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LÍNGUA PORTUGUES
Leia o texto e responda as questões de 1 a 6.

ilude a polícia, rompe o asfalto.
Façam completo silêncio, paralisem os negócios,

A Flor e a Náusea

garanto que uma flor nasceu.

Preso à minha classe e a algumas roupas, vou de branco
pela rua cinzenta.

Sua cor não se percebe.
Suas pétalas não se abrem.

Melancolias, mercadorias, espreitam-me.

Seu nome não está nos livros.

Devo seguir até o enjôo?

É feia. Mas é realmente uma flor.

Posso, sem armas, revoltar-me?
Olhos sujos no relógio da torre:

Sento-me no chão da capital do país às cinco horas da
tarde

Não, o tempo não chegou de completa justiça.

e lentamente passo a mão nessa forma insegura.

O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e
espera.

Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se.
Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em
pânico.

O tempo pobre, o poeta pobre

É feia. Mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o
ódio.

fundem-se no mesmo impasse.
Em vão me tento explicar, os muros são surdos.

Carlos Drummond de Andrade

Sob a pele das palavras há cifras e códigos.

ANDRADE, Carlos Drummond. Antologia Poética – 12a edição – Rio de
Janeiro: José Olympio, 1978, ps. 14,15 e 16

O sol consola os doentes e não os renova.

1) A passagem “(...) e lentamente passo a mão nessa
forma insegura” retoma que termo do poema de
Drummond. Assinale a alternativa CORRETA.
a) Galinhas.
b) Flor.
c) Céu.
d) No mar.

As coisas. Que tristes são as coisas, consideradas sem
ênfase.
Vomitar este tédio sobre a cidade.
Quarenta anos e nenhum problema
resolvido, sequer colocado.
Nenhuma carta escrita nem recebida.

2) Assinale a alternativa CORRETA quanto à ideia
expressa por Drummond em seu poema Flor e a
Náusea.
a) O poeta demonstra em seu poema a insatisfação e
indignação com as condições sociais do mundo que chega
a lhe causar enjôo.
b) Drummond mostra revolta com a condição dos artistas
brasileiros que não conseguem viver da sua poesia, por
isso, cita o poeta pobre.
c) Drummond se mostra pessimista quanto a dificuldade
em obter armas para revoltar-se, por isso a solução é pôr
fogo em tudo, inclusive em mim.
d) Drummond crítica em seu poema as pessoas que se
dizem poetas e que não sabem escrever poesias, por isso
diz que o tempo é ainda de fezes.

Todos os homens voltam para casa.
Estão menos livres mas levam jornais
e soletram o mundo, sabendo que o perdem.
Crimes da terra, como perdoá-los?
Tomei parte em muitos, outros escondi.
Alguns achei belos, foram publicados.
Crimes suaves, que ajudam a viver.
Ração diária de erro, distribuída em casa.
Os ferozes padeiros do mal.

3) Assinale a alternativa CORRETA quanto à relação
de antonímia com a palavra em destaque no verso
retirado do poema de Drummond.
“(...) O tempo pobre, o poeta pobre
fundem-se no mesmo impasse.”
a) Dificuldade.
b) Hesitação.
c) Perplexidade.
d) Solução.

Os ferozes leiteiros do mal.
Pôr fogo em tudo, inclusive em mim.
Ao menino de 1918 chamavam anarquista.
Porém meu ódio é o melhor de mim.
Com ele me salvo
e dou a poucos uma esperança mínima.

4) Analise a alternativa CORRETA quanto ao uso da
figura de linguagem empregada no verso destacado
de Drummond.
I) Em vão me tento explicar, os muros são surdos.
II) O tempo pobre, o poeta pobre.

Uma flor nasceu na rua!
Passem de longe, bondes, ônibus, rio de aço do tráfego.
Uma flor ainda desbotada
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III) O sol consola os doentes e não os renova.
IV) Vomitar este tédio sobre a cidade.
a) I – Prosopopéia.
b) I e III – Onomatopéia.
c) III – Aliteração.
d) II e IV – Gradação.

b) Os diretores gerais e os diretores ou chefes de
repartição ou serviço, nos demais casos, de acordo com o
que dispuser o regulamento.
c) em caráter vitalício, nos casos expressamente previstos
na Constituição do Brasil.
d) Nenhuma das alternativas.

5) Assinale a alternativa CORRETA em que o pronome
em destaque ocupa posição de Ênclise.
a) “Sento-me no chão da capital do país…”
b) “Em vão me tento explicar, os muros são surdos.”
c) “O sol consola os doentes e não os renova.”
d) “Com ele me salvo.”

