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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 processo seletivo. 

- 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 

Educação para o trabalho¹ 

As mudanças no mercado de trabalho devido às novas tecnologias estão exigindo uma 

educação mais longa e, sobretudo, o aprendizado constante. Essas mudanças, e a necessidade de o 

padrão educacional brasileiro não apenas melhorar, mas sobretudo se adequar aos novos tempos, 

foram analisadas no recente ciclo de debates da Academia Brasileira de Letras, coordenado pela 

escritora Ana Maria Machado.  

O sociólogo José Pastore, um dos maiores especialistas do assunto no país, diz que o 

mercado de trabalho hoje está atrás de pessoas que saibam transformar informação em 

conhecimento. Esse aprender contínuo, ressalta Pastore, nenhuma escola pode oferecer. O ser 

humano antes tinha seu tempo dividido entre o trabalho e o lazer. Hoje, no mundo do trabalho, 

pede-se que se divida o tempo em três partes: trabalho, lazer e aprendizagem continuada. Ele 

adverte que 60% das profissões que existirão dentro de 20 anos ainda não existem hoje. Aprender 

por conta própria, aprender a aprender, aprender continuamente. É preciso ter a obsessão da leitura, 

recomenda Pastore. Ele destaca que o bom comando da linguagem é fundamental hoje no mundo do 

trabalho. Deficiência de linguagem vai junto com deficiência de pensamento, mina a produtividade 

da economia, a eficiência. 

As escolas do Brasil são deficientes não é de hoje, diz ele. [...] Pastore resume assim nossa 

situação: os trabalhadores não ganham bem, não têm produtividade, não inovam, não geram lucro 

para as empresas, e as empresas não evoluem e não geram mais empregos. [...] 

O economista Samuel Pessoa, da Fundação Getulio Vargas, ressalta que no final dos anos 50 

começamos a procurar estudar se a educação tinha relação com a desigualdade de renda, e 

acabamos entendendo que se quiséssemos compreender o aumento da produtividade do trabalho, 

uma parte seria responsabilidade da educação. Há uma correlação positiva entre a escolaridade e a 

renda. Quem estuda mais ganha mais em média. É uma relação de causa e efeito, olhar o 

investimento educacional como investimento econômico. Sem falar no aumento da produtividade. 

[...] 

Ele considera um erro histórico termos passado dos anos 30 aos anos 70 não dando 

importância para a educação, e pergunta: Qual seria o PIB per capita brasileiro se, entre 1930 e 

1980, tivéssemos investido 4% do PIB a mais em educação. E responde, com base em pesquisas: 

Seria o dobro. É muito caro desistir de uma criança. 

(¹Por Merval Pereira - O Globo - 25/11/20169 - Rio De Janeiro, RJ. Texto adaptado especialmente para essa prova.) 

 

01. O assunto do texto é: 

A) Pesquisas sobre educação e trabalho. 
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B) O mundo do trabalho e as novas tecnologias. 

C) As relações entre educação e o mundo do trabalho. 

D) Produtividade e educação. 

 

02. A relação de sentido que se estabelece entre o texto e a frase que o conclui: “É muito caro 

desistir de uma criança” é: 

A) O Brasil perde em produtividade porque não investe em educação. 

B) Educação de qualidade é muito cara, por isso o Brasil deve investir na educação nos primeiros 

anos. 

C) O PIB brasileiro é baixo, dificultando o investimento em educação. 

D) A relação entre PIB e educação. 

 

03. “Esse aprender contínuo [...] nenhuma escola pode oferecer”, Esse aprender, na frase, refere-se 

à/ao: 

A) Divisão do tempo do trabalhador. 

B) À má formação das escolas hoje. 

C) Transformar informação em conhecimento.  

D) Nenhuma das alternativas. 

 

04. Os trabalhadores não ganham bem, não têm produtividade, não inovam. Na frase, em relação ao 

uso do acento em têm é correto o que se afirma em: 

A) É um monossílabo tônico e deve ser acentuado. 

B) Acentua-se porque indica sujeito no plural. 

C) É acentuada por ser uma palavra oxítona. 

D) Não deveria receber acento, está incorreto. 

 

05. Em relação ao uso da crase, está correto:  

A) O padrão educacional brasileiro precisa se adequar à nova era do mercado. 

B) Aprender à transformar informação em conhecimento é fundamental. 

C) Deficiência de linguagem tem à ver com falta de leitura.  

