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INSTRUÇÕES 

 
Este Caderno de Questões contém 25 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D e 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, Assinatura, Nº da Identidade e as respostas por questão. 
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 21 de março de 
2022, 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 22 de março de 2022. 
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Língua Portuguesa 
 
01) Todas as assertivas abaixo contêm um 
pleonasmo, exceto uma. Marque-a: 
 
a) Felipe adiou para depois o compromisso. 
b) Ele era um homem bondoso, gentil por natureza. 
c) Os pequenos detalhes é que fazem a diferença. 
d) A conclusão final do meu trabalho foi aplaudida 

pelo professor. 
e) Há muitos anos atrás eu morei em Salvador. 
 
02) A relação semântica estabelecida pelas 
preposições em destaque nas frases está 
informada nos parênteses. Uma dessas 
informações está incorreta. Aponte-a: 
 
a) Durante muitos anos o vizinho lutou com a 

doença. (oposição) 
b) Os adolescentes preferem não passear com a 

família. (companhia) 
c) O menino loiro partiu a galope. (tempo) 
d) Por ser envergonhado, ficava calado na sala de 

aula.  (causa) 
e) O bebê chorava de fome. (causa) 
 
03) Algumas palavras na Língua Portuguesa 
possuem dupla grafia. Assinale o par de 
palavras que apresenta erro por apresentar pelo 
menos um vocábulo inexistente: 
 
a) asterístico - asterisco 
b) percentagem - porcentagem 
c) assoalho - soalho 
d) chipanzé - chimpanzé 
e) entonação - entoação 
 
04) Na frase abaixo, a relação de sentido 
expressa entre a oração principal e a 
subordinada adverbial exprime ideia de: 
 
“A entrada do cinema custará tão caro, que não 
iremos assistir ao filme.” 
 
a) condição 
b) causa 
c) proporção 
d) consequência 
e) concessão 
 
05) Dadas as sentenças: 
 
1. Tomamos 4 meias garrafas de cerveja. 
2. Ele sempre teve bastantes inimigos. 
3. As meninas mesmas organizaram a festa. 
4. As mamães estavam meio preocupadas com 

o campeonato. 
 
Em relação à concordância nominal: 
 
 
 

a) Somente 1, 2 e 4 estão corretas. 
b) Somente 1, 2 e 3 estão corretas. 
c) Somente 2, 3 e 4 estão corretas. 
d) Somente 1 e 4 estão corretas. 
e) Todas as frases estão corretas. 
 

Matemática 
 
06) Qual é o (MDC) Máximo Divisor Comum 
entre os números (��; ��; ��)? 
 
a) 12 
b) 2 
c) 10 
d) 5 
e) 4 
 
07) Duas máquinas imprimem 4000 folhetos em 
18 dias. Em quantos dias três máquinas 
imprimem 10000 folhetos, trabalhando o mesmo 
número de horas por dia? 
 
a) 36 
b) 22 
c) 20 
d) 38 
e) 30 
 
08) Qual o valor de x em (�, �)
 = 1000 ? 
 
a) -3 
b) -5 
c) 8 
d) 4 
e) -2 
 
09) O valor de (�, � + �, �)� é igual a? 
 
a) 0,64 
b) 1,26 
c) 1,38 
d) 0,35 
e) 0,80 
 
10) Qual dos números abaixo não é um número 
primo? 
 
a) 5 
b) 7 
c) 12 
d) 13 
e) 17 
 

Conhecimentos Gerais 
 
11) A dengue é uma doença transmitida: 
 
a) Pela picada da fêmea do mosquito Aedes 

aegypti. 
b) Pelo contato direto com um doente ou suas 

secreções. 
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c) Por meio de fontes de água ou alimento. 
d) Pela picada do macho do mosquito Aedes 

aegypti. 
e) Por todos os mosquitos Aedes aegypti. 
 
12) Entre os meses de junho e agosto de 2020, a 
mídia brasileira divulgou, com bastante 
destaque, a ocorrência de “nuvens” em 
deslocamento sobre os territórios da Argentina 
e Paraguai. As reportagens alertavam sobre a 
alta capacidade das “nuvens” em destruir 
plantações e, consequentemente, o impacto na 
agricultura das regiões afetadas, bem como o 
rápido deslocamento e o risco de invasão ao 
território brasileiro pela fronteira com os 
estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 
Essas notícias causaram temor à população, 
especialmente aos agricultores, uma vez que as 
“nuvens” chegaram a cerca de 150 quilômetros 
da fronteira com o Brasil, próximo à cidade de 
Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Essas 
“nuvens” eram de: 
 
a) Mosquitos 
b) Pernilongos 
c) Gafanhotos 
d) Besouros 
e) Grilos 
 
13) Em 2020, o Pantanal foi atingido pela maior 
tragédia de sua história. Incêndios destruíram 
cerca de 4 milhões de hectares. 26% do bioma 
foi consumida pelo fogo. Cerca de 4,6 bilhões 
de animais foram afetados e ao menos 10 
milhões morreram. O Pantanal, no Brasil, se 
estende pelos estados de:  
 
a) Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 
b) Roraima e Amazonas  
c) Acre e Amazonas 
d) Mato Grosso e Goiás 
e) Mato Grosso e Rondônia 
 
14) A Região Sudeste do Brasil é composta por 
quantos Estados: 
 
a) Três 
b) Cinco 
c) Quatro 
d) Dois  
e) Seis 
 
15) Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta ao Hino À Bandeira do Brasil: 
 
Salve, lindo pendão da esperança! 
Salve, símbolo augusto da paz! 
Tua nobre presença à lembrança 
 
a) Da amada terra do Brasil! 
b) Querido símbolo da terra 
c) Para sempre sagrada bandeira 

d) A grandeza da Pátria nos traz 
e) Pavilhão da justiça e do amor! 
 