12) De acordo com a Constituição Federal: “Art. 25. Os
Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições
e leis que adotarem, observados os princípios desta
Constituição.”. Assinale a alternativa INCORRETA.
a) Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante
concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma
da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua
regulamentação.
b) Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante
concessão, a empresa estatal, com exclusividade de
distribuição, os serviços locais de gás canalizado.
c) Os Estados poderão, mediante lei complementar,
instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e
microrregiões, constituídas por agrupamentos de
municípios limítrofes, para integrar a organização, o
planejamento e a execução de funções públicas de
interesse comum.
d) Nenhuma das alternativas.

6) Assinale a alternativa CORRETA quanto ao tipo de
conjunção empregada na palavra em destaque, do
trecho extraído do poema de Carlos Drummond de
Andrade.
“O sol consola os doentes e não os renova.”
a) Aditiva.
b) Adversativa.
c) Explicativa.
d) Conclusiva.
7) Assinale a alternativa CORRETA quanto ao emprego
da crase.
I) O trem chegou à estação às 18hs.
II) Exige-se a assistência às aulas.
III)Os garimpeiros assistiam à cena em silêncio,
entreolhando-se à luz das candeias.
IV) Avançamos rente à parede.
a) Apenas as alternativas I e II estão corretas.
b) Apenas as alternativas I e IV estão corretas
c) Apenas as alternativas I, II, III estão corretas.
d) Todas as alternativas estão corretas.

13) Sobre o Artigo 74 da Constituição do Estado de
São Paulo. “Compete ao Tribunal de Justiça, além das
atribuições previstas nesta Constituição, processar e
julgar originariamente:” Assinale a alternativa
CORRETA.
a) a representação de inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo estadual ou municipal, contestados em face
desta Constituição, o pedido de intervenção em Município
e ação de inconstitucionalidade por omissão, em face de
preceito desta Constituição.
b) provocar a intervenção da União no Estado para
garantir o livre exercício do Poder Judiciário, nos termos
desta Constituição e da Constituição Federal.
c) as demais infrações penais a que não seja cominada
pena de reclusão, isolada, cumulativa ou alternadamente,
excetuadas as infrações penais relativas a tóxicos e
entorpecentes, a falências, as de competência do Tribunal
do Júri e as de responsabilidade de vereadores.
d) Nenhuma das alternativas.

8) Assinale CORRETA em que as palavras apresentam
relação de Paronímia.
a) Russo, Ruço.
b) Problema, Adversidade.
c) Alegre, Descontente.
d) Nenhuma das alternativas.
9) Assinale a alternativa CORRETA quanto ao emprego
do ponto - virgula.
a) Usado para separar itens de um artigo de leis, de um
regulamento.
b) Usado para separar itens em enumeração.
c) Usados para separar orações coordenadas de certa
extensão.
d) Todas as alternativas estão corretas.

14) De acordo com a lei trabalhista (CLT), assinale a
alternativa INCORRETA do Art. 40 - As Carteiras de
Trabalho e Previdência Social regularmente emitidas e
anotadas servirão de prova nos atos em que sejam
exigidas carteiras de identidade e especialmente:
a) Perante a Previdência Social, para o efeito de
declaração de dependentes.
b) Para cálculo de indenização por acidente do trabalho ou
moléstia profissional.
c) Servir-se de documentos, por qualquer forma
falsificados.
d) Nenhuma das alternativas.

10) Assinale a alternativa CORRETA em que a palavra
contenha a mesma quantidade de fonemas que a
palavra Fagulha.
a) Saudade.
b) Redondo.
c) Matéria.
d) Parcimônia.

15) Assinale a alternativa INCORRETA sobre Estatuto
da Criança e do adolescente (ECA).”Art. 54. É dever do
Estado assegurar à criança e ao adolescente:”
a) progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade
ao ensino médio.
b) atendimento em creche e pré-escola às crianças de
zero a seis anos de idade.

LEGISLAÇÃO
11) De acordo com o Estatuto do Funcionário Público
do Estado de São Paulo (1968), assinale a alternativa
INCORRETA sobre o seguinte artigo: “Artigo 13 - As
nomeações serão feitas:”
a) em comissão, quando se tratar de cargo que em virtude
de lei assim deva ser provido.
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c) ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive
para os que a ele não tiveram acesso na idade própria.
d) Nenhuma das alternativas.

Assinale qual pratica garante esses princípios?
a) Manter o computador atualizado, com o ultimo service
pack Windows.
b) Criptografia, criada por chaves e certificados digitais.
c) Pelo princípio de atomicidade, onde cada arquivo é
único na rede.
d) Nenhuma das alternativas.

