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LÍNGUA PORTUGUESA

muitas dificuldades, e que quanto mais o tempo passa
fortalece, e não terá fim.
b) No texto I, Fernando Pessoa, demonstra sua dificuldade
em estabelecer relações amorosas. Já o texto II, Carlos
Drummond de Andrade demonstra que o amor antigo, já
está desgastado pelo fato de ter sofrido muitas
dificuldades, e que quanto mais o tempo passa, mas
depressa chegará ao fim desse amor.
c) No texto I, Fernando Pessoa, demonstra interesse em
estabelecer relações amorosas, mas aponta dificuldades
em declarar-se a pessoa amada. Já o texto II, Carlos
Drummond de Andrade demonstra que o amor antigo já
passou por muitas dificuldades, mas que não tem mais
força para continuar o relacionamento.
d) Nenhuma das alternativas.

Leia o texto 01 e 02 e responda as questões 1 e 2.
Texto 01
"Presságio"
O amor, quando se revela,
Não se sabe revelar.
Sabe bem olhar p'ra ela,
Mas não lhe sabe falar.
Quem quer dizer o que sente
Não sabe o que há de dizer.
Fala: parece que mente...
Cala: parece esquecer...

2) Assinale a alternativa que substitua corretamente
os vocábulos sublinhados sem alteração do sentido.
"Se em toda a parte o tempo desmorona
aquilo que foi grande e deslumbrante,
o antigo amor, porém, nunca fenece."
a) Edifica, discreto, vive.
b) Desaba, esplendido, falece.
c) Passa, indiferente, perece.
d) Nenhuma das alternativas.

Ah, mas se ela adivinhasse,
Se pudesse ouvir o olhar,
E se um olhar lhe bastasse
P'ra saber que a estão a amar!
Mas quem sente muito, cala;
Quem quer dizer quanto sente
Fica sem alma nem fala,
Fica só, inteiramente!

3) Assinale a alternativa CORRETA para a
classificação das palavras quanto ao número de
sílabas:
monossílabas,
dissílabas,
trissílabas,
polissílabas.
a) Fé, bolsa, time, mochila.
b) Sol, maldade, príncipe, tagarela.
c) Sul, mala, ônibus, terremoto.
d) Nenhuma das alternativas.

Mas se isto puder contar-lhe
O que não lhe ouso contar,
Já não terei que falar-lhe
Porque lhe estou a falar...
Fernando Pessoa

Texto 02
4) Assinale a alternativa CORRETA para os termos
integrantes da oração.
I- Marilia vendia roupas
II-Juliana gosta de livros.
III-Gosto de flores.
IV- Paulo mora perto de um grande supermercado.
a) I-Objeto direto, II-objeto indireto, III-objeto indireto, IVcomplemento nominal.
b) I-Objeto indireto, II-objeto indireto, III-objeto direto, IVadjunto adnominal.
c) I-Objeto indireto, II-objeto direto, III-objeto direto, IVadjunto adverbial.
d) Nenhuma das alternativas.

"O Amor Antigo"
O amor antigo vive de si mesmo,
não de cultivo alheio ou de presença.
Nada exige nem pede. Nada espera,
mas do destino vão nega a sentença.
O amor antigo tem raízes fundas,
feitas de sofrimento e de beleza.
Por aquelas mergulha no infinito,
e por estas suplanta a natureza.
Se em toda a parte o tempo desmorona
aquilo que foi grande e deslumbrante,
o antigo amor, porém, nunca fenece
e a cada dia surge mais amante.

5) Assinale a alternativa CORRETA, que contenha a
seguinte sequência de encontros vocálicos: ditongo,
tritongo, hiato e dígrafos.
a) Caixa, enxague, peixe, nasça.
b) Quadrado, espiões, ideia, arroz.
c) Noite, carro, averiguei, ninho.
d) Nenhuma das alternativas.

Mais ardente, mas pobre de esperança.
Mais triste? Não. Ele venceu a dor,
e resplandece no seu canto obscuro,
tanto mais velho quanto mais amor

6) A partir da formação das palavras, assinale a
sequência CORRETA para: derivação prefixal,
derivação
sufixal,
derivação
parassintética,
composição por aglutinação e composição por
justaposição.
a) Desfazer, terraço, amanhecer, embora, passatempo.
b) Inútil, fidalgo, ajudar, amaldiçoar, couve-flor.
c) Infiel, aguardente, felizmente, emagrecer, vaivém.
d) Nenhuma das alternativas.

