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INSTRUÇÕES
1.Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.

2.Escreva, abaixo, seu número de inscrição.

3.A interpretação das questões é parte do processo de avaliação,
não sendo permitidas perguntas aos Aplicadores de Prova.

4.Nesta prova, as questões são de Múltipla Escolha com quatro
alternativas cada uma, das quais somente uma é a correta.

5.Ao receber o cartão-resposta, examine, e assine-o.

6.Transcreva para o cartão-resposta o resultado que julgar correto
em  cada  questão,  preenchendo  completamente  o  espaço
correspondente ou assinalado com um “X”, com caneta com tinta
azul-escura ou preta.

7.No cartão-resposta, marcação de mais de uma alternativa em
uma mesma questão, rasuras e preenchimento além dos limites
do espaço destinado para cada marcação, anularão a questão.

8.Não  haverá  substituição  do  cartão-resposta  por  erro  de
preenchimento.

9.Não  serão  permitidas  consultas,  empréstimos  e  comunicação
entre  candidatos,  bem  como  o  uso  de  livros,  apontamentos  e
equipamentos eletrônicos. O não cumprimento dessas exigências
implicará a exclusão do candidato.

10.Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao
fiscal. Aguarde autorização para devolver o cartão-resposta.

11.O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido
na duração desta prova.
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Língua Portuguesa

Leia o texto abaixo e responda as questões 1, 2 e 3: 

Santa Catarina chega a mais de 9,5 mil mortes por coronavírus

No momento, há 34.374 pessoas contaminadas com coronavírus no Estado

Santa Catarina registrou mais 68 mortes causadas pela Covid-19 no boletim divulgado neste
domingo (21). Com isso, o Estado chega a 9.539 vidas perdidas por complicações causadas pelo vírus.
Das  295  cidades  catarinenses,  287  já  registraram pelo  menos uma morte  e  293  têm casos  ativos
atualmente. A taxa de letalidade atual é de 1,25%.

A cidade  com  mais  mortes  por  coronavírus  é  Joinville,  com  872  óbitos.  Em  seguida  estão
Florianópolis (657 mortes) e Chapecó (467 mortes).  Neste domingo, duas pessoas que morreram já
entraram para o sistema estadual: uma mulher de 54 anos de Itajaí e um homem de 86 anos de São
Domingos. No sábado, a atualização do sistema estadual mostra que pelo menos 49 pessoas morreram
por Covid em Santa Catarina.

A pessoa mais jovem a perder a vida com Covid-19 nas últimas 24 horas era um homem de 30
anos de Itapema, no Litoral Norte. A região com mais óbitos entre sábado e domingo foi o Norte e
Nordeste de SC, que registrou as mortes de 11 pessoas.

Neste domingo, 3.103 casos a mais foram confirmados e foi registrada uma diminuição de 306
pessoas entre os casos ativos. No momento, há 34.374 pessoas contaminadas com coronavírus em
Santa Catarina, de acordo com os dados estaduais.

O local com a maior quantidade de pessoas que já contraíram Covid-19 é Joinville, que registra
73.994 casos. Em seguida, estão Florianópolis (66.719),  Blumenau (39.793),  Chapecó (30.214),  São
José  (29.256),  Criciúma  (26.009),  Palhoça  (23.095),  Balneário  Camboriú  (20.321),  Itajaí  (19.518)  e
Brusque (19.497).

21/03/2021 – 19h58 - Por Cláudia Morriesen

(https://www.nsctotal.com.br/noticias/santa-catarina-passa-de-95-mil-mortes-por-coronavirus)

Questão 01
Assinale a alternativa correta, de acordo com a reportagem:
A) A taxa de letalidade atual é de 1,05%.
B) A cidade com mais óbitos por Covid-19 é Itapema.
C) A região de Santa Catarina com mais óbitos, entre sábado e domingo, é a Oeste.
D) Em 24 horas, a pessoa mais jovem a perder a vida foi um morador de Itapema.

