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LÍNGUA PORTUGUESA / INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 
 
 
 

Leia atentamente o texto abaixo para responder às 
questões de 01 a 03. 
 
 

 

Amor de duas às quatro 

Sozinha, nas tardes de melancolia, deixava-se abraçar 
pelas recordações, aos poucos afastando-se daquela sala, 
para percorrer os corredores do passado, entrando ora 
numa, ora noutra das inúmeras portas que neles se 
abriam. 

Detinha-se a pensar nos bailes, reconstruindo os bordados 
de um vestido, as volutas de uma dança. Depois deslizava 
para um certo passeio de barco sobre o lago, e aquelas, 
tardes de risos nas quermesses. 

Entre tantas, a lembrança de que mais gostava era a das 
matinês do cinema São Luís. Revia-se de vestido limpo 
ainda cheirando a ferro de engomar, os cabelos úmidos de 
banho, cochichando com as colegas, indo longamente ao 
banheiro, e sonhando, como todas, com os gêmeos de 
Laranjeiras. 

Eram identicamente lindos os dois irmãos que chegavam 
sempre sozinhos para a sessão, louros e lisos como 
príncipes, subindo as escadarias sob os olhares cobiçosos 
das moças. Nunca mais os vira depois, nem soubera o que 
deles havia sido feito. 

Mas na penumbra das tardes ainda estremecia com o 
pensamento, e suspirando se perguntava qual dos dois a 
teria feito mais feliz, se apenas o amor tivesse sido 
possível. 

COLASANTI, Marina. Contos de amor rasgados. Rio de Janeiro: Rocco, 1986. 

 
 
1.  Observe: 

“Mas na penumbra das tardes ainda estremecia 

com o pensamento, e suspirando se 

perguntava qual dos dois a teria feito mais 

feliz, se apenas o amor tivesse sido possível.” 

Assinale a alternativa correta quanto às 
palavras destacadas no fragmento acima: 

A. A primeira palavra é um pronome oblíquo de 3ª 
pessoa e a segunda palavra, uma conjunção 
subordinativa condicional. 

B. A primeira palavra destacada é uma conjunção 
subordinativa integrante e a segunda palavra, uma 
conjunção subordinativa condicional. 

C. As duas são Conjunções Coordenativas Aditivas, pois 
ligam orações ou palavras, expressando ideia de 
acrescentamento ou adição 

D. Qualquer uma dessas duas palavras poderia ser 

substituída pela conjunção embora, sem alteração do 

significado. 
 
 
2.  Leia as afirmativas abaixo: 

I)  Verifica-se que a protagonista apoia-se nas 
lembranças de um único episódio do passado. 

II) Um clima de nostalgia prevalece no conto. 

III) Os gêmeos representam a possibilidade da 
felicidade no amor. 

Está(ão) correta(s): 

A. Alternativas I e II 
B. Alternativas II e III  
C. Todas as alternativas 
D. Nenhuma das alternativas 
 
3.  Marina Colasanti  é uma escritora e jornalista 

ítalo-brasileira nascida na então colônia 
italiana da Eritreia. Viveu sua infância na Líbia 
e então voltou à Itália onde viveu onze anos. 
Emigram para o Brasil em 1948 com a eclosão 
da Segunda Guerra Mundial. Como escritora, 
publicou 33 livros, entre contos, poesia, prosa, 

literatura infantil e infanto-juvenil. Seu livro de 
contos "Uma ideia toda azul" recebeu o prêmio 
O Melhor para o Jovem, da Fundação Nacional 
do Livro Infantil e Juvenil.  

Leia um fragmento do conto A primeira só, de 
Marina Colasanti: 

“Queria uma amiga para brincar”. 

