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INSTRUÇÕES 
Este Caderno de Questões contém 30 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e uma única 
resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de Questões, solicite 
providências ao fiscal de sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Gabarito, o qual conterá o Cartão de 
Identificação e o Cartão Resposta. 
O Cartão de Identificação deverá ser preenchido atentamente com seus dados. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, na ordem de 01 a 30, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo: 

 

 
 

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento correto 
implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Gabarito por erro de 
preenchimento por parte do candidato.  
O Gabarito é insubstituível e de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, 
dobrado, rasgado ou rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam didáticos ou 
eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará automaticamente eliminado do 
Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala auxiliar na 
interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Gabarito, somente será permitida após 
transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Gabarito 
ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na eliminação do 
candidato do Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Gabarito. 
O candidato poderá anotar suas respostas no gabarito disponível na última página do Caderno de Questões 
para conferir com o gabarito oficial. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os 
fiscais de sala, conferir os Cartões Resposta, assinar a folha ata e o lacre dos envelopes que guardarão os 
Cartões de Identificação, os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do presente 
Caderno de Questões e de preenchimento do Gabarito, implicará na eliminação do candidato do Processo 
Seletivo. 
O Gabarito Preliminar e os Cadernos de Questões estarão disponíveis, no dia 30 de dezembro de 2019, 
no site www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-mail 
recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 31 de dezembro de 2019 e 02 de janeiro de 2020. 
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Língua Portuguesa 
 
O texto a seguir servirá como base para responder 
as questões 01 a 06: 
 

Abraço caudaloso 
 

Palavras, percebemos, são pessoas. 
Algumas são sozinhas: Abracadabra. Eureca. 
Bingo. Outras são promíscuas (embora prefiram a 
palavra “gregária”): estão sempre cercadas de 
muitas outras: Que. De. Por. 

Algumas palavras são casadas. A palavra 
caudaloso, por exemplo, tem união estável com a 
palavra rio -você dificilmente verá caudaloso 
andando por aí acompanhada de outra pessoa. O 
mesmo vale para frondosa, que está sempre com a 
árvore. Perdidamente, coitado, é um advérbio que 
só adverbia o adjetivo apaixonado. Nada é ledo a 
não ser o engano, assim como nada é crasso a não 
ser o erro. [...] 

Algumas palavras dependem de outras, 
embora não sejam grudadas por um hífen -quando 
têm hífen elas não são casadas, são siamesas. 
Casamento acontece quando se está junto por 
algum mistério. Alguns dirão que é amor, outros 
dirão que é afinidade, carência, preguiça e outros 
sentimentos menos nobres (a palavra engano, por 
exemplo, só está com ledo por pena -sabe que 
ledo, essa palavra moribunda, não iria encontrar 
mais nada a essa altura do campeonato). 

Esse é o problema do casamento entre as 
palavras, que por acaso é o mesmo do casamento 
entre pessoas. Tem sempre uma palavra que ama 
mais. A palavra árvore anda com várias palavras 
além de frondosa. O casamento é aberto, mas para 
um lado só. A palavra rio sai com várias outras 
palavras na calada da noite: grande, comprido, 
branco, vermelho -e caudaloso fica lá, sozinho, em 
casa, esperando o rio chegar, a comida esfriando 
no prato. 

Um dia, caudaloso cansou de ser maltratado 
e resolveu sair com outras palavras. Esbarrou com 
o abraço que, por sua vez, estava farto de sair com 
grande, essa palavra tão gasta. O abraço 
caudaloso deu tão certo que ficaram perdidamente 
inseparáveis. Foi em Manoel de Barros. Talvez pra 
isso sirva a poesia, pra desfazer ledos enganos em 
prol de encontros mais frondosos. 
 

Disponível em: www.linguaportuguesa.blog.br Acesso 
em 23/12/2019. 

 
01) O autor do texto centra-se: 
 
a) nas palavras com sentido metafórico. 
b) na oposição dos vocábulos. 
c) nas palavras e suas combinações. 
d) no fazer poético, ou seja, na construção de 

poesia com palavras eruditas. 
e) na ambiguidade dos vocábulos empregados no 

fazer poético. 

02) Sobre o texto: 
 
1. O que mantém a relação entre as pessoas 

e\ou palavras é somente o 
amor\cumplicidade. 

2. O autor afirma que a poesia “promove” 
encontros de palavras análogas e por isso ela 
se torna tão significativa. 

3. O autor faz uma interpelação ao interlocutor 
para apreciar o real sentido das palavras, 
pois são elas que tornam o texto discrepante. 

 
a) Todas as sentenças estão incorretas. 
b) Todas as sentenças estão corretas. 
c) Somente 2 e 3 estão corretas. 
d) Somente 1 e 2 estão corretas. 
e) Somente 1 e 3 estão corretas. 
 