INFORMÁTICA
16) Microsoft Word pode facilitar tarefas diárias na
edição de texto, para poupar tempo do usuário do
editor existe vários atalhos de teclado, considerando a
versão Windows do editor, assinale a alternativa que
corresponde a representação do sublinhado duplo ao
texto.
a) Ctrl+Shift+D
b) Ctrl+Shift+H
c) Ctrl+Shift+K
d) Nenhuma das alternativas.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO
21) A respeito da Capoeira, assinale a alternativa
INCORRETA.
a) A capoeira é uma expressão cultural brasileira que
compreende os componentes arte-marcial, esporte, cultura
popular, dança e música. Uma característica que distingue
a capoeira de outras lutas é o fato de a mesma ser
acompanhada por música.
b) a capoeira é uma representação cultural que mistura
esporte, luta, dança, cultura popular, música e brincadeira.
Caracteriza-se por movimentos ágeis e complexos, onde
são utilizados os pés, as mãos e elementos ginásticoacrobáticos. Diferencia-se das outras lutas por ser
acompanhada de música.
c) A prática da capoeira trabalha a coordenação motora,
aprimora a flexibilidade, equilíbrio e destreza, alivia as
tensões do dia a dia, proporciona criatividade e liberdade
de movimentos.
d) Nenhuma das alternativas.

17) Considerando os sistemas operacionais atuais,
selecione a alternativa que possui em sua totalidade
as características do sistema operacional Linux, e os
termos gerais da licença do tipo GNU GPL:
a) Software de iniciativa aberta, que possui a liberdade de
executar a qualquer princípio, a liberdade de redistribuir o
código a quem se interessar.
b) Software de iniciativa aberta, liberdade de executar
apenas para princípios acadêmicos e de pesquisa, e
qualquer alteração deve ser informada o criador do
sistema Linux.
c) Controle nas permissões de arquivos, e uma licença de
utilização gratuita, vedado o uso de alterações no código.
d) Nenhuma das alternativas.

22) São principais danças Folclóricas, EXCETO:
a) Frevo.
b) Bumbum meu boi.
c) Tango.
d) Nenhuma das alternativas.

18) Ao utilizar um Sistema Windows 7, o usuário
percebeu uma certa lentidão principalmente na
abertura de planilhas, um comportamento que não era
demonstrado dia antes ou recursos que ainda não
eram executados no sistema operacional, quais ações
podem melhorar o desempenho nestas ocasiões em
um sistema com discos dinâmicos?
a) Sysprep e seguir com a generalização do computador.
b) Defrag e acompanhar os itens de inicialização do
msconfig.
c) Diskpart e selecionar o disco como disco dinâmico e
aumentar a velocidade.
d) Nenhuma das alternativas.

23) Relacione as colunas sobre o jogo de voleibol na
praia e o jogo de voleibol de quadra.
1) Voleibol de quadra
2) Voleibol de areia
( ) o mínimo de jogadores são 6, em competições
oficiais, a regra estabelece o mínimo de 6 reservas
( ) No jogo são apenas 2 jogadores e sem reservas.
( ) Quadra no tamanho de 16m X 8m
( ) Quadra no tamanho de 18m X 9m
( ) Pontuação são de até 4 sets de 25 pontos
( ) Pontuação são de até 2 sets de 21 pontos
Assinale a alternativa CORRETA:
a) 1-2-2-1-1-2.
b) 1-2-2-1-2-1.
c) 1-2-1-2-1-2.
d) Nenhuma das alternativas.

19) Ao acessar um determinado site governamental,
uma mensagem foi exibida no navegador:
“Sua conexão não é segura O proprietário do site
configurou seu site incorretamente, sua conexão não
é particular – AUTHORITY INVALID.”
Dentre as alternativas abaixo qual indica a causa do
problema?
a) Essa mensagem é detectada pelo antivírus, ou seja, o
site contém software malicioso ou ramsomware.
b) O navegador detectou uma instabilidade no servidor,
ele não respondeu a tempo a solicitação HTTP.
c) Problemas relacionados com o certificado do site,
impossibilitando o site usar HTTPS com os certificados
padrões, e padrões de segurança aceitável.
d) Nenhuma das alternativas.

