35()(,785$081,&,3$/'(7,0%Ï
Estado de Santa Catarina

352&(6626(/(7,92
5()(',7$/'(6(/(d23Ò%/,&$1


,16758d®(6
•

Você está recebendo do fiscal um caderno de questões com 20 (vinte) questões que compõem a prova objetiva numeradas
seqüencialmente.

•

E receberá também uma Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas da prova objetiva.

1-

Observe no quadro acima se o caderno de questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não esteja

2-

Verifique se esse caderno está completo e se a numeração das questões está correta.

3-

Confira seu nome completo, o número de seu documento e a sua data de nascimento na Folha de Respostas, e caso encontre

4-

O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para a folha de respostas, que será o único documento válido

5-

Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente.

6-

A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às

7-

Na correção do cartão resposta será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma

 

correto solicite a substituição para o fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o caderno de questões correto.

alguma irregularidade, solicite a um dos fiscais que faça a correção.
para a correção das provas. O preenchimento da folha de respostas é de inteira responsabilidade do candidato.

respostas.
alternativa marcada, emenda ou rasura, ainda que legível.
8-

Você dispõe de

 

para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranqüilidade, mas

controle seu tempo.
9-

O candidato somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. O candidato que
quiser levar o caderno de questões só poderá sair com o mesmo após 2 (duas) horas do início da prova, devendo,
obrigatoriamente, devolver ao fiscal a folha de respostas devidamente assinada.

10-

Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas
cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.
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a)
b)
c)
d)

Capacidades técnicas.
Capacidades condicionais.
Capacidades coordenativas.
Capadidades pedagógicas.

a)
b)
c)
d)

De exercício, de tática e de imitação.
De símbolo , de tática e de construção.
De exercício , de símbolo e de regra.
De regra, de contrução e de inclusão.
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b)
c)
d)

Fase reflexa, fase motora fundamental, fase motora
rudimentar e fase motora especializada.
Fase motora inicial, fase motora elementar, fase motora
madura e fase motora permanente.
Fase motora transitória, fase motora de aplicação, fase
motora de pré-controle e fase motora especializada.
Fase motora reflexa, fase motora elementar, fase motora
de pré-controle e fase motora especializada.
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a)
b)
c)
d)

participação política.
cultura popular.
ensino-aprendizagem.
formação de conceitos.
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a)

b)
c)
d)

c)
d)

Interpretação ( 1 e 2 séries), constatação (3, 4 , 5 e 6
séries), compreensão (7 e 8 séries), explicação (ensino
médio).
Constatação( 1 e 2 séries), interpretação (3, 4 , 5 e 6
séries), compreensão (7 e 8 séries),
explicação (ensino
médio).
Explicação ( 1 e 2 série), constatação (3, 4 , 5 e 6 séries),
compreensão (7 e 8 séries), interpretação(ensino médio).
Constatação (1 e 2 séries), interpretação (3, 4 , 5 e 6
séries), explicação (7 e 8 séries), compreensão (ensino
médio).

dominar e conter os soldados e, assim, ter controle total
deles.
que homens e mulheres pudessem praticar esportes, pois
na época não havia nada para se fazer, a não ser trabalhar.
de apaziguar a situação que na época era critica.
doutrinação , dominação e contenção de impostos da
classe popular, enaltecendo o patriotismo, a hierarquia e
ordem.
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d)

promover e incentivar autonomia dos alunos.
ver o aluno como um todo integrado em contínuo processo
crescimento e desenvolvimento.
tornar o ambiente muitas vezes competitivo, individualizado
e intimidatório.
supervisionar e sugerir que o aluno faça diferente.
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a)
b)
c)
d)
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a)
b)
c)
d)
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Pedagogia libertária.
Pedagogia escolanovista.
Pedagogia tradicional.
Pedagogia tecnicista.
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a)
b)
c)
d)
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Atividade, problema, levantamento de dados, formulação
de hipóteses experimentação, confirmação ou rejeição das
hipóteses.
Preparação,
apresentação,
comparação/assimilação,
generalização, aplicação.
Preparação, apresentação, formulação de hipóteses
experimentação, confirmação ou rejeição das hipóteses.
Atividade,
problema,
levantamentos
de
dados,
generalização, aplicação.
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Ensinar
Ensinar
Ensinar
Ensinar

