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Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, reclame ao fiscal da
sala para que o substitua.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
Confira os dados que estão no cartão-resposta.
Os números do cartão-resposta, de 01 (um) a 20 (vinte), correspondem rigorosamente à
numeração sequencial atribuída às questões objetivas do Caderno de Prova.
Na linha do cartão-resposta, que contém o número da questão, estão as letras: A, B, C, D e E
que correspondem às alternativas da questão.
Cada questão possui SOMENTE uma alternativa correta.
Preencha o quadrículo, com caneta esferográfica AZUL ou PRETA, no espaço da letra que
corresponde à alternativa correta no cartão-resposta.
Não marque mais de uma alternativa na mesma questão, pois, se isso acontecer, ela será
anulada.
Procure responder todas as questões.
Assinale as respostas, primeiramente, ao lado das questões, no Caderno de Provas, para evitar
possíveis erros no cartão-resposta. Revise suas respostas e, logo após, preencha o cartãoresposta.
Ao concluir a prova, devolva ao fiscal o caderno de prova e o cartão-resposta.
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PORTUGUÊS
01. Leia o texto:
“O Brasil, quinto país do mundo em extensão territorial, é o mais vasto do hemisfério sul. Ele faz
parte essencialmente do mundo tropical, à exceção de seus estados mais meridionais, ao sul de
São Paulo. O Brasil dispõe de vastos territórios subpovoados como o da Amazônia, conhece
também um crescimento urbano extremamente rápido, índices de pobreza que não diminuem e
uma das sociedades mais desiguais do mundo. Qualificado de “terra de contrastes”, o Brasil é um
país moderno do Terceiro Mundo, com todas as contradições que isso tem por consequência”
(Adaptado de: DROULERS, Martine. Dictionaire geopolitique des états, 1995).
Assinale a opção que apresenta uma forma adequada do porquê o Brasil é qualificado como uma
terra de contrastes:
a) Por ter elevados índices de pobreza, por ser um país com grande extensão territorial e
predomínio de atividades rurais.
b) Por possuir vastos territórios subpovoados, apesar de não ter recursos econômicos e
tecnológicos para explorá-los.
c) Por possuir grandes diferenças sociais e regionais e ser considerado um país moderno de
Terceiro Mundo.
d) Por não conseguir evitar seu rápido crescimento urbano, por ser um país de grande extensão
de fronteiras terrestres e de costa.
e) Por fazer parte do mundo tropical e ter um crescimento urbano semelhante ao dos países
temperados.

02. De acordo com as regras de concordância, assinale a alternativa em que a forma verbal
entre parênteses não completa corretamente a frase:
a) ________na atualidade diferentes tipos de inseticidas prejudiciais à saúde do homem.
(Existem).
b) ________ provocar sérias lesões pulmonares os elementos constituintes do cigarro. (Podem)
c) ________ por muito tempo no meio ambiente os efeitos nocivos das queimadas. (Persistem)
d) ________ elevado grau de toxidade os defensivos do tipo fosforado. (Possuem)
e) ________ aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa em relação ao trânsito.
(Faltam)

03. Assinale o período que apresenta clareza:
a) A imprensa divulgou o resultado do inquérito que provocou a demissão do Ministro dos
Transportes, e esse fato abalou a opinião pública.
b) Ontem esperamos os professores, mas estes não compareceram para uma palestra com o
autor do libro de Geografia.
c) Antes de viajar, deixei meu carro com um antigo sócio, que estava com sérios problemas no
motor.
d) Este é o autor cuja leitura do libro de contos nós lhe recomendamos.
e) O computador tornou-se um aliado do homem, mas esse nem sempre realiza todas as suas
tarefas.

04. Analise os períodos e assinale a alternativa que apresenta a pontuação adequada:
a) “Os médicos alertam, embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança de
forma assustadora entre as mulheres, contaminadas em sua maioria, pela via sexual ou por
meio de drogas injetáveis.”
b) “Os médicos alertam, embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança de
forma assustadora, entre as mulheres, contaminadas, em sua maioria pela via sexual ou por
meio de drogas injetáveis.”
c) “Os médicos alertam: embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança, de
forma assustadora entre as mulheres contaminadas, em sua maioria, pela via sexual ou por
meio de drogas injetáveis.”

d) “Os médicos alertam: embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança, de
forma assustadora entre as mulheres, contaminadas, em sua maioria, pela via sexual ou por
meio de drogas injetáveis.”
e) “Os médicos alertam, embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem: ela avança de
forma assustadora entre as mulheres, contaminadas, em sua maioria, pela via sexual, ou por
meio de drogas injetáveis.”