Carlos Drumonnd de Andrade in Amar se aprende Amando

1) De acordo com o texto, assinale a alternativa
CORRETA.
a) No texto I, Fernando Pessoa, demonstra sua dificuldade
em estabelecer relações amorosas, em declarar-se a
pessoa amada, expor seus sentimentos para um
relacionamento. Já o texto II, Carlos Drummond de
Andrade demonstra que o amor antigo já passou por
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7) Assinale a alternativa CORRETA, para a acentuação
gráfica, em que todas palavras sejam paroxítonas.
a) Androide, útil, empório, júri.
b) Magoo, armazém, serie, jiló.
c) Baú, moinho, café, abacaxi.
d) Nenhuma das alternativas.

Quantos anos Sudan tinha ?
a) 45 anos.
b) 15 anos.
c) 21 anos.
d) Nenhuma das alternativas.

8) Assinale a alternativa CORRETA referente a análise
sintática: tipos de sujeito, e períodos simples e
composto.
I- Eu visitei meu avô semana passada.
II- Saímos ontem e voltamos hoje.
III-Os meninos estão brincando.
a) I- Período simples, II- Período composto, III-sujeito
simples.
b) I- Período composto, II-período simples, III-sujeito
simples.
c) I- Sujeito simples, II-período composto, III-sujeito oculto.
d) Nenhuma das alternativas.

13) O continente americano é o segundo maior
continente do mundo, com uma área total de 42
milhões de km², é geralmente dividida em três partes:
América do Norte, América do Sul e América Central.
Outra forma divisão separa o continente entre América
Anglo-Saxônica e América Latina. A população total
desse continente está estimada em aproximadamente
1 bilhão de habitantes.
Quantos países compõe o continente americano?
a) 35 países .
b) 20 países.
c) 15 países.
d) Nenhuma das alternativas.

9) Assinale a alternativa CORRETA para a
classificação da seguinte oração:
"Sem limparem a casa, não iremos ao
shopping".
a) Oração subordinada adverbial final reduzida.
b) Oração subordinada adverbial condicional reduzida.
c) Oração subordinada adverbial consecutiva reduzida.
d) Nenhuma das alternativas.

14) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna:
É ________, na Turquia. A cidade, que tem cerca de 12
milhões de habitantes na região metropolitana, é
dividida em duas pelo estreito de Bósforo, que
também é um dos marcos divisores dos continentes
europeu e asiático. Isso faz com que a parte oeste da
cidade fique na Europa e a parte leste, na Ásia.
a) Ancara
b) Istambul
c) Cônia
d) Nenhuma das alternativas.

10) Assinale a alternativa CORRETA para modos e
tempos verbais.
" Espero que você tenha estudado o bastante, para
sua aprovação".
a) Refere-se ao modo subjuntivo, e o tempo verbal futuro
do presente composto.
b) Refere-se ao modo imperativo, e o tempo verbal
Pretérito mais-que-perfeito composto.
c) Refere-se ao modo subjuntivo, e o tempo verbal
pretérito perfeito composto.
d) Nenhuma das alternativas.

15) Esta guerra ocorreu entre a Inglaterra e a França
entre os anos de 1756 e 1763. Foi uma guerra pela
posse de territórios na América do Norte e a Inglaterra
saiu vencedora. Mesmo assim, a metrópole resolveu
cobrar os prejuízos das batalhas dos colonos que
habitavam, principalmente, as colônias do norte. Com
o aumento das taxas e impostos metropolitanos, os
colonos fizeram protestos e manifestações contra a
Inglaterra.
Como foi chamado essa guerra?
a) Guerra Luso – Espanhola.
b) Guerra da Barba.
c) Guerra dos Sete anos.
d) Nenhuma das alternativas.

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES
11) Ataque em Toronto
Em 23 de abril de 2018, um homem jogou uma van
contra uma multidão em Toronto, , matando dez
pessoas e ferindo outras 16, em sua maioria mulheres.
O motorista era seguidor do movimento Incel (celibato
involuntário, na sigla em inglês) e supostamente
visava atingir mulheres, a quem culpava por sua
frustração.
Essa notícia ocorreu no ?

16) Leia o trecho abaixo e responda :
A Independência do Brasil ocorreu em 7 de setembro
de 1822. A partir desta data, o Brasil deixou de ser
uma colônia de Portugal. A proclamação foi feita por
D. Pedro I às margens do riacho do Ipiranga em
____________.
a) São Paulo
b) Minas Gerais
c) Goiás
d) Nenhuma das alternativas.