“Correu, correu, e a tristeza continuava 
com ela. Correu pelo bosque, correu pelo 
prado. Parou à beira do lago” 

Quanto à análise sintática das frases acima, é 
CORRETO afirmar que: 

A. O primeiro fragmento é período composto e o 
segundo fragmento é constituído de seis orações. 

B. O primeiro fragmento é período simples e o segundo 
fragmento é constituído de seis orações. 

C. O primeiro fragmento é período composto e o 
segundo fragmento é constituído de três orações . 

D. O primeiro fragmento é período simples e o segundo 
fragmento é constituído de três orações. 

 
4.  A alternativa em que o verbo CHAMAR 

conjugado não corresponde ao tempo verbal é: 
A. Nós chamáramos – Pretérito mais-que-perfeito do 

indicativo. 
B. Chamemos nós – Afirmativo do imperativo 
C. Elas chamarão – Futuro do pretérito. 
D. Vós chamastes – Pretérito perfeito do indicativo. 
 
5.  Assinale a alternativa em que todas as palavras 

se completam adequadamente a frase abaixo: 

“Foram insuficientes as ______ apresentadas, 
______ de se esclarecerem os _______”.  

A. escuzas - a fim - mal-entendido 
B. escusas - afim - mal-entendidos 
C. excusas - afim - mal-entendidos 
D. escusas - a fim - mal-entendidos 
 
 
6.  Leia a frase abaixo e em seguida assinale a 

circunstância expressa no item em destaque: 

“Para ampliar o número de interessados, o 

prazo de inscrições deste concurso foi 
prorrogado.” 

A. Finalidade 
B. Proporção 
C. Consequência 
D. Causa 
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7.  Leia um trecho extraído da obra “As cem 
melhores crônicas brasileiras” de Otto Lara 
Rezende Santos (Objetiva, 2007):  

“Houvesse o que houvesse, trazia no coração 
uma medida de equilíbrio que era um dom de 

nascença, mas era também fruto do 

aprendizado que só a experiência dá.”  

Assinale a alternativa cujo conteúdo define a 
relação entre a ideia introduzida pela palavra 
destacada e aquela veiculada antes dessa 
mesma palavra. 

A. Explicação 
B. Condição 
C. Conclusão 
D. Adição 
 
8.  Leia o texto abaixo: 

“Governador, o secretário de infraestrutura 

indicou a engenheira Helena, irmã dele, para 

fiscalizar a reforma da ponte”.  

Os termos destacados na frase, são, 
respectivamente: 

A. Sujeito, aposto e complemento nominal. 
B. Vocativo, aposto e objeto direto. 
C. Vocativo, predicativo do sujeito e aposto. 
D. Sujeito, aposto e objeto direto. 

 

MATEMÁTICA 
 
9.  Em um Município de 8.000 habitantes, realizou-

se uma pesquisa com o intuito de verificar a 
preferência dos moradores por três produtos 
distintos: W, Y e X. Da pesquisa, verificou-se 
que, dos entrevistados:  

 36% utilizam o produto W;  
 48% utilizam o produto Y;  
 16% utilizam o produto X; 

Além disso, a pesquisa evidenciou que não há 
pessoas que utilizam simultaneamente dois ou 
mais produtos. Assim, considerando que, com 

exceção das crianças (10% da população) e 
dos funcionários da indústria (2,5 % da 
população) todos os demais habitantes foram 
entrevistados. Com o intuito de atender a todos 
os entrevistados, com uma unidade do produto 
de sua preferência, a indústria deverá produzir: 

A. 2.520 unidades do produto W, 3.360 unidades do 
produto Y e 1.120 unidades do produto X. 

B. 2.880 unidades do produto W, 3.840 unidades do 
produto Y e 1.280 unidades do produto X. 

C. 2.592 unidades do produto W, 3.456 unidades do 
produto Y e 1.152 unidades do produto X. 

D. 2.448 unidades do produto W, 3.264 unidades do 
produto Y e 1.088 unidades do produto X. 

 
 
10.  Considerando a soma simples dos números de 

1 a 100 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + [...] + 100) 
teremos um resultado, cuja quinta parte é: 

A. 1.525 
B. 1.210 
C. 1.010 
D. 975 
 

11.  Um município efetuou um processo licitatório 
para a contratação de uma empresa para 
identificar todos os assentos de seu novo 
ginásio de esportes. A modalidade aplicada foi 
a de pregão, sendo o valor inicial de R$ 0,80 
(oitenta centavos) por caractere a ser aposto 
nos assentos, a empresa vencedora foi 
contratada pelo valor equivalente a 50% do 
valor inicial estimado. Ao final da execução dos 
serviços a empresa recebeu R$ 7.318,40 pelos 
serviços contratados executados. Considerando 
que para identificar todos os assentos do 
ginásio foram utilizados somente números 

naturais inteiros, iniciando do número 1 (um) e 
que não foram utilizados zeros a esquerda dos 
números, qual a capacidade do ginásio 
inaugurado? 