05. Nesta era tecnológica, a internet é um tribunal no mundo....
..... com milhões de juízes.....
.... e nenhum réu!
A estrutura “.....e nenhum réu!” causa um certo estranhamento porque não apresenta um
elemento fundamental em um tribunal: a existência de alguém que esteja sendo acusado.
Assinale a alternativa em que essa expressão “....e nenhum réu!” sugere o seguinte ponto de
vista em relação aos usuários da internet:
a) proferem vereditos fictícios sem que haja legitimidade do processo
b) configuram julgamentos vazios ainda que existam crimes comprovados
c) emitem juízos sobre os outros, mas não se veem na posição de acusados
d) apressam-se em opiniões superficiais mesmo que possuam dados concretos
e) transmitem posições infundadas sobre o caso.

CONHECIMENTOS GERAIS
06.

O Brasão e a Bandeira de Rio
www.rionegrinho.gov.br/simbolos):
a) Lei nº 27, de 24 de abril de 1957.
b) Lei nº 34, de 03 de novembro de 1971.
c) Lei nº 25, de 13 de dezembro de 1953.
d) Lei nº 30, de 15 de setembro de 1970.
e) Lei nº 37, de 08 de outubro de 1972

Negrinho

foram

instituídos

pela

(Fonte:

07. Assinale a alternativa que apresenta as maiores pandemias da história mundial:
a) Gripe espanhola e câncer
b) Peste negra e Covid 19
c) Varíola e hipertensão
d) Cólera e Colesterol
e) Asma e Gripe Espanhola

08. Um dos grandes problemas mundiais é a alta taxa na ocupação carcerária. Assinale a
alternativa que apresenta os quatro países com a maior população carcerária do mundo:
a) China, Brasil, Estados Unidos e México.
b) Brasil, Estados Unidos, México e Índia.
c) Estados Unidos, China, Rússia e Brasil.
d) China, Índia, México e Indonésia.
e) Estados Unidos, China, Canadá e Brasil

09. Qual o nome do primeiro governante municipal eleito em Rio Negrinho em 15 de novembro
de 1954 (Fonte: https://www.rionegrinho.sc.gov.br/historia):
a) Jorge Zipperer
b) Henrique Liebl
c) Luiz Scholz
d) José Brey
e) Frederico Lampe

10. O Consórcio Intermunicipal da Bacia Hidrográfica do Alto Rio Negro Catarinense –
Consórcio Quiriri, foi instituído na forma jurídica de Associação Civil Sem Fins Lucrativos
em (Fonte: www.quiriri.com.br):
a) 28 de setembro de 1997.
b) 17 de setembro de 1999.
c) 06 de abril de 2005.
d) 24 de outubro de 1995.
e) 09 de fevereiro de 1999
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. Com a Resolução CNE/CP n.2 de 22/12/2017, cada área do conhecimento estabelece
competências específicas de área, cujo desenvolvimento deve ser promovido ao longo dos
anos de estudo, seja na educação infantil, ensino fundamental ou ensino médio. Para
garantir o desenvolvimento das competências específicas, cada componente curricular
apresenta um conjunto de habilidades das diferentes competências e os objetos do
conhecimento entendidos como conteúdos, conceitos e processos, que por sua vez são
organizados em unidades temáticas. Nesse sentido, estamos falando da:
a) Proposta Curricular de Santa Catarina
b) Necessidades Educativas Especiais
c) Política de Educação Inclusiva
d) Base Nacional Comum Curricular
e) Lei de Diretrizes e Bases da Educação

12. Para aumentar a flexibilidade na delimitação dos currículos e proposta curricular, tendo em
vista a adequação das realidades locais, as habilidades de educação física para o ensino
fundamental – anos Iniciais e anos Finais, uma vez que o ensino fundamental compreende
desde o 1º ano até o 9º ano, as unidades temáticas, os objetos de conhecimento e
habilidades são organizados em blocos, quantos são os blocos dentro da área da Educação
Física?
a) 2 blocos
b) 4 blocos
c) 6 blocos
d) 8 blocos
e) 9 blocos