(Disponível em : https://internacional.estadao.com.br/)

a) Sudão.
b) Canadá.
c) Paquistão.
d) Nenhuma das alternativas.
12) Em 19 de março de 2018, Sudan, o último
rinoceronte-branco-do-norte macho do planeta,
morreu na reserva de Ol Pejeta, no Quênia. Restaram
vivas as fêmeas Najin e Fatu, da mesma espécie, mas
incapazes de procriar. Os rinocerontes-brancos-donorte estão entre as espécies criticamente ameaçadas,
segundo a União Internacional pela Conservação da
Natureza.

17) Ao todo, o Brasil tem 12 regiões hidrográficas,
dentre as quais a bacia amazônica, a maior de todas.
são região hidrográfica no Brasil EXCETO:
a) Região Hidrográfica do Paraná.
b) Região Hidrográfica do São Francisco.
c) Região Hidrográfica do Paraguai.
d) Nenhuma das alternativas.

(Disponível em: https://g1.globo.com/.../)
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18) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna :
Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio
divulgou oficialmente em 20 de julho de 2018os preços
do ingressos do grande evento, que terá a sua festa de
abertura no dia _________ de 2020 e será encerrado
em ________.

a) Apenas os itens I e IV estão corretos.
b) Todos os itens estão incorretos.
c) Todos os itens estão corretos.
d) Nenhuma das alternativas.
22) Não se deve confundir a Educação Física
Militarista com a Educação Física Militar. Apesar de,
no caso concreto, ambas estabelecerem ligações, a
Educação Física Militarista não se resume numa
prática militar de preparo físico. É, acima disso, uma
concepção que visa impor a toda a sociedade padrões
de comportamento estereotipados, frutos da conduta
disciplinar própria ao regime de caserna. De acordo
com seus conhecimentos sobre o tema, analise os
itens a seguir, utilize (V) para verdadeiro e (F) para
falso.
(
) O objetivo fundamental da Educação Física
Militarista é a obtenção de uma juventude capaz de
suportar o combate, a luta, a guerra.
( ) Para tal concepção (Militarista), a Educação Física
deve ser suficientemente rígida para “elevar a Nação”
à condição de “servidora e defensora da Pátria”.
(
) Segundo a Educação Física Militarista, as
possibilidades de educação popular são ilimitadas.
( ) O papel da Educação Física é de “colaboração no
processo de seleção natural”, eliminando os fracos e
premiando os fortes, no sentido da “depuração da
raça”.
Assinale a alternativa CORRETA.
a) V, V, F, V
b) V, F, F, V
c) F, V, V, F
d) Nenhuma das alternativas.

( Disponível em: https://globoesporte.globo.com/.)

a) 15 de junho / 25 de julho
b) 24 de julho / 9 de agosto
c) 20 de agosto / 5 de setembro
d) Nenhuma das alternativas.
19) Leia o trecho abaixo e responda:
Terremoto de Lombok
Uma série de terremotos sacudiu a ilha de Lombok,
entre 29 de julho e 19 de agosto. O tremor mais
poderoso, de magnitude 7, ocorreu em 5 de agosto,
matando 164 pessoas. No total, os terremotos de
Lombok no verão de 2018 deixaram 181 mortos.
( Disponível em : https://g1.globo.com/.../)

A ilha de Lombok fica localizado na ?
a) Indonésia.
b) Índia.
c) França.
d) Nenhuma das alternativas.
20) Santa Catarina é o menor estado da região sul do
Brasil, com apenas 95,4 mil km². A capital do estado é
Florianópolis, cidade que está localizada na Ilha de
Santa Catarina, que tem aproximadamente 523 km². O
ponto de menor distancia entre a Ilha e o continente
tem a largura de 500 metros. Ligando a Ilha ao
continente existem as pontes:
a) a Ponte Hercílio Luz e a Pedro Ivo Campos.
b) a Ponte Hercílio Luz, a Pedro Ivo Campos e a Colombo
Sales.
c) a Pedro Ivo Campos e a Colombo Sales.

23) A Educação Física Higienista é uma concepção
particularmente forte nos anos finais do Império e no
período da Primeira República (1889-1930). Pode-se
até mesmo dizer que esse período, que ultrapassa 40
anos, presenteou a Educação Física Higienista com a
titulação de concepção hegemônica, frente a suas
concorrentes mais próximas, principalmente a
Educação Física Militarista. De acordo com seus
conhecimentos sobre o tema assinale a alternativa
INCORRETA.
a) A Educação Física Higienista é produto do pensamento
Marxista.
b) O liberalismo do início do século XX em nosso país
acreditou na educação e, particularmente na escola, como
“redentora da humanidade” .
c) Mais recentemente, ainda se nutre, mesmo que
minimamente, nessa crença, de que existe uma real
possibilidade de aquisição de saúde e beleza através da
Educação Física. O cuidado com o corpo surge
desprendido das possibilidades (ou impossibilidades?) que
cada indivíduo, inserido nesse sistema social, possui para
adquirir e preservar a saúde e manter o padrão estéticocorporal imposto pela mídia.
d) Nenhuma das alternativas.