M

exige egocentrismo.
exige criticidade.
exige bom senso.
exige curiosidade.
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a)
b)
c)
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uma carta.
um bilhete.
um e-mail.
um diário.
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a)
b)
c)
d)
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Mara o escreveu para dizer que ela e Júlia foram
mercadinho.
Júlia o escreveu para dizer que ela e Mara foram
mercadinho.
Júlia o escreveu para dizer a Mara que ela foi
mercadinho.
Mara o escreveu para dizer a Júlia que ela foi
mercadinho.

ao
ao

b)
c)
d)

b)

ao

c)

desvio da norma culta quanto à concordância nominal
regência nominal.
desvio da norma culta quanto à concordância nominal
regência verbal.
desvio da norma culta quanto à concordância verbal
regência nominal.
desvio da norma culta quanto à concordância verbal
regência verbal.

b)
c)
d)

e
e
e
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Em «l¬®}¯7°:± ²?³7´ temos o mesmo processo derivacional que
em ®}¯µ ¶:·ª± ²7³?´?¸
O vocábulo ®:¯µ ¶7·± ²?³7´ está acentuado porque todas as

proparoxítonas devem ser acentuadas.
¹¯ é forma popular, informal, de º¯:¯7¸
Podemos substituir » ¼ por ¬:½» ¼o¾¬« , sem que o sentido se
altere.
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o verbo passar e o verbo ligar estão utilizados corretamente
de acordo com a norma culta.
O uso correto dos verbos ligar e passar , segundo a norma
culta, são passe e ligue.
Através do uso do verbo ir no início do texto, podemos
afirmar que Júlia e Mara foram juntas ao mercadinho.
O texto não apresenta nenhuma irregularidade no uso dos
verbos quanto à norma culta.

a liberação de compra de terras brasileiras para qualquer
empresa que tenha capital comprovadamente brasileiro,
independentemente de seu percentual.
a restrição de compra de terras brasileiras por empresas de
capital estrangeiro.
a possibilidade de aquisição de terras brasileiras por
estrangeiros, desde que não se transgrida à legislação
ambiental brasileira.
restringir a compra de grandes propriedades de terras
brasileiras tanto para brasileiros quanto para estrangeiros,
afim de que se evite a concentração exorbitante de terras
contíguas.
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a)
b)
c)
d)

Sul.
Sudeste.
Norte.
Nordeste.
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a)
b)
c)
d)
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CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
IPMF – Imposto Permanente sobre as Movimentações
Financeiras.
IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados.
CSS – Contribuição Social para a Saúde.
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a)
b)
c)
d)
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Em sentido amplo, o termo refere-se a qualquer forma de
preconceito racial, grupal ou cultural, sendo atualmente
muito utilizado para se referir ao medo das pessoas em
relação a pessoas e objetos estranhos ou estrangeiros.
O termo xenofobia só pode ser utilizado corretamente para
se referir a preconceitos ligados apenas à cultura de uma
determinada pessoa ou grupos.
Xenofobia, como o próprio nome já diz, está ligado ao
medo (fobia) dos tão comuns faróis de xenom, que emitem
radiações prejudiciais ao sistema nervoso humano.
O principal meio de tratamento para pessoas xenófobas
são consultas com especialistas genéticos, já que,
atualmente, é comprovado que a xenofobia é uma doença
ligada ao sexo.
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Jogos Mundiais de Verão.
Olimpíadas.
Copa do mundo de futebol.
Mundial de ginástica artística.

