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INSTRUÇÕES 
Este Caderno de Questões contém 20 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e uma única resposta 
correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de 
sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser preenchido atentamente 
com Nome, Concurso (PS Campo Erê-SC), Nº da Inscrição, Data de Nascimento, as respostas por questão e Assinatura. 
O Nº de Inscrição deverá ser preenchido da seguinte forma, de acordo com o exemplo abaixo: 

Nº Inscrição:  00036  (exemplo de nº de inscrição) 

 

As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com caneta esferográfica de tinta 
azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo: 

 
O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento correto implica a 
anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão Resposta por erro de preenchimento por 
parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser 
amassado, dobrado, rasgado ou rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam didáticos ou eletrônicos. O 
candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala auxiliar na 
interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será permitida após 
transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Cartão Resposta ao 
fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na eliminação do candidato do 
Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os fiscais de 
sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta e os 
Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do presente Caderno de 
Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 11 de fevereiro de 2017, após às 
20h00min, no site www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-mail 
recursos@alternativeconcursos.com.br, no dia 13 de fevereiro de 2017. 
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Língua Portuguesa 
 
O fragmento da obra Urupês de Monteiro Lobato 
servirá como base para responder as questões de 01 a 
03:  
 

[...] 
Cumpre-me, todavia, implorar perdão ao pobre 

Jeca. 
Eu ignorava que eras assim, meu caro Tatu, por 

motivo de doenças tremendas. Está provado que tens 
no sangue e nas tripas um jardim zoológico da pior 
espécie. É essa bicharia cruel que te faz papudo, feio, 
molenga, inerte. 

Tens culpa disso? Claro que não. Assim, é com 
piedade infinita que te encara hoje o ignorantão que 
outrora só via em ti mamparra e ruindade. 

Perdoa-me, pois, pobre opilado, e crê no que te 
digo ao ouvido: és tudo isso que eu disse, sem tirar 
uma vírgula, mas inda és a melhor coisa que há no país. 
Os outros, que falam francês, dançam o tango, pitam 
havanas e, senhores de tudo, te mantêm neste geena 
dolorosa, para que possam a seu salvo viver vida 
folgada à custa do teu penoso trabalho, esses, caro 
Jeca, têm na alma todas as verminoses que tu só tens 
no corpo. 

Doente por doente, antes como tu, doente só 
do corpo... 

[...] 
 

LOBATO, Monteiro. Urupês. São Paulo: Monteiro Lobato & 
Cia. Editores, 1923. 

 
01) Sobre o fragmento: 
 
1. É possível depreender que o escritor usa o termo 

“mamparra” para comentar a agilidade com que o 
personagem realizava suas atividades. 

2. O escritor se desculpa com Jeca Tatu quando 
percebe que o personagem agia assim por viver em 
um mundo ditoso. 

3. O narrador faz uma crítica em relação às condições 
que vivia Jeca Tatu. 

4. Pode-se deduzir que Jeca era um homem moroso. 
 
Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas: 
 
a) 1, 2 e 3 
b) 1 e 4 
c) 2 e 4 
d) 1 e 3 
e) Somente 4 
 
02) “Cumpre-me, todavia, implorar perdão ao pobre 
Jeca.” Substituindo a conjunção em destaque sem 
acarretar prejuízo ao texto, temos: 
 

a) portanto 
b) contudo  
c) logo 
d) por conseguinte 
e) porquanto 
 
03) “É essa bicharia cruel...” O superlativo absoluto 
sintético do vocábulo em destaque é: 
 
a) crudelíssimo 
b) crudelimíssimo 
c) crudélimo 
d) cruélimo 
e) crudelissíssimo 
 
04) Uma das sentenças abaixo apresenta erro em 
relação ao seu emprego no plural. Marque-a: 
 
a) Mamãe deixou queimar os pés de moleque. 
b) Os guardas civis estavam parados em frente a viatura. 
c) Eram chamados de joões-ninguém. 
d) Os amores-perfeitos enfeitavam a mesa da vovó. 
e) As mulas sem cabeças eram as personagens da 

história. 
 
05) Dadas as sentenças: 
 
1. O caótico estado de conservação das estradas põem 

em risco a vida dos cidadãos brasileiros. 
2. Do velho galpão da chácara, restaram, depois dos 

dias de chuva, apenas algumas madeiras 
empilhadas. 

3. Com o vento forte, reapareceram, no meio do vale, 
as velhas casas e a igrejinha azul da vila. 

 
Em relação à concordância verbal: 
 
a) Somente 3 está correta. 
b) Somente 1 e 2 estão corretas. 
c) Todas estão corretas. 
d) Somente 2 e 3 estão corretas. 
e) Somente 1 e 3 estão corretas. 
 

