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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 20 questões, numeradas de 01 a 20. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 02 (duas) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Leia os textos publicitários 01 e 02 para responder às perguntas de 01 a 05: 

 

TEXTO 01  

 

 
 

TEXTO 02 

 

 

01. Em relação à frase: “A digital de cada um faz a diferença” e o recurso das imagens nos textos 

publicitários é correto o que se afirma em: 

A) O recurso da imagem do dedo e a palavra digital é para ficar claro o que é a digital. 

B) Os diferentes sentidos atribuídos às imagens e à frase se chama polissemia. 

C) Não há sentido polissêmico entre imagem e frase por se tratar de um chamado para 

cadastramento biométrico. 

D) As imagens representam diferentes etnias e, por isso, não se relacionam com a frase, porque a 

digital é única para cada cidadão.  
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02. Nas frases: “Venha para a biometria. Cadastre suas digitais”, os verbos em destaque estão: 

A) No presente do subjuntivo. 

B) No presente do indicativo. 

C) No futuro do presente. 

D) No modo imperativo. 

 

03. Nas frases: “Vem pra biometria. Venha para a biometria”, o uso da preposição para:  

A) Está correto nas duas frases, porque pra é uma simplificação de para. 

B) Está correto apenas na segunda frase. 

C) Está correto nas duas frases, porque quando usada em sequência se usa pra. 

D) Está correto apenas na primeira frase, porque em campanha publicitária o uso padrão da 

linguagem dificulta a compreensão da população. 

 

04. Passando as frases: “Vem pra biometria. Venha para a biometria”, para a terceira pessoa do 

plural teremos: 

A) Vêm pra biometria. Venham para a biometria. 

B) Veem pra biometria. Venham para a biometria. 

C) Vêm pra biometria. Venhamos para a biometria. 

D) Veem pra biometria. Venhamos para a biometria. 

 

05. Em “A digital de cada um faz a diferença” temos: 

A) Duas orações, uma frase e período composto. 

B) Uma oração, duas frases e período simples. 

C) Uma oração, uma frase e período simples. 

D) Duas orações, duas frases e período composto. 

 

Matemática 

 

06. A estatística para dados não grupados pode ser dividida em vários pontos para comporem uma 

análise dos resultados encontrados. Um dos primeiros pontos a se trabalhar são as medidas de 

tendência central. Qual das opções abaixo está relacionada somente a Medidas de Tendência 

Central? 

A) Média – Moda – Desvio Padrão. 

B) Média Aritmética – Média Harmônica – Média Geométrica. 
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C) Assimetria – Média Geométrica – Variância. 

D) Ponto Médio – Amplitude Total – Mediana. 

 

07. Um dos pontos mais complicados para os alunos trabalhar na prática nas salas de aula se 

denomina trigonometria. Nesses conteúdos existem uma enormidade de identidades trigonométricas 

marque qual das abaixo é verdadeira. 

A) Sen (x) + Cos (x) = Tg (x) + Cossec (x) + 1. 

B) Tg² (x) + Cotg² (x) = 1. 

C) Sen² (x) + Cos² (x) = 1. 

D) a² + b² = 1.   

 

Conhecimentos gerais 

 

08. Considere o que dispõe a Lei Orgânica do Município de Maravilha/SC e assinale a alternativa 

correta: 

A) O Vice-Prefeito poderá se recusar a substituir ou suceder o Prefeito, não havendo punição pela 

recusa, ainda que injustificada. 

B) Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou vacância dos cargos, assumirá a 

administração municipal o Presidente da Câmara. 

C) Se no último ano do mandato ocorrer a vacância do cargo de Prefeito e inexistir o Vice-Prefeito, 

dar-se-á nova eleição trinta dias após a vacância, cabendo aos eleitos completar o período dos seus 

antecessores. 

D) O Prefeito e o Vice-Prefeito, quando no exercício do cargo, não poderão, sem licença da Câmara 

Municipal, ausentar-se do Município por período superior a 25 (quinze) dias, sob pena de perda do 

cargo ou de mandato. 

 

09. A origem do nome do Município de Maravilha/SC é atribuída: 

A) Às crianças que ali residem. 

B) Ao rio que margeia o Município. 

C) Graças à mancha dos pinhais. 