13. A avaliação deve ser um processo contínuo, de verificação se o aluno está
progressivamente aprendendo, dentro do modelo e sistema do Estado de Santa Catarina a
avaliação deve ocorrer:
a) Bimestralmente
b) Trimestralmente
c) Semestralmente
d) Anualmente
e) Nenhuma das alternativas

14. A Educação Física, segundo a BNCC, tem na sua área do conhecimento a função de revisar
o conceito de corpo e considerando a dimensão cultural de que estuda o movimento
humano, o corpo físico ou o esporte na sua dinâmica técnica e tática, que construir o
currículo educacional de modo desafiador estimulando o desenvolvimento de habilidades e
competências nos alunos. Dentro de qual área do conhecimento a Educação Física
descreve-se?
a) Linguagens
b) Matemática
c) Ciências Humanas
d) Ciências da Natureza
e) Ensino Religioso

15. As Olimpíadas e Paralimpíadas que ocorreram neste ano, se realizam de 4 em 4 anos, com
a finalidade de unir a população mundial num evento de competição, superação de
desafios, em que milhares de atletas participam de várias competições inclusive do Brasil.
Qual é o nome do país que sediou o evento?
a) Rússia
b) Alemanha
c) Japão
d) China
e) Paris

16. Localizado na fossa craniana posterior, recebe informações do meio externo, através de
impulsos que vem dos músculos, das terminações táteis dos órgãos, dos canais
semicirculares, cóclea e retina. É responsável pela coordenação das atividades dos
músculos esqueléticos, do tato, da visão e da audição, em nível inconsciente, a partir de
informações recebidas. Indivíduos com lesão nessa estrutura exibem fraqueza, perda de
tônus muscular, assim como movimentos descoordenados. Suas atividades são
relacionadas com o equilíbrio e com a postura corporal, trabalha sua conexão com o córtex
cerebral e com o tranco encefálico. A descrição refere-se?
a) Tronco cerebral
b) Têmporas
c) Lóbulo occipital
d) Cerebelo
e) Lóbulo temporal

17. Segundo Amaral (2009), os jogos cooperativos são atividades que requerem um trabalho
em equipe para alcançar metas mutuamente aceitáveis. Não é necessário que os indivíduos
que cooperam tenham os mesmos objetivos porém seu alcance deve proporcionar
satisfação para todos os integrantes do grupo. É um espaço rico onde se produzem
infinitas situações que exigem a participação na solução de problemas. Para Broto (2001),
os principais eixos da pedagogia cooperativa são?
a) Competição, humildade e decisão coletiva
b) Convivência, consciência e transcendência.
c) Discussão, valores e reflexão.
d) Empatia, competição e classificação.
e) Comunicação padronizada entre a equipe.

18. O professor propõe a modalidade Atletismo para seus alunos. E diz que a modalidade
conta a história esportiva do homem no planeta. É chamado de Esporte Base, a sua prática
corresponde a movimentos naturais do ser humano, tais como: correr, saltar, lançar. Na
moderna definição, o atletismo é um esporte de provas de pista, de campo, provas
combinadas, pedestrianismo, corridas de campo, corridas de montanha e marcha atlética.
Pode-se inferir que são exemplos de provas combinadas?
a) Marcha atlética e triatlo
b) Maratona e ciclismo
c) Corrida com barreiras
d) Decatlo e Pentatlo
e) Salto em distância

19. Um professor prepara a aula pretendendo que os alunos não só aprendam determinado
gesto motor, como também reflitam sobre certas normas e valores de vida. Ao adotar esses
procedimentos está levando em conta as categorias:
a) Saúde e desempenho físico.
b) Procedimentos e atitudes.
c) Saúde e conceitos.
d) Desempenho físico e procedimentos.
e) Procedimento e saúde.

20. A respeito da pressão arterial, de suas respostas aos exercícios físicos e adaptações ao
treinamento físico e da hipertensão arterial, diga qual alternativa é a mais correta?
a) Hipertensão arterial é uma doença degenerativa.
b) Durante o exercício aeróbico em esteira elétrica a pressão arterial diminui.
c) Estudos indicam que não se deve fazer atividade física quando se identifica problemas de
pressão arterial.
d) Ocorre fenômeno denominado hipertensão pós-exercício.
e) A prática de exercícios físicos é considerada parte importante de tratamento não farmacológico
da hipertensão arterial.