Conhecimentos Gerais 
 
06) Começou a valer no dia 1º de janeiro de 2017 o 
novo salário mínimo nacional. De R$ 880,00, o valor 
passou para: 
 
a) R$ 980,00 
b) R$ 937,00 
c) R$ 950,00 
d) R$ 975,00 
e) R$ 990,00 
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07) Assinale a alternativa que corresponde ao Juiz 
Federal responsável pela Operação Lava Jato (a maior 
investigação de corrupção e lavagem de dinheiro que o 
Brasil já teve). Trata-se de: 
 
a) Ricardo Lewandowski. 
b) Teori Zavascki. 
c) Gilmar Mendes. 
d) Sérgio Moro. 
e) Dias Toffoli. 
 
08) Nesse ano em que dia será festejado o domingo de 
Páscoa? 
 
a) 16 de abril. 
b) 01 de abril. 
c) 21 de abril. 
d) 04 de abril. 
e) 28 de março. 
 
09) Em 2017 que dia inicia o horário de inverno? 
 
a) 17 de fevereiro. 
b) 16 de fevereiro. 
c) 19 de fevereiro. 
d) 14 de fevereiro. 
e) 20 de fevereiro. 
 
10) Recentemente a Chapecoense anunciou o novo 
técnico do time. Trata-se de: 
 
a) Vagner Mancini. 
b) Ney Franco. 
c) Emerson Leão. 
d) Levir Culpi. 
e) Enderson Moreira. 
 

Conteúdos Específicos 
 
11) Segundo POZZOBON (2005): A musculatura do 
membro inferior pode ser dividida da seguinte forma: 
os músculos que movimentam a coxa, os músculos que 
movimentam a perna e os músculos que movimentam 
os pés e os dedos. Os músculos que movimentam a 
coxa possuem suas origens na pelve, sendo eles:  
 
a) Tibial anterior, gastrocnêmio medial e gastrocnêmio 

lateral, fibular curto, fibular longo, plantar, sóleo, 
tibial posterior, flexor longo, flexor do hálux, extensor 
longo e extensor longo do hálux, músculos 
interósseos dorsais e plantares, músculo flexor curto 
do hálux, músculo adutor do hálux, músculo abdutor 
do hálux, músculo flexor, músculo quadrado plantar e 
músculos lumbricais. 

b) Glúteos (máximo, médio e mínimo), tensor da fáscia 
lata, piriforme, obturadores (interno e externo), 
gêmeos (superior e inferior), quadrado femoral, 

adutor magno, adutor curto, adutor longo, pectíneo, 
grácil e iliopsoas. 

c) São separados em dois grupos: os extensores da 
perna, localizados na parte anterior da coxa e os 
músculos flexores da perna, localizados na parte 
posterior da coxa. Os músculos extensores da perna 
são: reto femoral, vasto lateral, vasto medial e vasto 
intermédio e os músculos flexores são: bíceps 
femoral, semitendíneo, semimembranáceo, sartório 
e poplíteo. 

d) Tibial anterior, gastrocnêmio medial e gastrocnêmio 
lateral, fibular curto, fibular longo, plantar, sóleo, 
tibial posterior, flexor longo, flexor do hálux, extensor 
longo e extensor longo do hálux. 

e) Músculos interósseos dorsais e plantares, músculo 
flexor curto do hálux, músculo adutor do hálux, 
músculo abdutor do hálux, músculo flexor curto dos 
dedos, músculo quadrado plantar, músculos 
lumbricais, músculo flexor curto do dedo mínimo e 
músculo extensor curto dos dedos. 

 
12) De acordo com a RESOLUÇÃO CONFEF nº 307/2015 
que dispõe sobre o Código de Ética dos Profissionais de 
Educação Física registrados no Sistema CONFEF/CREFs, 
em seu Capítulo II, Dos Princípios e Diretrizes, art. 4º, o 
exercício profissional em Educação Física pautar-se-á 
pelos seguintes princípios, exceto: 
 
a) O respeito à vida, à dignidade, à integridade e 

princípios técnico-desportivos. 
b) A responsabilidade social. 
c) A ausência de discriminação ou preconceito de 

qualquer natureza. 
d) O respeito à ética nas diversas atividades 

profissionais. 
e) A valorização da identidade profissional no campo 

das atividades físicas, esportivas e similares. 
 
13) Segundo as Regras Oficiais de Futebol 2016/17, 
disponíveis pela CBF, a Regra 03 fala sobre “Os 
Jogadores”, no item 7 trata de “Pessoas extras no 
campo de jogo”, qualquer pessoa que não conste da 
relação de uma equipe como jogador, jogador 
substituto ou oficial de equipe é considerado como 
agente externo. Se um oficial de equipe, um substituto, 
um substituído, um jogador expulso ou um agente 
externo entrar no campo de jogo, o árbitro deve: 
 

I. Interromper o jogo, mas apenas se houver 
interferência no jogo. 

II. Interromper o jogo, mas apenas se não houver 
interferência no jogo. 

III. Ordenar sua saída de campo imediatamente. 
IV. Ordenar sua saída do campo de jogo na primeira 

paralisação do jogo. 
V. Tomar as medidas disciplinares apropriadas. 
VI. Não há medidas disciplinares a serem tomadas. 