Questão 02
Na oração abaixo, a palavra em destaque é um advérbio de:

“Das 295 cidades catarinenses, 287 já registraram pelo menos uma morte e 293 têm casos ativos atual-
mente.”

A) lugar
B) dúvida
C) tempo
D) intensidade

Questão 03
No trecho abaixo, a palavra destacada é um:
“(...) duas pessoas que morreram (...)”

https://www.nsctotal.com.br/noticias/santa-catarina-passa-de-95-mil-mortes-por-coronavirus


A) numeral
B) adjetivo
C) advérbio
D) substantivo

Questão 04
Assinale a opção correta, de acordo com o uso adequado da crase:
A) Falei à respeito disso.
B) Referiu-se à pessoas desabrigadas.
C) Falei à ela sua decisão.
D) Vamos à loja para comprar outros acessórios.

Questão 05
Na frase “Com aqueles olhos frios, disse que não gostava mais de mim.”, a figura de linguagem presente
é denominada:
A) eufemismo
B) hipérbole
C) sinestesia
D) metonímia

Questão 06
Todas as orações possuem verbos de ligação, exceto em:
A) Ela parece feliz com as respostas.
B) Moram em Brasília.
C) Estou cansada!
D) Vivem tristes!

Questão 07
Na oração abaixo, a palavra em destaque é denominada:
“Eles continuam doentes.”

A) predicativo do sujeito
B) verbo de ligação
C) sujeito
D) predicado

Questão 08
A oração abaixo é denominada:
“Caso seja necessário, ligue-me e eu ajudarei.”

A) Oração subordinada causal
B) Oração subordinada condicional
C) Oração subordinada final
D) Oração coordenada

Questão 09
Na oração “Esqueceram de fechar a janela.”, o sujeito é:
A) simples
B) composto
C) inexistente
D) indeterminado

Questão 10
Na frase “João vende roupas.”, há a presença de:
A) objeto direto
B) objeto indireto
C) objeto direto e indireto
D) preposição



Matemática

Questão 11
Jorge quer comprar um terreno quadrado para construir uma casa de 40 m². Considerando que ele quer
deixa um total exato de 104 m² não construídos no terreno, é correto afirmar que:

a) O terreno terá 12 m de frente.
b) O terreno terá 144 m.
c) A área construída total será de 25% do terreno.
d) O terreno terá o total de 3/8 de área construída. 

Questão 12
Tiago comprou um carro financiado em 48 vezes iguais sem juros. Sabendo que ele deu uma entrada de
25% que corresponde a R$12.500,00, é incorreto afirmar que:

a) O valor total do carro era de R$50.000,00.
B) Cada parcela ficou no valor de R$ 781,25.
C) 75% do valor do carro foi financiado.
d) A entrada dada por Tiago corresponde a 1/3 do valor total do carro.

Questão 13
Eu tenho dois anos a menos que meu irmão que é a metade da idade de meu pai. Se meu irmão terá 15
anos daqui a 3 anos, qual é minha idade hoje?

a) 10 anos.
b) 13 anos.
c) 24 anos.
d) 30 anos.

Questão 14
Um carro percorre à distância de 12000 m em um período de 3 horas, logo:

a) Sua velocidade média é de 120 km/h.
b) Sua velocidade média é de 40.000 m/s. 
c) Sua velocidade média é de 40 km/h.
d) Sua velocidade média é de 4.000km/h.

Questão 15
Uma sala de reuniões quadrada de 144 m² possui pisos pretos e brancos em mesma quantidade com 2
m² cada, logo:

a) Existem 12 pisos brancos e 12 pisos pretos na sala.
b) Existem 72 pisos pretos na sala.
c) Existem 32 pisos brancos na sala
d) Existem 144 pisos brancos e pretos na sala.