d) Nenhuma das alternativas.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO
21) No caso da Educação Física Higienista, a ênfase
em relação à questão da saúde está em primeiro
plano. De acordo com seus conhecimentos sobre
Pedagogia e Educação Física, julgue os itens a seguir
e assinale a alternativa CORRETA.
I - A Educação Física Higienista é uma concepção que
se preocupa em erigir a Educação Física como agente
de saneamento público, na busca de uma “sociedade
livre das doenças infecciosas e dos vícios
deteriorados da saúde e do caráter do homem do
povo”.
II - Para tal Concepção (Higienista), cabe à Educação
Física um papel fundamental na formação de homens
e mulheres sadios, fortes, dispostos à ação.
III - Para tal concepção (Higienista), a ginástica, o
desporto, os jogos recreativos etc. devem, antes de
qualquer coisa, disciplinar os hábitos das pessoas no
sentido de levá-las a se afastarem de práticas capazes
de provocar a deterioração da saúde e da moral, o que
“comprometeria a vida coletiva”.
IV - A perspectiva da Educação Física Higienista
vislumbra a possibilidade e a necessidade de resolver
o problema da saúde pública pela educação.

24) A partir dos anos 20 e 30, progressivamente, o
“desporto de alto nível” ganhou espaço no interior da
sociedade e, consequentemente, da Educação Física.
Nos anos 60-70, praticamente cria-se uma situação
inédita: o “desporto de alto nível” subjuga a Educação
Física, tentando colocá-la como mero apêndice de um
projeto que privilegia o Treinamento Desportivo. De
acordo com seus conhecimentos sobre a corrente
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competitiva da educação física assinale a alternativa
CORRETA.
a) Tal prática não está vinculada ao alto grau de avanço
científico nas áreas da Fisiologia do Esforço, da
Biomecânica, do Treinamento Desportivo etc.
b) Na concepção competitivista, o “desporto de alto nível”
é o paradigma para toda a Educação Física.
c)É preciso também notar que a Educação Física
Competitivista não era incentivada pela ditadura pós-64,
pois tal concepção ia no sentido da proposta de um “Brasil
Grande”, capaz de mostrar sua pujança através da
conquista internacional.
d) Nenhuma das alternativas.

estatísticas somente quando a bola estiver morta e o
cronômetro de jogo parado.
a) Estão incorretos os itens I e IV.
b) Estão corretos apenas os itens II e III
c) Todos os itens estão corretos
d) Nenhuma das alternativas.
27) De acordo com seus conhecimentos sobre as
regras do Handebol, julgue os Itens a seguir.
I - Não mais do que 7 jogadores podem estar
presentes na quadra de jogo ao mesmo tempo. Os
demais jogadores são suplentes.
II - No início da partida, uma equipe deve ter pelo
menos 5 jogadores em quadra. O número de
jogadores da equipe pode ser aumentado em até 14
em qualquer momento durante a partida, incluindo o
período extra.
III - A partida pode continuar mesmo se uma equipe
ficar reduzida a menos de 5 jogadores na quadra.
Depende dos árbitros julgarem se e quando uma
partida deveria ser definitivamente suspensa.
IV - Todos os jogadores de quadra de uma equipe
devem vestir uniformes idênticos.
a) Todos os itens estão corretos
b) Os itens II e III estão incorretos
c) Apenas os itens I e IV estão corretos
d) Nenhuma das alternativas.

25) Sobre as regras do Basquetebol, julgue os itens a
seguir
I - No caso de lesão de jogador, os oficiais podem
parar o jogo.
II - Se a bola estiver viva quando ocorrer uma lesão, o
oficial deverá apitar antes que a equipe com o controle
da bola arremesse para uma cesta de campo, perca o
controle da bola, interrompa a jogada ou a bola se
torne morta. Se for necessário para proteger o jogador
lesionado, os oficiais podem interromper o jogo
imediatamente.
III - Se o jogador lesionado não puder continuar a
jogar, imediatamente (dentro de aproximadamente 15
segundos) ou, se ele receber tratamento, ele terá que
ser substituído, a menos que a equipe fique reduzida a
menos de 5 jogadores na quadra de jogo.
IV - Um médico pode entrar na quadra de jogo, sem a
permissão de um oficial se, no julgamento dele, o
jogador lesionado necessitar de tratamento médico
imediato.
Assinale a alternativa CORRETA.
a) Todos os itens estão corretos
b) Estão corretos os itens I, III e IV
c) Está correto apenas o item II
d) Nenhuma das alternativas.