A. 2.400 lugares 
B. 2.850 lugares 
C. 3.200 lugares 
D. 3.440 lugares 
 
 
12.  Ao final de um dia de trabalho, foram 

transportados ao depósito municipal 2.520m³ 
de macadame, pela frota municipal de 15 
caçambas, onde cada veículo transportou 14 

cargas no dia. No dia seguinte, por problemas 
mecânicos, 1/3 (um terço) da frota do 
município ficou inoperante. Com o intuito de 
dar continuidade aos trabalhos, o município 
contratou mais 10 (dez) caçambas para efetuar 
esse transporte. Considerando que no cenário 
apresentado todas as caçambas tem a mesma 
capacidade de carga e ao final do dia foram 
transportadas 14 cargas por cada veículo, qual 
o volume de macadame movimentado neste dia 
de trabalho? 

A. 3.200m³ 
B. 3.360m³ 
C. 3.440m³ 
D. 3.600m³ 
 
 
13.  Os irmãos Marcos e André adquiriram dois 

veículos. O veículo de Marcos é um modelo 
popular, mais econômico, perfazendo uma 
média de 16,0 km por litro de combustível, 
enquanto o veículo de André, um esportivo, 
perfaz uma média de 12,0 km por litro de 
combustível. Considerando que o preço do litro 
do combustível é de R$ 3,20 (três reais e vinte 
centavos) e ambos os veículos foram 
abastecidos com R$ 100,00 (cem reais) cada, 
qual a diferença de quilometragem percorrida 

entre os veículos de Marcos e André, 
considerando o consumo médio de seus 
veículos e apenas este abastecimento 
realizado? 

A. 80 km 
B. 105 km 
C. 115 km 
D. 125 km 
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14.  Um médico prescreveu ministrar um remédio 
na dosagem de 5 gotas para cada 2 quilos de 
peso da criança, aplicadas a cada 8 horas. Ao 
final de um dia a criança recebeu ao todo 90 
gotas. Qual o peso desta criança?  

A. 10 kg 
B. 12 kg 
C. 14 kg 
D. 15 kg 
 
15.  O valor de um produto sofre um aumento de 

15%. Após 60 dias, sofre novo reajuste de 
10%. Qual o aumento em percentual do valor 

inicial do produto (antes do primeiro reajuste) 
em relação ao valor obtido após o segundo 
aumento? 

A. 24,5% 
B. 25,0% 
C. 26,5% 
D. 27,0% 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 
16.  Sobre o município de Bom Retiro, é 

INCORRETO afirmar que:  

A. É um município situado na Serra Catarinense e no 
Vale do Itajaí. 

B. Possui um dos melhores climas do Brasil. 
C. A cidade tem a altitude média de 890 metros e seu 

ponto culminante está a 1.872 metros, no Morro da 
Boa Vista, na região denominada Campo dos Padres 
na Serra Geral. 

D. Sua colonização predominante tem origem 
portuguesa, italiana e alemã. 

 
17.  Bom Retiro é um município catarinense 

localizado a uma latitude 27º47'50" sul e a 
uma longitude 49º29'21" oeste, estando a uma 
altitude média de 890 metros. Seus municípios 

limítrofes são: 

A. Alfredo Wagner, Bocaina do Sul, Rio Rufino, Urubici, 
Anitápolis, Chapadão do Lageado e Otacílio Costa, 
apenas. 

B. Alfredo Wagner, Bocaina do Sul, Rio Rufino, Urubici, 
Anitápolis, Chapadão do Lageado, Otacílio Costa e 
Petrolândia, apenas. 