D) Em razão do prisma desenvolvimentista do Município.  
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10. São Municípios integrantes da Associação dos Municípios do Entre Rios – SC (AMERIOS), 

exceto: 

A) Maravilha/SC. 

B) Caibi/SC. 

C) Cunhataí/SC. 

D) São Miguel do Oeste/SC. 

 

Conhecimentos específicos do cargo 

 

11. Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no art. 61, consideram-se 

profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido 

formados em cursos reconhecidos, são:  

I. Professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos 

ensinos fundamental e médio. 

II. Trabalhadores em educação, portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em 

administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos 

de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas.  

III. Trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área 

pedagógica ou afim. 

IV. Profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, para 

ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestados por 

titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada ou 

das corporações privadas em que tenham atuado, exclusivamente para atender ao inciso V do caput 

do art. 36. 

V. Profissionais graduados que não tenham feito complementação pedagógica, conforme disposto 

pelo Conselho Nacional de Educação.  

De acordo com as assertivas acima, assinale a alternativa correta:    

A) II, IV e V.  

B) I, II, IV e V.  

C) I, II, III e IV. 

D) I, II, III, IV e V.    
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12. As competências gerais da Base Nacional Comum Curricular, inter-relacionam-se e desdobram-

se no tratamento didático proposto para as três etapas da Educação Básica (Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Ensino Médio), articulando-se na construção de conhecimentos, no 

desenvolvimento de habilidades e na formação de atitudes e valores, nos termos da LDB. Assinale 

as alternativas abaixo com (V) verdadeiro ou (F) falso, de acordo com as competências gerais da 

Base Nacional Comum Curricular.   

(   ) Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, 

cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a 

construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

(  ) Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a 

investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, 

elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) 

com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

(  ) Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e 

também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 

(   ) Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, 

visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e 

científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em 

diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 

(  ) Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, 

significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se 

comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 

exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.   

A sequência correta de cima para baixo é:  

A) V, V, V, V, V.  

B) V, F, V, F, V.  

C) V, V, V, V, F. 

D) F, V, V, F, F.   

 

13. Conforme estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente, no Art. 54, é dever do Estado 

assegurar à criança e ao adolescente, dentre outros: 

I. Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na 

idade própria. 

II. Progressiva extensão da não obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. 
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III. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede 

regular de ensino. 

IV. Atendimento em creche e pré-escola às crianças de dois a seis anos de idade.          

V. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 

capacidade de cada um. 

De acordo com as assertivas acima, assinale a alternativa correta:   

A) I, III, IV e V.   

B) II, III e IV.  

C) I, IV e V. 

D) I, III e V.    

 

14. O Plano Nacional de Educação com vigência por dez anos, em seu art. 2
o
 estabelece as 

diretrizes: 

I. Erradicação do analfabetismo. 

II. Particularização do atendimento escolar. 

III. Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na 

erradicação de todas as formas de discriminação. 

IV. Melhoria da qualidade da educação. 

V. Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se 

fundamenta a sociedade.   

De acordo com as assertivas acima, assinale a alternativa correta:  

A) I, II e IV.  

B) II e IV.   

C) I, III, IV e V.   

D) Todas as assertivas estão corretas.    

 

15. Funcionalmente, pode-se visualizar o coração como duas bombas separadas. As câmaras ocas 

do lado direito do coração (coração direito) realizam duas funções cruciais: 

I. Recebem o sangue que retorna do corpo. 

II. Bombeiam o sangue para os pulmões, para que ocorra a aeração pela circulação pulmonar. 

III. Recebem o sangue oxigenado dos pulmões. 

IV. Bombeiam o sangue para a aorta a fim de ser distribuído por todo o corpo na grande circulação 

sistêmica capilar. 

V. Recebem o sangue oxigenado do corpo e bombeiam ao átrio esquerdo a fim de ser armazenado.  
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De acordo com as assertivas acima, assinale a alternativa correta:  

A) I e IV. 

B) I e II. 

C) II e III. 

D) IV e V.   

 

16. O músculo esquelético é composto por vários tipos de tecidos, os quais incluem as células 

musculares (chamadas de fibras), o tecido nervoso, o sangue e os vários tipos de tecidos 

conjuntivos. Os músculos individuais são separados entre si e mantidos em posição por um tecido 

conjuntivo denominado fáscia. Existem três camadas separadas de tecido conjuntivo encontradas no 

músculo esquelético. Assinale as alternativas abaixo com (V) verdadeiro ou (F) falso. 

