Jazia no chão, sem vida, 
E estava toda pintada! 
Nem a morte lhe emprestara 
A sua grave beleza... 
Com fria curiosidade, 
Vinha gente a espiar-lhe a cara, 
As fundas marcas da idade, 
Das canseiras, da bebida... 
Triste da mulher perdida 
Que um marinheiro esfaqueara! 
Vieram uns homens de branco, 
Foi levada ao necrotério. 
E quando abriam, na mesa, 
O seu corpo sem mistério, 
Que linda e alegre menina 
Entrou correndo no Céu?! 
Lá continuou como era 
Antes que o mundo lhe desse 
A sua maldita sina: 
Sem nada saber da vida, 
De vícios ou de perigos, 
Sem nada saber de nada... 
Com a sua trança comprida, 
Os seus sonhos de menina, 
Os seus sapatos antigos!” 
 

(QUINTANA, Mário. Prosa & verso. São Paulo: Globo, 1978.) 

 
01) Sobre o poema: 
 

1. O eu lírico excede o limite da realidade ao imaginar 
a mulher volvendo a pureza da infância. 

2. A vítima não recebeu nem a beleza da morte pela 
vida que supostamente levava. 

3. Apresenta informações que permitem comprovar a 
veracidade de todos os fatos. 

 
a) Somente 1 e 2 estão corretas. 
b) Somente 1 e 3 estão corretas. 
c) Somente 1 está correta. 
d) Somente 2 está correta. 
e) Somente 2 e 3 estão corretas. 
 
02) “Nem a morte lhe emprestara”; “Vinha gente a 

espiar-lhe a cara,” Os fragmentos apresentam, em 
relação a colocação pronominal, respectivamente: 
 
a) Mesóclise e ênclise. 
b) Ênclise e mesóclise. 
c) Próclise e ênclise. 
d) Ênclise e próclise. 
e) Próclise e mesóclise. 

03) “Jazia no chão, sem vida” Em qual das assertivas 
abaixo o verbo destacado está conjugado 
erroneamente: 
 
a) O mapa jazeu esquecido no fundo de um armário. 
b) O povo jazeria nas trevas se não visse a luz. 
c) Ali jazeram os feridos da última guerra. 
d) Se vós jazeres na infância os anjos lamentarão.  
e) Nós jazeremos no fundo da sepultura. 
 
04) Nos fragmentos: “E quando abriam...”; “Vieram uns 

homens de branco”, os termos sublinhados classificam-
se, pela ordem em que aparecem, como: 
 

a) Conjunção subordinativa concessiva e artigo definido. 
b) Conjunção subordinativa integrante e artigo definido. 
c) Conjunção subordinativa proporcional e artigo 

indefinido. 
d) Conjunção subordinativa final e artigo indefinido. 
e) Conjunção subordinativa temporal e artigo 

indefinido. 
 
05) “Com a sua trança comprida,” Comprida é 
parônima de cumprida. Identifique o par de palavras 
que NÃO se constitui como parônima: 
 
a) Vultoso e vultuoso. 
b) Degladiar e digladiar. 
c) Atoar e atuar. 
d) Infligir e infringir. 
e) Tetânico e titânico. 
 

Matemática 

 
06)  Dadas  as  funções  f(x) = 3x2-4x+2  e  g(x) = 2x-3  e 
h(x) = f(g(x)). Então 2h(x)-3g(x) é igual a: 
 
a) 35x2-38x+8 
b) 22x2-77x 
c) 93x2-13x+2 
d) 24x2-94x+91 
e) 36x2-96x+97 
 
 
 
 
 
07) A soma dos 6 primeiros termos da Progressão 
Aritmética (PA) dada por (5 ; 3 ....) é igual a: 
 
a) 0 
b) -3 
c) 5 
d) 7 
e) 19 
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08) O valor da expressão matemática (0,5)2+(0,25)-2 é 
igual a: 
 
a)  4  

75 
b) 65 

 4 
c) 5 

7 
d) 8 

7 
e) 5 

4 
 
 
 