C. Alfredo Wagner, Bocaina do Sul, Rio Rufino, Urubici,  
Chapadão do Lageado, Otacílio Costa e Petrolândia, 
apenas. 

D. Alfredo Wagner, Bocaina do Sul, Rio Rufino, Urubici, 
Anitápolis, Otacílio Costa e Petrolândia, apenas. 

 
18.  Com os recentes escândalos de denúncias de 

corrupção na Petrobras, denúncias de desvios  
de verbas no BNDES, aumento de combustíveis, 
aumento de energia elétrica, restrição de 
crédito do financiamento do ensino superior, 
dentre outros, um termo vem tomando conta 
das mídias sociais e públicas, fomentadas, 
principalmente, pela ala de oposição a atual 
gestão federal: “Impeachment”. Em relação a 
administração pública, este termo significa: 

A. Instrumento que proíbe candidatos corruptos a 
concorrerem a qualquer outra eleição, após o término 
do seu mandato. 

B. Processo instaurado com base em denúncia de crime 
de responsabilidade contra alta autoridade do poder 
executivo ou do poder judiciário, cuja sentença é da 
alçada do poder legislativo, afastando esta 
autoridade do cargo que ocupa. 

C. Autorização emanada do poder legislativo a alta 
autoridade do poder executivo ou do poder judiciário, 
permitindo o afastamento temporário de seus cargos, 
em virtude de tratamento de saúde. 

D. Processo instaurado com base em denúncia de crime 

de responsabilidade contra alta autoridade do poder 
executivo ou do poder judiciário, cuja sentença é da 
alçada do poder legislativo, anulando a diplomação 
dos candidatos eleitos e diplomando os candidatos 
que ficaram na colocação imediatamente posterior. 

 
19.  Quanto aos conceitos básicos de Internet e 

Intranet, selecione a única alternativa que está 
totalmente CORRETA: 

A. O navegador Internet Explorer somente pode ser 
utilizado em uma Intranet. 

B. O navegador Internet Explorer somente pode ser 
utilizado em uma Internet. 

C. O navegador Internet Explorer pode ser utilizado 

tanto em uma Internet como numa Intranet. 
D. Apenas o navegador Internet Explorer pode ser 

utilizado em uma Internet. 
 
20.  Em relação ao correio eletrônico (e-mail), é 

INCORRETO afirmar que: 

A. Pode ser utilizado em ambientes de Internet ou 
Intranet. 

B. O correio eletrônico é mais antigo que a Internet. 
C. Podem ser gerenciados por aplicativos previamente 

instalados no computador ou diretamente por 
navegadores de internet, os denominados “webmail”. 

D. A troca reiterada de respostas entre usuários de e-
mail, ou seja, uma cadeia de respostas, é 
tecnicamente chamada de SPAM. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21.  Sobre o plano de aula, é INCORRETO afirmar 

que: 

A. Pode ser denominado também como planos de 
unidades didáticas. 

B. Na sua elaboração, deve-se levar em consideração, 
em primeiro lugar, que a aula é um período de tempo 
variável. Isso significa que se deve planejar não uma 
aula, mas um conjunto de aulas. 

C. No plano de aula, devem constar os objetivos, tarefa 
tão importante que deles vão depender os métodos, 
os procedimentos de ensino e as várias formas de 
avaliação. 

D. É importante que se leve em conta que cada tópico 
novo é uma continuidade do anterior; é necessário, 
assim, considerar o nível de preparação inicial dos 
alunos para a matéria nova. 
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22.  A avaliação é um dos grandes desafios na 
prática pedagógica, e quando vista pelos 
educadores com caráter de realização 
interativa visa, EXCETO: 

A. Captar as necessidades, a fim de ser trabalhadas e 
superadas, garantindo a aprendizagem e o 
desenvolvimento por parte de todos os alunos. 

B. Favorecer que, em especial, aluno e professor 
possam refletir conjuntamente sobre esta realidade e 
selecionar as formas apropriadas de dar continuidade 
ao trabalho. 

C. Tornar-se elemento de referência para o controle e a 
dominação, levantando dados e classificação 

registrados nos diários de classe e arquivos escolares. 
D. Atentar para as dificuldades da aprendizagem dos 

educandos e decidir trabalhar com eles, para que 
possam efetivamente construir resultados necessários 
da aprendizagem. 

 
23.  Na abordagem construtiva de João Batista 

Freire a função da Educação Física Escolar é? 