03) Um “Abraço caudaloso” significa: 
 
a) um abraço abjeto 
b) um abraço copioso 
c) um abraço execrável 
d) um abraço ignóbil 
e) um abraço pífio 
 
04) Dadas as informações, use V para 
verdadeiro e F para falso: 
 
(___) Na frase: “Um dia, caudaloso cansou de 
ser...” -no contexto em que foi empregado, o 
vocábulo caudaloso é classificado como 
substantivo. 
(___) Na frase: “Um dia, caudaloso cansou de 
ser...” -no contexto em que foi empregado, o 
vocábulo caudaloso é classificado como 
adjetivo. 
(___) A palavra caudaloso, no fragmento já 
mencionado na sentença anterior, está 
substantivada porque o escritor se refere aos 
vocábulos em geral como se fossem pessoas. 
(___) A palavra caudaloso em “Um dia, 
caudaloso cansou de ser...” está adjetivada 
porque o escritor se refere aos vocábulos em 
geral como se fossem seres humanos. 
 
Respeitando a ordem em que as sentenças 
aparecem, temos: 
 
a) F – F – F – V 
b) F – V – F – F 
c) F – V – F – V 
d) V – F – V – F 
e) V – F – F – F 
 
05) “Algumas palavras dependem de outras, 
embora não sejam...” A relação estabelecida 
pela conjunção sublinhada é de: 
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a) explicação 
b) alternativa 
c) conclusão 
d) causa 
e) concessão 
 
06) “Algumas palavras dependem de outras, 
embora não sejam grudadas por um hífen...” Em 
qual alternativa todas as palavras não são 
ligadas por hífen? 
 
a) bombom; sobrehumano 
b) subreino; predeterminar 
c) unissexual; ciberespaço 
d) sotomestre; emcima 
e) bemvindo; macroestrutura 
 
07) O vocábulo quem, dependendo do contexto 
em que está inserido, pode ser pronome de 
diferentes tipos. Uma das alternativas abaixo 
aponta uma classificação incorreta para o 
pronome em questão. Marque-a: 
 
a) Queremos saber quem são os responsáveis pela 

desordem. (interrogativo) 
b) Quem foi na casa dela? (interrogativo) 
c) Seja quem for, seremos prestativos. (indefinido) 
d) Elas são pessoas em quem podemos acreditar. 

(relativo) 
e) Estejamos atentos a quem vai ir ao encontro de 

casais. (relativo) 
 
08) Dadas as frases: 
 
1. Vocês preferem churrasco e nós, macarrão. 
2. As crianças sempre, sempre questionam 

sobre os doces. 
3. Quando nasce o sol, os pescadores vão para 

o mar para trazerem muitos peixes. 
 
Em relação ao emprego da vírgula: 
 
a) Somente as sentenças 1 e 2 estão corretas. 
b) Somente a sentença 3 está correta. 
c) Todas estão corretas. 
d) Somente a sentença 1 está correta. 
e) Somente a sentença 2 está correta. 
 
09) Indique a assertiva correta de acordo com a 
norma culta padrão: 
 
a) Preferia correr à nadar. 
b) Preferia correr a nadar. 
c) Preferia mais correr do que nadar. 
d) Preferia correr mais do que nadar. 
e) Preferia mais correr a nadar. 
 
10) “O espelho admirava a beleza da jovem.” A 
figura de linguagem presente na frase anterior 
denomina-se: 
 
 

a) eufemismo 
b) gradação 
c) metonímia 
d) onomatopeia 
e) prosopopeia 
 

Matemática 
 
11) Um certo quadrado possui área de 169cm2, 
então qual o valor da diagonal desse quadrado 
em cm? 
 
a) 13√2 
b) 6√3 
c) 9 
d) 12 
e) 5√2 
 
12) Um círculo possui diâmetro de 8cm, então 
qual a área desse círculo em cm2? (adote π=3). 
 
a) 56 
b) 48 
c) 36 
d) 30 
e) 108 
 
13) Qual o valor da expressão matemática 
��, � + �, �	
�? 
 

a) 
�

�
 

b) 
��

���
 

c) 
�

�
 

d) 
���

�
 

e) 
���

���
 

 
14) A soma das raízes (zeros) da equação 	�� −
�	� + �� = � é igual a: 
 
a) -7 
b) -2,5 
c) 3 
d) 14 
e) 5 
 

15) O valor de x na equação ���� =
�

���
 é igual a? 

 
a) -9 
b) 4 
c) -2 
d) 8 
e) 5 
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Conhecimentos Gerais 
 
16) São Estados da Região Norte do Brasil, 
exceto: 
 
a) Amazonas 
b) Pará 
c) Tocantins 
d) Amapá 
e) Piauí 
 
17) São cores predominantes da Bandeira do 
Estado de Santa Catarina:  
 
a) Azul, branco e vermelho.  
b) Vermelho, branco e verde.  
c) Vermelho, azul e amarelo. 
d) Verde, vermelho e amarelo. 
e) Verde, branco e azul. 
 