09) Dada a função f(x) = 2x2+8x+2 e sendo s e p a soma 
e o produto de suas raízes respectivamente, então  p  é 
                                    s 
igual a: 
 
a) -0,25 
b) 4,5 
c) -3,5 
d) 0,5 
e) -0,75 
 
 
 
 

10) Sendo a equação exponencial 9x-2 =    1  , x é igual a: 
        243 
 
a) -0,25 
b) 1,75 
c) -0,5 
d) 0,75 
e) -2,5 
 

 

 

 

Conhecimentos Gerais 

 
11) A colonização do Município de Santa Terezinha do 
Progresso (SC) começou na década de: 
 
a) 1930. 
b) 1940. 
c) 1950. 
d) 1960. 
e) 1970. 
 
12) Santa Terezinha do Progresso (SC) desmembrou-se 
de Campo Erê (SC) em: 
 
a) 19 de julho de 1995. 
b) 11 de abril de 1996. 

c) 19 de julho de 1985. 
d) 11 de abril de 1986. 
e) 08 de dezembro de 1996. 
 
13) As Capitanias hereditárias foram um sistema de 
administração territorial criado pelo rei de Portugal D. 
João III, em 1534. Este sistema consistia em dividir o 
território brasileiro em grandes faixas e entregar a 
administração para particulares, principalmente nobres 
com relações com a Coroa Portuguesa. Acerca das 
Capitanias hereditárias, podemos afirmar que: 
 

I. Este sistema foi criado pelo rei de Portugal com o 
objetivo de colonizar o Brasil, evitando assim 
invasões estrangeiras. Ganharam o nome de 
Capitanias Hereditárias, pois eram transmitidas de 
pai para filho (de forma hereditária). 

II. O sistema não funcionou muito bem. Apenas as 
capitanias de São Vicente e Pernambuco deram 
certo. Pode-se citar como motivos do fracasso: a 
grande extensão territorial para administrar (e 
suas obrigações), falta de recursos econômicos e 
os constantes ataques indígenas. 

III. O sistema de Capitanias Hereditárias vigorou até o 
ano de 1759, quando foi extinto pelo Marquês de 
Ceará. 

 
a) Somente I e III estão corretas. 
b) Somente II e III estão corretas. 
c) Somente I e II estão corretas. 
d) Somente III está correta. 
e) Todas estão corretas. 
 
14) Recentemente uma tragédia ocorrida deixou o país 
chocado, quando mais de 200 pessoas vieram a falecer 
vítimas de um incêndio no Rio Grande do Sul. A 
tragédia atingiu principalmente jovens na faixa dos 18 
aos 30 anos que frequentavam uma boate em um 
bairro de classe média na cidade de: 
 
a) Santa Maria (RS). 
b) Santiago (RS). 
c) Santo Ângelo (RS). 
d) Porto Alegre (RS). 
e) Cruz Alta (RS). 
 
15) A abolição da escravatura no Brasil ocorreu 
somente em 13 de maio de 1888, através da Lei Áurea, 
com a qual a liberdade total e definitiva finalmente foi 
alcançada pelos negros brasileiros. Esta lei foi assinada 
pela: 
 
a) Imperatriz Amélia. 
b) Princesa Isabel. 
c) Santíssima Januária. 
d) Rainha Leopondina. 
e) Baronesa Paola. 
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Conteúdos Específicos 

 
16) No ano passado, o mundo acompanhou um dos 
casos mais polêmicos da história do esporte no que diz 
respeito ao doping esportivo, o caso do ciclista Lance 
Armstrong. Sobre este caso, leia as sentenças abaixo e 
assinale a correta: 
 
a) Lance Armstrong foi banido do esporte, mas continua 

com seus sete títulos que havia conquistado da Volta 
da França, principal prova da modalidade no mundo, 
entre 1999 e 2005. 

b) Segundo a União Ciclista Internacional (UCI) Lance 
Armstrong ainda pode voltar ao esporte, desde que 
reconheça seu erro e devolva os títulos conquistados. 