A. Praticar atividade física durante a escolarização para 
a promoção da saúde. 

B. Tematizar os elementos da cultura corporal. 
C. Ensinar as habilidades motoras. 
D. Trabalhar a cultura infantil, aproximando a realidade 

da escola à realidade do aluno. 

 
24.  A Educação Física sofreu mudanças ao longo 

dos anos, segundo os princípios éticos da 
sociedade e os projetos político pedagógicos 
construídos pelas escolas em variadas épocas. 
Inicialmente, sua inserção no currículo escolar 
brasileiro associou-a com a ginástica, 
fundamentada na área: 

A. Do lazer e na constituição da Ditadura Militar 
B. Do lazer e na constituição do Estado Novo. 
C. Médica e na constituição do Estado Nacional. 
D. Médica e na constituição da Ditadura Militar. 
 

25.  Na elaboração de uma aula de dança para o 
Ensino Fundamental, deve-se criar 
oportunidades de identificar e vivenciar os 
elementos constitutivos da dança. Quais são 
eles? 

A. Campo, espaço e formas. 
B. Formas, formato e formação. 
C. Beleza, formas e tempo. 
D. Formas, espaço e tempo. 
 

26.  Qual das alternativas NÃO contém conteúdo da 
Educação Física? 

A. Dança, lutas e capoeira 
B. Lazer e administração 
C. Desporto 

D. Dança, lutas e capoeira 
 

27.  O objeto de estudo da Educação Física na 
abordagem da aptidão física / promoção da 
saúde é ? 

A. Movimento humano, aprendizagem. 
B. Atividade física em substituição ao termo movimento 

humano. 
C. Personalidade. 
D. Cultura corporal. 

 

28.  No Ensino Fundamental, dentro do eixo 
temático − Esporte, com relação a uma 
modalidade esportiva específica (futebol, por 
exemplo), quais os tópicos que devem ser 
trabalhados nas aulas? 

A. História, elementos técnicos básicos, tática e regras. 
B. Elementos técnicos básicos, tática, regras e 

hidratação. 
C. Elementos técnicos básicos, regras, inclusão e 

hidratação. 
D. História, regras, inclusão no esporte. 
 
29.  As expressões, rebote ofensivo e rebote 

defensivo são utilizadas em que esporte? 

A. Futsal 
B. Handebol 
C. Voleibol 
D. Basquete 

 
30.  O esporte, a ginástica, os jogos, as 

brincadeiras, a dança, os movimentos 
expressivos, dentre outros, correspondem aos 
conteúdos da Educação Física na educação 
básica. Esses conteúdos são manifestados em 
forma de vivências, conceitos, sentidos e 
significados ao longo das aulas. Dessa maneira, 

o entendimento da Educação Física como área 
de conhecimento tem como característica: 

A. Atividades físicas do cotidiano contemporâneo. 
B. Práticas corporais construídas ao longo do tempo. 
C. Movimentos da dança de salão. 
D. Esportes tradicionais com vistas ao rendimento. 

 
31.  Julgue as alternativas abaixo usando (V) para 

verdadeiro e (F) para falso, em seguida 
assinale a opção que apresenta a sequência 
CORRETA.  

São tipos de nado: 

I. crawl e costas; 

II. peito e golfinho; 

III. borboleta e costas; 

A. V-V-V 
B. V-F-V 
C. V-V-F 
D. F-V-F 

 
32.  São objetivos da melhoria do condicionamento 

físico de cardiopata, EXCETO: 

A. Aumento nos níveis do bom colesterol (HDL) e 
diminuição de triglicerídeos. 

B. Diminuição da gordura intra-abdominal (a mais 
nociva para o coração). 

C. Melhoria da densidade óssea de seus praticantes. 
D. Diminuição da frequência cardíaca e da pressão 

arterial em repouso. 

 
33.  O lazer junto com corpo, deve ser contemplado 

em todos os eixos temáticos (esporte, jogos e 
brincadeiras, ginástica, dança e movimentos 
expressivos). Com isso, é fundamental que o 
componente curricular de Educação Física 
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trabalhe com:  

A. A educação para a vivência do lazer. 
B. As atividades de lazer dentro da escola, em especial 

em festas. 
C. As aulas de Educação Física como momentos de 

lazer. 
D. A educação para a vivência do lazer. 
 