Conhecimentos Gerais e Atualidades

Questão 16
As etapas iniciais do estudo mostraram que, embora não seja eficaz contra o coronavírus, a vacina
________________ajuda a estimular o sistema imunológico para combater a covid-19,  reduzindo em
54% os casos sintomáticos e em 74% as internações. Segundo os especialistas, isso acontece porque o
imunizante ajuda o corpo a combater vários tipos de infecção. A alternativa que completa corretamente
lacuna acima é:



a) HPV.
b) Rotavírus.
c) Coronavac.
d) Tríplice Viral.

Questão 17
“Quando a pandemia chegou aqui, medidas imediatas foram tomadas. A ministra  Tereza Cristina  foi
muito hábil”, diz João Martins, presidente da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária (CNA).
“Em um primeiro momento, até falou-se em desabastecimento, mas rapidamente ela veio a público dizer
que não existia essa possibilidade.” Martins lembra as medidas tomadas em reuniões da ministra com
produtores e agroindústrias: elas foram da garantia de embarque nos portos à infraestrutura logística,
com postos de combustíveis, borracharias e alimentação dos caminhoneiros para que as cargas não
ficassem paradas nas estradas. A reportagem acima refere-se ao agronegócio e o nome em destaque na
primeira/segunda linha é o da Ministra:
Fonte:  https://www.forbes.com.br/negocios/2020/12/nem-a-pandemia-de-covid-19-para-o-agronegocio-
brasileiro/ 

a) Da agricultura.
b) Do agronegócio.
c) Do meio Ambiente.
d) Da saúde.

Questão 18
O aplicativo gratuito desenvolvido pelo Instituto ABCD, chegou à marca de 500.000 alunos cadastrados.
A plataforma ajuda no reforço escolar e alfabetização para crianças com dificuldade de aprendizagem. O
app segue as normas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e está na lista dos top 25 app
gratuitos de educação do Google Play. O aplicativo mencionado é:
Fonte: https://veja.abril.com.br/blog/radar/aplicativo-gratis-de-alfabetizacao-soma-500-000-alunos/ 

a) Aprender a aprender. 
b) Viver aprender.
c) EduEdu 
d) Casa & Escola.

Questão 19
 Independentemente da fonte de origem dos valores que compõem o FUNDEB, todo o recurso gerado é
redistribuído para a valorização dos profissionais da educação, incluída sua condigna remuneração e
exclusiva manutenção e desenvolvimento da:

a) Educação básica pública.
b) Educação superior privada.
c) Educação religiosa.
d) Saúde pública.

Questão 20
É permitido por lei que clientes cancelem serviços em situações de emergência como a que o mundo
enfrenta há alguns meses no combate ao Coronavírus. Porém, o número de reclamações sobre preços
abusivos no comércio aumentou consideravelmente. A prática de preços abusivos dá-se ao elevar sem
justa causa o preço de um produto ou serviço. Tal prática abusiva é:

a) Toda atividade do fornecedor que vai além das condutas permitidas no âmbito das relações com os
consumidores. 
b) Apenas as atividades que visem o aumento de valores nos impostos de ISS.
c) Quando ocorre os aumentos nos produtos importados e estes são repassados para os consumidores.
d) Quando o valor de um produto é diferente do valor divulgado nas propagandas televisionadas.

https://veja.abril.com.br/blog/radar/aplicativo-gratis-de-alfabetizacao-soma-500-000-alunos/
https://www.forbes.com.br/negocios/2020/12/nem-a-pandemia-de-covid-19-para-o-agronegocio-brasileiro/
https://www.forbes.com.br/negocios/2020/12/nem-a-pandemia-de-covid-19-para-o-agronegocio-brasileiro/


Conhecimentos Específicos

Questão 21
De  acordo  com  a  Base  Nacional  Comum  Curricular,  considerando  os  marcos  normativos  e,  em
conformidade com as competências gerais estabelecidas no âmbito da BNCC, o Ensino Religioso deve
atender os seguintes objetivos:

I.  Proporcionar  a  aprendizagem  dos  conhecimentos  religiosos,  culturais  e  estéticos,  a  partir  das
manifestações religiosas percebidas na realidade dos educandos;
II.  Propiciar  conhecimentos  sobre  o  direito  à  liberdade  de  consciência  e  de  crença,  no  constante
propósito de promoção dos direitos humanos;
III. Desenvolver competências e habilidades que contribuam para o diálogo entre perspectivas religiosas
e seculares de vida, exercitando o respeito à liberdade de concepções e o pluralismo de ideias, de
acordo com a Constituição Federal;
IV. Contribuir para que os educandos construam seus sentidos pessoais de vida a partir de valores,
princípios éticos e da cidadania.

Estão corretas as afirmativas:
a) Todas as afirmativas;
b) Apenas as afirmativas I e II;
c) Apenas as afirmativas I, III e IV;
d) Apenas as afirmativas II, III e IV;

Questão 22
Segundo a Base Nacional Comum Curricular  “o conhecimento religioso,  objeto da área de Ensino
Religioso, é produzido no âmbito das diferentes áreas do conhecimento científico das Ciências Humanas
e Sociais,  notadamente da(s)  Ciência(s)  da(s)  Religião(ões)”. Em relação essa afirmação assinale a
alternativa incorreta.

a)  Essas  Ciências  investigam  a  manifestação  dos  fenômenos  religiosos  em  diferentes  culturas  e
sociedades enquanto um dos bens simbólicos resultantes da busca humana por respostas aos enigmas
do mundo, da vida e da morte. 
b) De modo singular, complexo e diverso, esses fenômenos alicerçaram distintos sentidos e significados
de  vida  e  diversas  ideias  de  divindade(s),  em  torno  dos  quais  desorganizaram-se  cosmovisões,
linguagens,  saberes,  crenças,  mitologias,  narrativas,  textos,  símbolos,  ritos,  doutrinas,  tradições,
movimentos, práticas e princípios éticos e morais. 
c) Os fenômenos religiosos em suas múltiplas manifestações são parte integrante do substrato cultural
da humanidade.
d)  Cabe  ao  Ensino  Religioso  tratar  os  conhecimentos  religiosos  a  partir  de  pressupostos  éticos  e
científicos, sem privilégio de nenhuma crença ou convicção.

Questão 23
Sobre  as  competências  específicas  de  Ensino  Religioso  para  o  Ensino  Fundamental,  observa  as
afirmações abaixo:

I. Reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade e da natureza, enquanto expressão de valor da
vida.
II. Conviver com a uniformidade de crenças, pensamentos, convicções, modos de ser e viver.
III. Analisar as relações entre as tradições religiosas e os campos da cultura, da política, da economia,
da saúde, da ciência, da tecnologia e do meio ambiente.
IV. Debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e práticas de intolerância, discriminação
e violência de cunho religioso, de modo a assegurar os direitos humanos no constante exercício da
cidadania e da cultura de paz.

Em relação as afirmativas acima é correto afirmar:
a) Todas as afirmativas estão corretas;
b) As afirmativas I, II e III estão corretas;
c) As afirmativas I, III e IV estão corretas;
d) As afirmativas I, II e IV estão corretas;



Questão 24
Sobre a disciplina de Ensino Religioso conforme preconiza a Base Nacional Comum Curricular, analise
as alternativas abaixo e assinale a incorreta:

a) O Ensino Religioso busca construir, por meio do estudo dos conhecimentos religiosos e das filosofias
de vida, atitudes de reconhecimento e respeito às alteridades.
b) No Ensino Médio, o Ensino Religioso adota a pesquisa e o diálogo como princípios mediadores e
articuladores  dos  processos  de  observação,  identificação,  análise,  apropriação  e  ressignificação  de
saberes, visando o desenvolvimento de competências específicas.
c) A área de Ensino Religioso, deve garantir aos alunos o desenvolvimento de competências específicas.
d) O Ensino Religioso de contribuir para que os educandos construam seus sentidos pessoais de vida a
partir de valores, princípios éticos e da cidadania.