D) Numa sociedade tão diversa quanto à nossa, garantir educação de qualidade é dever do estado. 

 

06. A colocação pronominal está correta em: 

A) Durante anos, se percebeu que a educação ficou em segundo plano. 
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B) Se diz que o mercado de trabalho está atrás de pessoas que saibam transformar informação em 

conhecimento. 

C) Não se pode querer educação de qualidade sem investimento. 

D) Não se pode querer educação de qualidade sem investimento. 

 

07. Assinale a alternativa em que o período é composto por subordinação. 

A) Há uma correlação positiva entre a escolaridade e a renda. 

B) As mudanças no mercado de trabalho exigem uma boa educação. 

C) As escolas do Brasil são deficientes. 

D) Ele destaca que o bom comando da linguagem é fundamental. 

 

Raciocínio Lógico 

08. Percebe-se que não existe uma fórmula mágica para resolver problemas de sequências 

matemáticas lógicas os quais podem ser resolvidos de diversas formas e métodos. Analise a 

sequência a seguir e assinale a alternativa que apresenta de forma correta o próximo valor da 

sequência. 

(2 – 8 – 40 – 240 – 1680 - ...) 

A) 3360. 

B) 13440. 

C) 15120. 

D) 20160. 

 

09. Algumas sequências desenvolvem vários conceitos e várias técnicas de interligações lógicas 

tanto matemáticas quanto ortográficas, quanto para grupos de mesma origem ou de mesma 

definição de produção agrícola. Analise as sequências apresentadas e determine qual será a próxima 

dentro do encadeamento lógico apresentado a seguir. (E1A11ARROZ) – (G3B13FEIJÃO) – 

I5C17LENTILHA) – (K7D19GERGELIM) - ... 

A) (M8E24MANGA). 

B) (M9E21MAMÃO). 

C) (M9E27CAMARÃO). 

D) (M9E23GIRASSOL). 

 

10. Os times para os quais torcem Pedro, Paulo e José, não necessariamente nessa ordem se 

denominam São Pedro, São Jorge e São Vivente. A camiseta de um dos times é Verde, outra Azul e 
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a outra Vermelha.  Pedro torce para o time Azul, o time do José é o São Pedro, o time do Paulo não 

é Verde e nem o São Vicente. Então podemos concluir que as cores dos times São Vicente, São 

Jorge e São Pedro, são respectivamente nessa ordem? 

A) Azul, Vermelho e Verde. 

B) Vermelho, Azul e Verde. 

C) Azul, Verde e Vermelho. 

D) Vermelho, Verde e Azul. 

 

Conhecimentos Específicos 

11. A modelação matemática consiste no estabelecimento de um conjunto de ferramentas 

matemáticas que permitem fazer uma análise teórica de uma situação dada. Qual é a sequência das 

ações para se gerar na sala de aula um processo de Modelação Matemática? 

A) Determinar o problema – Realizar pesquisa a campo – Resumir os dados coletados – Fazer 

relatório. 

B) Escolher o problema dos livros – Levantar hipóteses – Levantar o problema – Mandar os alunos 

resolverem no quadro – Interpretar soluções – Resumir. 

C) Escolher o problema real – Escolher hipóteses – Enunciar o problema matemático – Resolvê-lo 

usando técnicas matemáticas – Interpretar a solução – Comparar com a realidade – Elaborar 

relatório. 

D) Discutir com os alunos os problemas – Levantar hipóteses teóricas – Enunciar o problema – 

Levar os alunos a resolverem o problema – Fazer um relatório final. 

 

12. Relendo a Proposta Curricular do Estado de Santa Catarina, pode-se dizer que está errado o item 

elencado a seguir: 

A) Aponta o direito do sujeito de entrar em contato com as diversas linguagens científicas, artísticas 

e culturais que circulam na sociedade, nas diferentes esferas e campos do conhecimento, 

contribuindo para que ele amplie sua visão e compreensão de mundo. 

B) O ato da aprendizagem deve oferecer um amplo leque de exemplos de atividades ao longo de 

todo o ano letivo, haja vista, que a realização de uma dada atividade promove o desenvolvimento de 

todas as capacidades humanas. Assim, importa que a escola promova atividades estanques dentro de 

uma área do conhecimento, bem como a valores éticos, estéticos, político e religiosos. 