34.  O esporte é um conhecimento que a educação 

física deve tratar pedagogicamente no espaço e 
no tempo escolar. Sobre a necessidade de 
desmitificar sua abordagem unicamente na 
perspectiva do alto rendimento e da 

sobrepujança, seu ensino na escola não deve 
ser negligenciado ou negado. Com estes 
cenário, é INCORRETO afirmar que: 

A. Transformação do sentido de competição exacerbada 
para o sentido de cooperação humanizada. 

B. A busca de diferentes possibilidades de 
transformação e adaptação de sua prática, 
superando-se a concepção de que aprender as 
diferentes formas do esporte é submeter-se à cópia 
de gestos esportivos previamente definidos. 

C. A aprendizagem dos elementos técnico-táticos como 
elementos constituintes do próprio esporte e não 
como algo que está colocado antes e depois de sua 
experimentação. 

D. O domínio específico dos elementos técnico-táticos 
antes do conhecimento das regras, sendo estes 
dependentes do desenvolvimento de condições 
fisiológicas exigidas pelas competições de alto 
rendimento. 

 
35.  Julgue as alternativas abaixo usando (V) para 

verdadeiro e (F) para falso, em seguida 
assinale a opção que apresenta a sequência 
CORRETA. 

I. Força máxima é o produto da potência 
pela velocidade; 

II. Resistência muscular requer menor 
recrutamento de unidades motoras; 

III. Potência é o produto da força pela 
velocidade. 

A. V-V-F 
B. F-V-V 
C. F-F-V 
D. V-V-V 
 

36.  A Capoeira é um jogo corporal que envolve 
dança, luta, brincadeira, música e folclore. O 
principal movimento de deslocamento, base de 
todos os outros movimentos realizados na 
Capoeira, é chamado de: 

A. Esquiva 
B. Ginga 
C. Ataque 
D. Defesa 
 

37.  Sobre os Objetivos dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais, analise as assertivas a seguir: 

I. Concretizam as intenções educativas em 
termos de capacidades que devem ser 
desenvolvidas pelos alunos ao longo da 
escolaridade. 

II. Definem-se em termos de capacidades de 
ordem exclusivamente cognitiva, tendo 
em vista uma formação ampla. 

III. Apresentam inicialmente os Objetivos 
Gerais do ensino fundamental, que são as 
grandes metas educacionais que orientam 
a estruturação curricular. A partir deles 
são definidos os Objetivos Gerais de Área 
e os dos Temas Transversais. 

Estão CORRETAS as assertivas: 

A. Apenas a I 
B. Apenas a III 
C. Apenas a I e a III 
D. Todas estão corretas 
 
38.  Tendo por cenário as seguintes características 

de um conteúdo: uma ginástica de 
demonstração, aberta à participação das 
pessoas, sem limitação em relação a 
movimento, música, conteúdo, espaço físico, 
vestuário e composição; possibilita o 
desenvolvimento de trabalhos com grupos 
mistos, com diversificação de idade e grupos 
heterogêneos em termos de desempenho e 
habilidades; uma de suas principais 
características é a não competitividade. A qual 
ginástica se referem características de trato? 

A. Artística 
B. Aeróbica 
C. Rítmica Desportiva 
D. Geral 
 
39.  Nas linhas pedagógicas abaixo temos o papel 

do aluno. Julgue as alternativas abaixo usando 
(V) para verdadeiro e (F) para falso, em 
seguida assinale a opção que apresenta a 
sequência CORRETA 

I. Tradicional: O aluno é um mero receptor 
de informações; 

II. Construtivista: O aluno é criador, 

integrador; 

III. Sócio-interacionista: O aluno é um 
investigador, instigado a ampliar sua 
percepção; 

A. V-F-V 
B. V-V-F 
C. V-V-V 
D. F-V-V 
 
40.  O grau de consistência dos resultados de um 

teste em diferentes testagens, utilizando-se 
sempre os mesmos sujeitos, denomina-se: 

A. Objetividade 

B. Fidedignidade 
C. Especificidade 
D. Validade 
 