24) São consideradas atividades rítmicas e/ou
expressivas, EXCETO:
a) danças brasileiras: samba, baião, valsa, quadrilha,
afoxé, catira, bumbameu- boi, maracatu, xaxado, etc.;
b) brincadeiras de roda, cirandas;
c) escravos-de-jó.
d) Nenhuma das alternativas.
25) Complete a lacuna a seguir:
Os Jogos ____________são adaptações de esportes
tradicionais e recreativos com o intuito de desenvolver
habilidades físicas e sociais específicas nos
participantes.
a) Pré-desportivos
b) Motivacionais
c) Cooperativos

20) Considerando o avanço da certificação digital, e a
assinatura digital de documentos, podemos distribuir
os arquivos e documentos mantendo seu princípio de
confidencialidade.
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d) Nenhuma das alternativas

13/03/37, foi criada a Divisão de Educação Física do
Ministério da Educação e Cultura.
b) Em 1970, foi criada a Secretaria de Desportos da
Presidência da República, veiculada ao Ministério da
Educação e Cultura.
c) Em 1998, foi criado o Ministério de Estado
Extraordinário do Esporte, pela medida provisória n°
1.794-8.
d) Nenhuma das alternativas.

26) Acerca de conteúdo específico da Educação
Física, com enfoque em alguns temas da cultura
corporal, relacione as colunas sobre esporte e jogo:
(I) Esporte:
(II) Jogo:
( ) é uma invenção humana na qual se modifica, de
maneira imaginária, a realidade.
( ) é um fenômeno social no qual se vivencia, de
forma institucionalizada, os aspectos lúdicos da
cultura corporal.
( ) resultado de um processo criativo que proporciona
diversão, lazer e experiência corporal.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
a) I, II, I.
b) II, I, II.
c) I, II, II.
d) Nenhuma das alternativas.

30) Assinale V(verdadeiro) e F(falso) acerca de
tendências pedagógicas da Educação Física na
escola:
( ) Tendência Pedagogicista: A Educação Física
passa a ser o centro vivo da escola, responde a
preparação de alunos para festas, torneios, desfiles,
formação de bandas musicais, entre outras. A
participação dos alunos é mais inclusiva.
( ) Tendência Esportivista : A Educação Física passa
a ser dominada pelos esportes ,há uma exclusão
generalizada daqueles que não possuem habilidades,
a competição passa a ser o objetivo do processo. A
relação professor-aluno passa a ser técnico-atleta.
( ) Tendência Popular: A Educação Física passa a ser
influenciada pelas questões bélicas. As preocupações
com eventuais guerras e o envolvimento do país
nestes conflitos chegam à Educação Física com
avidez
( ) Tendência Militarista: A Educação Física é
dominada pelos anseios operários de ascensão na
sociedade. Conceitos como inclusão, participação,
cooperação, afetividade, lazer e qualidade de vida
passam a vigorar nos debates da disciplina.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
a) V, V, F, V.
b) V, V, F, F.
c) F, V, F, V.
d) Nenhuma das alternativas.

27) De acordo com a Lei nº 11.494/2007. Complete o
Art.
2o
Os
Fundos
destinam-se
à _____________________________________________
observado o disposto nesta Lei.
a) valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente
constitui-se em valor de referência relativo aos anos
iniciais do ensino fundamental urbano e será determinado
contabilmente em função da complementação da União.
b) sistema de ensino no que se refere ao esforço de
habilitação dos professores e aprendizagem dos
educandos e melhoria do fluxo escolar.
c) à manutenção e ao desenvolvimento da educação
básica pública e à valorização dos trabalhadores em
educação, incluindo sua condigna remuneração.
d)Nenhuma das alternativas.
28) No processo de aprendizagem, o aluno deve
vivenciar a dança em diversos aspectos, desde o
conhecimento de seu próprio corpo, seus limites e seu
ritmo individual, até o conhecimento de um estilo de
dança particular. Assinale alternativa CORRETA sobre
aspectos contextuais da dança.
a) O corpo conhece, valoriza e experimenta as danças:
apreciação, experimentação e valorização de diferentes
estilos de dança: danças populares/folclóricas, danças
urbanas, danças de salão, história das danças;
diversidade da dança e seus diferenciados ritmos; dança e
indústria cultural; diferentes formas de ritmos e expressões
culturais em dança.
b) O corpo improvisa e cria a dança: experimentação,
investigação e utilização de diferentes estímulos para
improvisação; criação de movimentos; criação e
exploração de instrumentos musicais.
c) O corpo identifica o ritmo, movimenta-se e dança:
coordenação do movimento com o ritmo musical;
sensibilidade auditiva; noção espaço/tempo ligada ao
estimulo musical e ao silêncio; qualidade do movimento
(ritmo, velocidade, intensidade e fluidez) a partir de
músicas da cultura ou da mídia; brincadeiras cantadas;
atividades rítmicas.
d) Nenhuma das alternativas.
29) Sobre a história do esporte no Brasil é CORRETO
afirmar:
a) A história institucional do esporte no Brasil teve início
em 1937, quando, por intermédio da Lei n° 378 de
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