C) A organização das atividades pedagógicas em sala de aula deve ser concebida de acordo com as 

peculiaridades do meio e das características, interesses e necessidades dos estudantes, conforme o 

estabelecido nos projetos escolares. Tais definições acerca da organização do percurso formativo, 
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permitem compreender que a efetivação de um processo de formação integral dos sujeitos, está 

relacionada a uma organização escolar que oportunize à escola ser e fazer aquilo que lhe dá 

identidade e autoridade para desempenhar a sua função social, não mais concebendo os espaços 

escolares isoladamente. 

D) Planejar e ordenar as ações educativas pressupõe encontrar formas de utilização multifuncionais 

para espaços que foram historicamente naturalizados em suas funções. Transformar essas noções 

que a cultura escolar propõe não é tarefa fácil, mas possível. É preciso olhar a escola como um 

conjunto arquitetônico educativo e reconhecer espaços transformados em pedagógicos afinal, uma 

educação integral não cabe dentro dos muros da escola. 

 

13. A Resolução Nº 4 de 2 de outubro de 2009, que institui as Diretrizes Operacionais para o 

Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial; Art. 

4º - considera público alvo do AEE: 

A) Alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, 

intelectual, mental ou sensorial. 

B) Alunos com transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que apresentam um quadro de 

alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na 

comunicação ou estereotipias motoras. Incluem-se nessa definição alunos com autismo clássico, 

síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância (psicoses) e 

transtornos invasivos sem outra especificação. 

C) Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que apresentam um potencial elevado e 

grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas: intelectual, 

liderança, psicomotora, artes e criatividade. 

D) Alunos que são matriculados na APAE e que necessitam de transporte especializado, 

atendimento de especialista titular acompanhado de um auxiliar generalista. 

 

14. Qual é a Lei que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a qual estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a 

obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro - Brasileira", e dá outras providências. 

A) Lei nº 10.639 de 09 de Janeiro de 2003. 

B) Lei nº 9.394/96 LDB e suas alterações. 

C) Lei nº 10 de 31 de fevereiro de 2005. 

D) Lei nº 2.564 de 31 de dezembro de 2003 e suas alterações. 
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15. Segundo o ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que 

estabelece proteção integral à criança e ao adolescente; considera-se criança e adolescente para 

efeitos desta lei: 

A) Menino ou menina até aos 10 anos de idade criança e adolescente até os 21 anos de idade. 

B) Criança é a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito 

anos de idade. 

C) Criança até aos 12 anos de idade e adolescente até os 21 anos de idade. 

D) Criança até a puberdade e adolescente até aos 21 anos de idade. 

 

16. Calcular a Média Aritmética, a Mediana e a Moda da relação das massas em Kg dos acadêmicos 

da UNOTESTE de Maravilha, na ordem como aparece. (60 – 80 – 70 – 80 – 90). 

A) 76 – 70 – 80. 

B) 76 – 80 – 80. 

C) 76 – 80 – 70.  

D) 76 – 70 – 70. 

 

17. Qual a Área Total de um paralelepípedo com base quadrada (aresta) de 2 metros e altura de 4 

metros, sendo que este prisma poderá ser utilizado como uma caixa d´agua? 

A) 36 m². 

B) 50 m². 

C) 40 m². 

D) 100 m². 

 

18. Uma progressão aritmética que possui 5 elementos que desconhecemos seu valor; seu primeiro 

elemento é 10 e o último é igual a 40. Qual é a soma dos elementos dessa sequência aritmética? 

A) 140. 

B) 90. 

C) 120. 

D) 180. 

 

19. Se a soma de dois números milagrosos é igual a 9. Se duplicarmos o primeiro e triplicarmos o 

segundo teremos um total de vinte e dois. Quanto será se pegarmos o menor (base) e elevarmos na 

potência maior (expoente)? 

A) 256. 
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B) 625. 

C) 4096. 

D) 1024. 

 

20. Sabe-se que a ocorrência de um fenômeno físico foi mensurada. Chegou-se à probabilidade da 

ocorrência desse fenômeno em 0,60 e da ocorrência do “não” fenômeno de 0,40. Vamos realizar 

esse evento por “duas” oportunidades de maneira distintas (uma não interfere na outra). Qual a 

probabilidade de nos dois eventos realizados independentemente, obtermos “pelo menos” um 

evento com ocorrência do fenômeno? 

A) 0,16. 

B) 0,40. 

C) 0,60. 

D) 0,84. 

 

 

 

 