c) Lance Armstrong está sendo processado pelo jornal 
britânico Sunday Times, que cobra uma quantia de 
aproximadamente US$ 1,5 milhão depois de ter sido 
condenado, seis anos atrás, a pagar ao ciclista norte-
americano uma indenização por causa de publicações 
que apontavam que Armstrong fez uso de 
substâncias proibidas e liderou um esquema 
fraudulento na sua modalidade. 

d) A Agência Mundial Anti-Doping (WADA, na sigla em 
inglês) descobriu que Armstrong liderou um enorme 
programa de doping em suas equipes de ciclismo 
durante sua carreira. 

e) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 
17) Sobre a aptidão física, analise os itens abaixo e 
assinale a alternativa correta: 
 

I. Aptidão física pode ser definida como uma 
condição física na qual o indivíduo possui energia 
e vigor para realizar tarefas do cotidiano e 
participar de atividades recreativas sem entrar em 
fadiga. 

II. Os componentes mensuráveis da aptidão física 
são; força, resistência muscular, flexibilidade e 
composição corporal. 

III. Os componentes relacionados à habilidade 
desportiva são: agilidade, equilíbrio, coordenação, 
potência e lateralidade. 

IV. Os componentes da aptidão física relacionados à 
habilidade esportiva têm pouca relação com a 
saúde estando mais voltados ao sucesso de 
práticas desportivas individuais e coletivas.  

 
a) Somente I, II e IV estão corretos. 
b) Somente I, III e IV estão corretos. 
c) Somente I e II estão corretos. 
d) Somente III e IV estão corretos. 
e) Somente I e IV estão corretos. 
  
18) Analise os itens a seguir e, de acordo com seus 
conhecimentos, assinale sobre qual time do futebol 
catarinense se tratam:  
 

I. Em 1992 participou da Taça Libertadores da 
América. 

II. O atual treinador da Seleção Brasileira de Futebol, 
Luiz Felipe Escolari foi treinador desse clube, 
sendo inclusive campeão da Copa do Brasil em 
1991. 

III. É atualmente o único representante catarinense 
na série A do campeonato brasileiro de futebol.  

 
a) Figueirense Futebol Clube. 
b) Avaí Futebol Clube. 
c) Chapecoense Futebol Clube. 
d) Joinville Esporte Clube. 
e) Criciúma Esporte Clube. 
 
19) Baseado em seus conhecimentos sobre as 
modalidades do atletismo e suas fases de execução dos 
movimentos, faça as relações abaixo e em seguida 
assinale a alternativa correta: 
 

1) Lançamento do Disco. 
2) Salto com Vara. 
3) Salto em Altura (Flop). 
4) Lançamento do Martelo. 

 
(       ) Corrida de Impulso, Impulsão ou Batida, Elevação, 

Transposição, Queda ou Aterrissagem. 
(       )  Empunhadura, Posição de Partida, Impulso Inicial 

ou Molinetes, Giros, Lançamento Propriamente 
Dito, Ação Final. 

(       ) Empunhadura, Posição Inicial, Giro ou 
Deslocamento, Posição Final, Lançamento 
Propriamente Dito, Reversão. 

(       )  Corrida de Impulsão, Encaixe, Elevação, Oscilação, 
Impulso Ascendente, Volta ou Giro, Impulso Final, 
Transposição, Queda ou Aterrissagem. 

 
a) 2 - 1 - 4 - 3. 
b) 3 - 4 - 1 - 2. 
c) 4 - 3 - 2 - 1. 
d) 1 - 2 - 3 - 4. 
e) 3 - 1 - 2 - 4. 
 
20) Nos termos do art. 18 da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional - LDB, os sistemas municipais de 
ensino compreendem: 
 

I. As instituições do ensino fundamental, médio e 
superior mantidas pelo Poder Público municipal. 

II. As instituições de educação infantil criadas e 
mantidas pela iniciativa privada. 

III. Os órgãos municipais de educação. 
 
a) Somente I e III estão corretas. 
b) Somente I e II estão corretas. 
c) Somente II e III estão corretas. 
d) Somente II está correta. 
e) Somente III está correta. 
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21) Está tramitando no Senado o Projeto de Lei nº 249 
de 2012, do Senador Eduardo Amorim. Sobre este 
Projeto de Lei do Senado (PLS) é correto afirmar que: 
 
a) Se aprovado, o PLS irá alterar o § 3º do art. 26 da Lei 

nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional), para estabelecer a carga horária mínima 
de 2 horas semanais para o componente curricular 
obrigatório educação física, nos ensinos fundamental 
e médio. 