 



4 
 

Estão CORRETAS as seguintes alternativas: 
 
a) I, III e V 
b) II, IV e VI 
c) I, III e VI 
d) I, IV e V 
e) II, III e V 
 
14) Segundo as Regras Oficiais de Atletismo, qual dos 
seguintes implementos não faz parte das provas de 
Arremesso/Lançamentos (C. LANÇAMENTOS, Regra 
187):  
 
a) Peso 
b) Disco 
c) Martelo 
d) Dardo 
e) Vara 
 
15) Segundo MOREIRA, 2011, em condições normais, 
cada célula, cada tecido e cada órgão crescem em 
graus, padrões e velocidades próprias. Há 4 tipos 
fundamentais de crescimento das estruturas do corpo. 
Sendo assim, está INCORRETA a alternativa: 
 
a) Crescimento geral somático: corpo como um todo, 

dimensões externas (com exceção da cabeça e 
pescoço), tecido muscular e ósseo, volume 
sanguíneo, órgãos dos aparelhos respiratório, 
circulatório e digestivo, rim e baço. Este tipo de 
crescimento pode ser representado pela curva de 
peso e estatura, que apresentam aspecto geral de um 
S, com dois períodos de maior velocidade (zero a dois 
anos e por ocasião da puberdade). 

b) Crescimento neural: cérebro, cerebelo e estruturas 
afins, aparelho ocular, perímetro cefálico. Este tipo 
caracteriza-se por uma intensa velocidade nos dois 
primeiros anos de vida. 

c) Crescimento ósseo: estrutura óssea, especialmente 
de crânio, membros superiores, membros inferiores e 
pelve. O desenvolvimento máximo da estrutura óssea 
acontece até os doze anos de idade, quando o 
organismo deixa de produzir células ósseas. 

d) Crescimento linfóide: timo, gânglios linfáticos, 
amídalas, adenóides, folículos linfóides intestinais. O 
desenvolvimento máximo das estruturas linfóides 
ocorre entre os oito e dez anos de idade. 

e) Crescimento genital: testículos, ovários, epidídimo, 
vesículas seminais, próstata, útero e anexos. Estas 
estruturas permanecem quiescentes durante os 
primeiros oito a dez anos de vida, para então 
apresentar um crescimento acelerado, dentro das 
transformações físicas que correspondem à 
puberdade. 

 
 
 
 

16) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, art. 2º, a 
educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 
humana, tem por finalidade: 
 

I. O pleno desenvolvimento do educando. 
II. Igualdade de condições. 

III. Preparo para o exercício da cidadania. 
IV. Qualificação para o trabalho. 
V. Formação de hábitos e desenvolvimento da 

cultura. 
 

a) Somente I, II e V estão corretos. 
b) Somente I, III e IV estão corretos. 
c) Somente I, II, III e IV estão corretos. 
d) Somente II, IV e V estão corretos. 
e) Todos estão corretos. 
 
17) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, art. 23, § 2º, o 
calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades 
locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do 
respectivo sistema de ensino: 
 
a) Podendo reduzir o número de horas letivas previsto 

nesta Lei. 
b) Devendo aumentar o número de horas letivas 

previsto nesta Lei. 
c) Sem com isso reduzir o número de horas letivas 

previsto nesta Lei. 
d) Devendo adequar-se a diferente número de horas 

letivas previsto nesta lei. 
e) Devendo aumentar em 5% o número de horas letivas 

previsto nesta lei. 
 
18) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, art. 64, a 
formação de profissionais de educação para 
administração, planejamento, inspeção, supervisão e 
orientação educacional para a educação básica, será 
feita em_____________________________________, a 
critério da instituição de ensino, garantida, nesta 
formação, a base comum nacional. 
 
Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna acima:  
 
a) cursos de graduação em pedagogia ou em nível de 

pós-graduação 
b) cursos do magistério 
c) cursos do magistério e cursos de graduação em 

pedagogia 
d) cursos do magistério ou em nível de pós-graduação 
e) cursos do magistério, cursos de graduação em 

pedagogia e cursos em nível de graduação 
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19) (Lei Orgânica) De acordo com o art. 147, leia o 
trecho abaixo e assinale a alternativa que complete 
corretamente as lacunas, respectivamente: 
 
“O ensino oficial do Município será _________ em 
todos os graus e atuará prioritariamente no 
____________________.”  
 
a) Gratuito – ensino médio. 
b) Gratuito – ensino superior. 
c) Gratuito – ensino profissionalizante. 
d) Gratuito – ensino fundamental e pré-escolar. 
e) Gratuito – ensino pré-escolar e médio. 
 
20) (Lei Orgânica) De acordo com o art. 148, o ensino é 
livre a iniciativa privada, atendidas as seguintes 
condições: 
 

I. Cumprimento das normas gerais de educação 
nacional. 

II. Autorização e avaliação de qualidade pelos órgãos 
competentes. 

III. Contratação de profissionais habilitados através de 
rigoroso sistema de seleção. 

 
a) Somente I e III estão corretos. 
b) Somente I e II estão corretos. 
c) Somente II e III estão corretos. 
d) Todos estão corretos. 
e) Nenhum está correto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