(  ) Sarcolema tecido espesso que envolve toda a camada externa do grupo muscular.   

(  ) Epimísio é a camada mais externa que envolve todo o músculo. 

(  ) Perimísio envolve feixes individuais de fibras musculares denominados fascículos. 

(  ) Endomísio tecido conjuntivo que reveste cada fibra muscular do fascículo.   

(  ) Miofibrilas estruturas de tecido conjuntivo que reveste a fáscia muscular.  

A sequência correta de cima para baixo é:  

A) V, F, F, F, V. 

B) V, V, F, F, F. 

C) F, V, V, V, F. 

D) F, V, F, F, V.  

 

17. Toda sessão de treinamento deve compreender um período de aquecimento, uma sessão de 

prática e um período de desaquecimento. Assim, o aquecimento que antecede a atividade de 

treinamento tem objetivos importantes, como:  

I. Aumentar o débito cardíaco e o fluxo sanguíneo para os músculos esqueléticos que serão 

utilizados durante a sessão de treinamento. 

II. Oportunizar ao atleta fazer exercícios de alongamento.  

III. Diminuir o débito e fazer com que o sangue “acumulado” nos músculos esqueléticos 

exercitados retorne a circulação central.  

IV. Resultar em aumento da temperatura muscular, o que eleva a atividade das enzimas musculares. 

V. Aumentar o risco de lesão muscular e/ou tendinosa durante o exercício.   

De acordo com as assertivas acima, assinale a alternativa correta:  

A) I, II e IV.  
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B) II, III e IV.   

C) III, IV e V.   

D) I, II, III e IV.      

 

18. A epidemiologia da atividade física aplica definições específicas para caracterizar os padrões 

comportamentais e as consequências dos grupos que estão sendo investigados. A terminologia 

relevante inclui o seguinte. Assinale as alternativas abaixo com (V) verdadeiro ou (F) falso. 

(   ) Atividade física: movimento corporal produzido pela contração muscular e que faz aumentar o 

gasto de energia. 

(    ) Exercício físico: atividade física planejada, estruturada, repetitiva e intencional. 

(    ) Aptidão física: atributos relacionados com a maneira pela qual se executa uma atividade física. 

(    ) Saúde: bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doenças. 

(  ) Aptidão física relacionada com a saúde: componentes da aptidão física associado a algum 

aspecto de boa saúde ou a prevenção da doença. 

(    ) Longevidade: duração da vida.   

A sequência correta de cima para baixo é:  

A) V, F, V, V, F. 

B) V, V, V, V, V. 

C) V, V, V, V, F. 

D) F, V, V, F, V.  

 

19. Em sua obra intitulada “Pedagogia da Autonomia” o autor (1921 – 1997) traz reflexões do saber 

inicialmente apontado como necessário à formação docente, numa perspectiva progressista. Saber 

que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção ou a 

sua construção. Quando entro em uma sala de aula devo estar sendo um ser aberto à indagações, à 

curiosidades, às perguntas dos alunos, à suas inibições; um ser crítico e inquiridor, inquieto em face 

da tarefa que tenho – a de ensinar e não a de transferir conhecimento. A quem estamos nos 

referindo? 

Assinale a alternativa correta:  

A) Vygotsky. 

B) Piaget.  

C) Wallon. 

D) Paulo Freire.  
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20. Em oposição à vertente mais tecnicista, esportivista e biologicista, surgem novos movimentos 

da Educação Física Escolar, a partir especificamente, do final da década de 70. Assim, atualmente 

existem várias concepções comuns a tentativa de romper com o modelo mecanicista. Fazem parte 

dessas abordagens na Educação Física Escolar:  

(  ) Abordagem desenvolvimentista. 

(  ) Abordagem construtivista-interacionista. 

(  ) Abordagem crítico-superadora. 

(  ) Abordagem sistêmica. 

(  ) Abordagem da saúde renovada. 

A sequência correta de cima para baixo é:  

A) V, F, V, V, V. 

B) V, V, V, V, V.   

C) V, V, V, V, F.  

D) V, V, V, F, V.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