b) Se aprovado, o PSL irá alterar o § 3º do art. 26 da Lei 
nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional), para estabelecer a carga horária mínima 
de 1 hora por dia para o componente curricular 
obrigatório educação física, nos ensinos fundamental 
e médio. 

c) O PLS tem por objetivo incentivar a prática de 
exercícios físicos regulares aos alunos. 

d) Se aprovado, o PSL irá alterar o § 3º do art. 26 da Lei 
nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional), para estabelecer a carga horária mínima 
de 2 horas por dia para o componente curricular 
obrigatório educação física, no ensino médio. 

e) O PLS está na comissão de educação do senado e, se 
o projeto for aprovado entrará em vigor a carga 
horária máxima de 2 horas semanais para o 
componente curricular obrigatório educação física, 
nos ensinos fundamental e médio. 

 
22) Sobre as tendências críticas da educação física 
escolar é correto afirmar que: 
 
a) O esporte não é conteúdo desta tendência. 
b) Tem por finalidade uma leitura da realidade social. 
c) Seus conteúdos trabalham focados em informações 

sobre as capacidades físicas e nutrição. 
d) Seus conteúdos visam o prazer e o divertimento, bem 

como o respeito mútuo às diferenças. 
e) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
23) Segundo o art. 8º da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – LDB, a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios organizarão, em 
regime de colaboração, os respectivos sistemas de 
ensino. Os Municípios incumbir-se-ão, dentre outros 
princípios de: 
 

I. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e 
instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, 
integrando-os às políticas e planos educacionais 
da União e dos Estados. 

II. Exercer ação redistributiva em relação às suas 
escolas. 

III. Baixar normas complementares para o seu 
sistema de ensino. 

IV. Autorizar, credenciar e supervisionar os 
estabelecimentos do seu sistema de ensino. 

 

a) Somente I, II e III estão corretas. 
b) Somente I, II e IV estão corretas. 
c) Somente I, III e IV estão corretas. 
d) Somente I e III estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
 
24) Em novembro de 2012, a seleção brasileira de futsal 
tornou-se mais uma vez campeã mundial. Acerca deste 
evento, assinale a alternativa correta: 
 
a) Na final, a seleção brasileira de futsal enfrentou a 

rival argentina, ganhou o jogo por um placar de 3 x 2, 
tornando-se a única seleção heptacampeã. 

b) Na final, a seleção brasileira de futsal enfrentou a 
seleção espanhola, e ganhou o jogo por um placar de 
3 x 2. O gol da vitória foi feito na prorrogação pelo 
jogador Falcão, camisa 12. 

c) Na final, a seleção brasileira de futsal enfrentou a 
seleção espanhola, e ganhou o jogo por um placar de 
3 x 2. O gol da vitória foi feito na prorrogação pelo 
jogador Neto, camisa 11. 

d) Na final, o jogador da seleção brasileira de futsal, 
Falcão, camisa 12, fez dois dos três gols que deram a 
vitória e o título de heptacampeã mundial de futsal à 
seleção brasileira. 

e) Na final, a seleção brasileira de futsal enfrentou a 
seleção chilena, ganhando o jogo por um placar de 3 
x 2. 

 
25) De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente - ECA, podemos afirmar que: 
 

I. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça 
ou violação dos direitos da criança e do 
adolescente. 

II. A criança e o adolescente têm direito a 
informação, cultura, lazer, esportes, diversões, 
espetáculos e produtos e serviços que respeitem 
sua condição peculiar de pessoa em 
desenvolvimento. 

III. A inobservância das normas de prevenção 
importará em responsabilidade da pessoa física ou 
jurídica nos termos da Lei. 

 
a) Somente III está correta. 
b) Somente I e II estão corretas. 
c) Somente I e III estão corretas. 
d) Somente II e III estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
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