28) O Jiu Jitsu é uma arte marcial originada no Japão,
foi reconfigurada pelos brasileiros e na atualidade é
conhecida mundialmente como Brazilian Jiu Jitsu ou
Jiu Jitsu Brasileiro. Em relação a esta arte marcial que
cresce anualmente no mundo e, busca sua
participação nas olimpíadas, analise os itens a seguir
em relação às regras esportivas desta modalidade.
Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso.
Podem ser consideradas faltas disciplinares quando:
(
) Quando o atleta proferir palavras de baixo calão
ou gestos obscenos em direção ao adversário, à mesa
central, aos mesários, ao árbitro ou ao público, antes,
durante ou após a luta.
( ) Quando o atleta agredir o adversário, o árbitro, ou
qualquer outro membro da organização ou do público,
antes, durante ou após a luta.
( ) Quando um ou os dois atletas desrespeitam a
seriedade da competição ou realizam ato de simulação
de combate.
(
) Quando o atleta tiver atitudes consideradas
incompatíveis ao ambiente de competição, bem como,
a prática de qualquer delito, mesmo que antes do
início ou após o encerramento do combate.
Assinale a alternativa CORRETA.
a) V, V, V, V
b) V, V, F, F
c) F, F, V, V
d) Nenhuma das alternativas.

26) Sobre as regras do Basquetebol, julgue os itens a
seguir.
I - Pelo menos 40 minutos antes do horário marcado
para início do jogo, cada técnico ou seu representante,
deverá entregar ao apontador a lista com nomes e os
números correspondentes dos membros das equipes
que tem condição de jogo para atuar na partida, bem
como o nome do capitão da equipe, do técnico e do
assistente técnico. Todos os membros das equipes
cujos nomes estejam inscritos na súmula têm o direito
de jogar, mesmo se eles chegarem após o início do
jogo.
II - Pelo menos 10 minutos antes do horário marcado
para início do jogo, cada técnico deverá confirmar sua
concordância
com
os
nomes
e
números
correspondentes dos membros de sua equipe e, os
nomes dos técnicos, assinando a súmula. Neste
momento, eles deverão indicar os 5 jogadores que
iniciarão a partida. O técnico da equipe “A” será o
primeiro a fornecer esta informação.
III - Membros do banco da equipe (técnicos,
assistentes técnicos, substitutos, jogadores excluídos
e acompanhantes de equipe) são as únicas pessoas
que tem permissão para sentar no banco da equipe e
permanecer dentro se sua área de banco.
IV - O técnico ou assistente técnico pode ir até a mesa
de controle durante o jogo para obter informações

29) “Morreu na manhã desta quinta-feira (29 de Janeiro
de 2009) Helio Gracie, aos 95 anos, na Hospital da
Beneficência Portuguesa, em Petrópolis, na Região
Serrana do Rio. Ele era o patriarca da família, símbolo
do jiu-jítsu no Brasil. Helio deve ser sepultado no
Cemitério Municipal de Petrópolis, às 16h45 desta
quinta. Sua última aparição pública, segundo a revista
da família, ocorreu em dezembro, durante a cerimônia
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de passagem de faixas realizada pela Gracie Humaitá
no Iate Clube Jardim Guanabara.”
(Dísponivel
em:
http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL9776185606,00MORRE+HELIO+GRACIE+MESTRE+DO+JIUJITSU.html).

Sobre lutas, mais especificamente sobre Jiu-Jitsu,
assinale a alternativa CORRETA.
a) O JIU JITSU Brasileiro é uma arte marcial que trabalha
técnicas de soco, chute, cotoveladas e torções.
b) O termo JIU JITSU é uma derivação do termo JU
JUTSU e significa “Arte Suave”.
c) O JIU JITSU é uma arte marcial que não possui
eficiência como defesa pessoal, apenas tem caráter
esportivo.
d) Nenhuma das alternativas.
30) Sobre Voleibol, assinale a alternativa INCORRETA.
Uma equipe marco ponto caso:
a) A bola atinja o corpo de um membro da equipe
adversária e o derrube.
b) Tenha êxito em fazer a bola tocar a quadra adversária.
c) A equipe adversária cometa uma falta.
d) Nenhuma das alternativas.
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