18) A atual vice-governadora do Estado de 
Santa Catarina, Daniela Cristina Reinehr, é 
natural de: 
 
a) Pinhalzinho/SC 
b) Chapecó/SC 
c) Maravilha/SC 
d) São Miguel do Oeste/SC 
e) Cunha Porã/SC 
 
19) As Cataratas do Iguaçu localizam-se em qual 
Estado Brasileiro: 
 
a) Santa Catarina 
b) Rio Grande do Sul  
c) Mato Grosso do Sul  
d) Paraná  
e) Acre  
 
20) Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta do Hino do Município de Flor 
do Sertão/SC:  
 
Flor do ipê, flor do sertão 
do alto avistou na mata fechada 
o bravo pioneiro que abria horizontes 
... ... ...  
 
a) E aqui findou sua caminhada 
b) Ainda no berço da mãe maravilha 
c) Na terra do povo filho da união  
d) Formamos unidos uma bela família 
e) Na terra do povo filho da união 
 

Conteúdos Específicos 
 
21) As articulações podem ser divididas em 
Sinartroses, Anfiartroses e Diartroses. Cada tipo 
de articulação possui características próprias. 
Considere as afirmações sobre as 
características de cada articulação, colocando V 
para verdadeiro e F para falso. 

(___) Articulações Anfiartroses são composta 
por tecido cartilaginoso ou de fibrocartilagem 
possuindo pouca mobilidade articular. 
(___) Articulações Sinartroses são composta 
por tecido fibroso, fazendo com que essa 
articulação não possua mobilidade articular. 
(___) Articulações Anfiartroses são composta 
por uma cápsula articular, sendo assim possui 
ampla mobilidade articular. 
(___) Articulações Diartrose são composta por 
uma cápsula articular, sendo assim possui 
ampla mobilidade articular. 
(___) Articulações Sinartroses são composta 
por tecido cartilaginoso ou de fibrocartilagem 
possuindo pouca mobilidade articular. 

 
Assinale a alternativa que corresponde a ordem 
correta: 

 
a) V-V-F-V-F 
b) V-V-V-F-F 
c) F-V-V-V-F 
d) F-F-V-V-V 
e) V-F-F-V-V 
 
22) O Desenvolvimento Motor é o processo de 
transformações motoras que ocorrem ao longo 
da vida, iniciando-se na concepção e seguindo 
até a morte (ROSA NETO, 2015). Durante o 
envelhecimento, esse processo é evidenciado 
pela retrogênese, na qual são reveladas perdas 
gradativas nos componentes motores 
(BORGES et al., 2010; RATHI et al., 2014). Dentre 
as opções abaixo, assinale a alternativa que não 
é considerada um elemento motor: 

 
a) Equilíbrio 
b) Organização Espacial 
c) Agilidade 
d) Motricidade Fina 
e) Esquema Corporal  
 
23) Segundo a BNCC, a Educação Física oferece 
uma série de possibilidades para enriquecer a 
experiência das crianças, jovens e adultos na 
Educação Básica, permitindo o acesso a um 
vasto universo cultural. Esse universo 
compreende saberes corporais, experiências 
estéticas, emotivas, lúdicas e agonistas, que se 
inscrevem, mas não se restringem, à 
racionalidade típica dos saberes científicos que, 
comumente, orienta as práticas pedagógicas na 
escola. Nesse sentido, a BNCC elenca três 
elementos fundamentais comuns às práticas 
corporais, assinale abaixo a alternativa que cita 
corretamente esses elementos: 

 
a) Movimento Corporal; Organização Interna; 

Produto Cultural 
b) Movimento Corporal; Coordenação Motora; 

Organização Interna 



5 

 

c) Movimentos Motores; Organização Interna; 
Produto Cultural 

d) Movimento Corporal; Hábitos Saudáveis; 
Coordenação Motora 

e) Hábitos Saudáveis; Coordenação Motora; 
Expressão Corporal 

 
24) Em articulação com as competências gerais 
da Educação Básica e as competências 
específicas da área de Linguagens, o 
componente curricular de Educação Física deve 
garantir aos alunos o desenvolvimento de 
competências específicas. Assinale a alternativa 
abaixo que NÃO corresponde as competências 
da Educação Física, segundo a BNCC: 

 
a) Planejar e empregar estratégias para resolver 

desafios e aumentar as possibilidades de 
aprendizagem das práticas corporais, além de se 
envolver no processo de ampliação do acervo 
cultural nesse campo. 