Questão 25
De acordo com a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990,  que “dispõe sobre o estatuto da criança e do
adolescente e dá outras providências”, em relação a adoção é correto afirmar:

a) É uma medida excepcional e revogável;
b) É permitida a adoção por procuração;
c) Em caso de conflito entre direitos e interesses do adotando e de outras pessoas, inclusive seus pais
biológicos, devem prevalecer os direitos e os interesses do adotando;
d) O adotando deve contar com, no máximo, dezesseis anos à data do pedido, salvo se já estiver sob a
guarda ou tutela dos adotantes.

Questão 26
De acordo com a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990,  que “dispõe sobre o estatuto da criança e do
adolescente e dá outras providências”, “a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao
pleno desenvolvimento de sua pessoa,  preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o
trabalho, assegurando-se lhes”, exceto:

a) igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
b) direito de ser respeitado por seus educadores;
c) direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores;
d)  acesso  à  escola  pública  e  gratuita,  de  preferência  da  família,  garantindo-se  vagas  no  mesmo
estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica.

Questão 27
De acordo com Paulo Freire na obra “Pedagogia da Autonomia”, em relação ao ato de ensinar, analise
as alternativas abaixo e assinale a incorreta:

a) Quando um professor entra em uma sala de aula deve estar sendo um ser aberto a indagações, à
curiosidade, às perguntas dos alunos;
b) Ensinar é transferir conhecimento e criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua
construção;
c) Este saber necessário ao professor – que ensinar não é transferir conhecimento – não apenas precisa
de ser  apreendido por  ele  e pelos  educandos nas suas razões de ser  –  ontológica,  política,  ética,
epistemológica, pedagógica, mas também precisa de ser constantemente testemunhado, vivido;
d) Ensinar exige consciência do inacabamento;

Questão 28
Vygotsky foi considerado o “teórico do ensino como processo social”. Assinale a alternativa correta sobre
aprendizagem de acordo com esse pensador.

a) De acordo com  Vygotsky o aprendizado decorre da compreensão do homem como um ser que se
forma em contato com a sociedade.
b)  Vygotsky  era adepto às teorias inatistas, segundo as quais o ser humano já carrega ao nascer as
características que desenvolverá ao longo da vida.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument


c) Para Vygotsky, a formação não depende da relação dialética entre o sujeito e a sociedade a seu redor.
d) De acordo com a teoria Vygotskiana, a relação do indivíduo com o mundo não é feita por meio de
instrumentos técnicos.

Questão 29
O pensador Jean Piaget mostrou através de seus estudos como as ações dos indivíduos sobre o meio
são o motor da aquisição de conhecimento. Sobre a inteligência em diversos períodos, associado ao
pensamento de Piaget, assinale a alternativa incorreta.
a) O desenvolvimento da inteligência sensório-motora ocorre em média, até 2 anos de idade;
b) Imitar, representar e classificar é típico da inteligência pré-operatória que ocorre aproximadamente de
3 a 7 anos de idade;
c) Ordenar, relacionar e abstrair são características do período operatório-concreto que ocorre entre 8 a
11 anos de idade;
d) Argumentar, deduzir e inferir aparece na estruturação do chamado operatório-concreto que ocorre a
partir dos 12 anos;

Questão 30
De acordo com a BNCC, são habilidades a serem desenvolvidas / trabalhadas no 6º ano, exceto:
a) Reconhecer o papel da tradição escrita na preservação de memórias, acontecimentos e ensinamentos
religiosos.
b) Reconhecer e valorizar a diversidade de textos religiosos escritos (textos do Budismo, Cristianismo,
Espiritismo, Hinduísmo, Islamismo, Judaísmo, entre outros).
c) Construir projetos de vida assentados em princípios e valores éticos.
d) Reconhecer, em textos escritos, ensinamentos relacionados a modos de ser e viver.
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