b) Identificar a multiplicidade de padrões de 
desempenho, saúde, beleza e estética corporal, 
analisando, criticamente, os modelos 
disseminados na mídia e discutir posturas 
consumistas e preconceituosas. 

c) Compreender a origem da cultura corporal de 
movimento e seus vínculos com a organização 
da vida coletiva e individual. 

d) Reconhecer o acesso às práticas corporais como 
direito do cidadão, propondo e produzindo 
alternativas para sua realização no contexto 
comunitário. 

e) Experienciar a ludicidade, a percepção, a 
expressividade e a imaginação, ressignificando 
espaços da escola e de fora dela. 

 
25) Todo o exercício físico necessita de uma 
organização, ainda mais quando é trabalhado de 
forma direcionada e com metas pré 
estabelecidas. Diante disso, temos os princípios 
do treinamento, os quais norteiam qualquer 
programa de exercícios físicos. Seguir esses 
princípios é uma condição indispensável para 
que a atividade se torne proveitosa e saudável. 
Sendo assim, as alternativas abaixo 
correspondem aos princípios do treinamento, 
EXCETO: 

 
a) Princípio da Individualidade Biológica 
b) Princípio da Especificidade 
c) Princípio da Continuidade 
d) Princípio da Organização 
e) Princípio da Sobrecarga 

 
26) O Handebol é um esporte bastante praticado 
em escolas, devido ao aproveitamento das 
quadras de futsal. O esporte possui várias 
regras específicas em relação ao goleiro no 
handebol. Sendo assim é permitido ao goleiro, 
EXCETO: 

 

a) Tocar a bola com qualquer parte do corpo, 
sempre que estiver numa tentativa de defesa, 
dentro de sua área de gol. 

b) Sair da área de gol com a bola, e jogá-la de novo 
na área de jogo, se ele não tiver o completo 
controle da mesma. 

c) Tocar a bola que está parada ou rolando no solo 
do lado de fora da área de gol, estando ele 
dentro da mesma. 

d) Mover-se com posse de bola dentro da área de 
gol, sem estar sujeito às restrições aplicadas aos 
jogadores de quadra. No entanto, o goleiro não 
tem permissão de atrasar a execução do tiro de 
meta. 

e) Sair da área de gol sem a bola e participar da 
partida na área de jogo; ao fazê-lo, o goleiro se 
sujeitará às mesmas regras aplicadas aos 
jogadores na área de jogo (exceto na situação 
descrita na Regra 8:5 Comentário, 2° parágrafo). 

 
27) O Atletismo é chamado de esporte-base, 
pois sua prática corresponde aos movimentos 
naturais do homem. De alguma forma, as 
competições nasceram das habilidades 
desenvolvidas por nossos ancestrais há 
milhares de anos. Atualmente o Atletismo 
possui diversas modalidades divididas em 
provas de campo e pista. Dentre as provas 
listadas abaixo, assinale a alternativa que não 
corresponde a prova de campo: 

 
a) Arremesso de peso. 
b) Lançamento de dardo. 
c) Lançamento de disco. 
d) Salto em altura. 
e) Corrida com barreira. 
 
28) De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, art. 53, parágrafo único, é direito 
dos pais ou responsáveis ter ciência do 
processo pedagógico, bem como participar da 
definição: 
 
a) Do plano de ensino 
b) Do Projeto Político Pedagógico  
c) Das propostas educacionais 
d) Do currículo 
e) Do plano de aula 
 
29) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, art. 4º, o dever do Estado 
com educação escolar pública será efetivado 
mediante a garantia de, exceto: 
 
a) Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 

(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade. 
b) Educação Infantil gratuita às crianças de até 5 

(cinco) anos de idade.            
c) Atendimento educacional especializado gratuito 

aos educandos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades 
ou superdotação, transversal a todos os níveis, 
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etapas e modalidades, preferencialmente na 
rede regular de ensino. 

d) Acesso público e gratuito aos ensinos 
fundamental e médio para todos os que não os 
concluíram na idade própria. 

e) Vaga na escola pública de educação infantil ou 
de ensino fundamental mais próxima de sua 
residência a toda criança a partir do dia em que 
completar 4 (quatro) meses de idade. 

 
30) (Informática) São sistemas operacionais: 
 

I. Windows 
II. Macintosh 

III. Linux 
IV. Mozilla 
 
a) Somente I, II e IV estão corretos. 
b) Somente I, III e IV estão corretos. 
c) Somente I, II e III estão corretos. 
d) Nenhum está correto. 
e) Todos estão corretos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