Conteúdos Específicos 
 
16) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, art. 4º, o dever do Estado 
com educação escolar pública será efetivado 
mediante a garantia de educação básica 
obrigatória e gratuita a partir dos: 
 
a) 3 (três) anos 
b) 2 (dois) anos 
c) 4 (quatro) anos 
d) 6 (seis) meses 
e) 12 (doze) meses 
 
17) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, art. 21, inciso I, a 
educação básica é formada por: 

 
I. Educação infantil 
II. Ensino fundamental 

III. Ensino médio 
IV. Educação superior 
 
a) Apenas I e II estão corretas 
b) Apenas I, II e III estão corretas 
c) Apenas II está correta 
d) Apenas II e III estão corretas 
e) Todas estão corretas 

 
18) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, art. 24, inciso I, a carga 
horária mínima anual será de 
___________________ para o ensino 
fundamental e para o ensino médio, distribuídas 
por um mínimo de _________________ de 
efetivo trabalho escolar, excluído o tempo 
reservado aos exames finais, quando houver. 
 
a) setecentas horas -  duzentos dias 
b) oitocentas horas - trezentos dias  
c) seiscentas horas - duzentos dias  
d) oitocentas horas - duzentos dias 
e) seiscentas horas -  trezentos dias  
 
19) A Educação Física pode ser considerada um 
dos principais elementos da Educação Infantil, 
pois, por intermédio de conteúdos aplicados de 
forma lúdica e recreativa, possibilita à criança a 
construção do conhecimento. A escola infantil é 
um lugar de descobertas e de ampliação das 
experiências, é um espaço onde se integra o 
desenvolvimento da criança. A Educação Física 
tem um papel fundamental na Educação Infantil, 
pois possibilita diversidade de experiências e 
situações, por meio de vivências. Em relação a 
essas vivências, analise as afirmativas abaixo: 
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I. Essas vivências e experiências com o corpo 
possibilitam que a criança descubra seu 
limite, valorize seu próprio corpo. 

II. Essas vivências fazem com que a criança 
compreenda suas possibilidades e perceba 
a origem de cada movimento.  

III. A partir destas vivências que as crianças 
começam a usar mais facilmente a 
linguagem corporal, ajudando-a no seu 
desenvolvimento para a descoberta de 
capacidades intelectuais e afetivas. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
a) Somente as afirmações I e III estão corretas. 
b) Somente a afirmação II está correta. 
c) Somente as afirmações II e III estão corretas. 
d) Somente a afirmação I está correta. 
e) Todas as afirmações estão corretas. 
 
20) O Arremesso é a ação de enviar a bola em 
direção ao gol adversário, sendo considerado o 
objetivo máximo do handebol, pois almeja a 
marcação do gol. O Arremesso pode ser 
realizados de diferentes formas quanto a 
mecânica corporal. Relacione as colunas de 
acordo com essas especificidades: 

ALMEIDA, A. G. Handebol: Conceitos e 
aplicações. Barueri: Manole, 2012. 

 
( 1 ) Com apoio. 
( 2 ) Em suspensão. 
( 3 ) Com queda. 
( 4 ) Com rolamento. 
 
(   ) No momento do arremesso não há 

apoio do arremessador com o solo. 
(   ) Após a bola ter deixado a mão do 

arremessador, o mesmo realiza um 
rodopio. Este tipo de arremesso é 
mais comum entre os pontas e 
eventualmente por pivôs. 

(   ) Um dos pés do arremessador ou 
ambos em contato com o solo. 

(   )    Após a bola ter deixado a mão do 
arremessador, o mesmo vai ao solo, 
normalmente a mesma se dá dentro 
da área adversária e de frente – 
arremesso bastante comum entre 
os pivôs e eventualmente entre os 
pontas. 

 
Assinale a alternativa correta de cima para 
baixo:  
 
a) 2, 4, 3, 1. 
b) 1, 2, 3, 4. 
c) 2, 4, 1, 3. 
d) 4, 2, 1, 3. 
e) 4, 3, 2, 1. 
 

21) Em um jogo de basquetebol, o atleta do time 
“A” recebe a bola fora da zona do “garrafão”, 
prepara-se para arremessar e ao efetuar o 
arremesso, o mesmo sofre uma falta do atleta 
do time “B”. Em seguida a bola passa pelo aro 
“cesta”. Visto que o jogador do time “A” sofreu 
uma falta, assinale abaixo a atitude que o árbitro 
deve tomar: 
 
a) Não deve marcar a falta, visto que o arremesso 

foi convertido. 
b) Não deve dar os pontos do arremesso e sim 3 

lances livres por causa da falta, pois a mesma 
ocorreu antes da bola passar pelo aro “cesta”. 

c) Deve ser confirmado os três pontos e ser dado 
mais um lance livre. 

d) Deve ser confirmado os três pontos e ser dado 
mais três lances livres, pois o arremesso foi 
efetuado da zona de três pontos. 

e) Deve ser confirmado os três pontos da 
conversão, falta técnica do atleta B, sem direito a 
arremesso na linha de lance livre. 

 
22) O lazer tem sua origem do latim “licere” que 
significa ser lícito, permitido e pode ser 
percebido como um conjunto de ocupações, às 
quais o indivíduo pode entregar-se de livre 
vontade, seja para repousar, seja para divertir-
se e entreter-se ou ainda para desenvolver sua 
informação ou formação desinteressada, sua 
participação social voluntária ou sua livre 
capacidade criadora após livrar-se ou 
desembaraçar-se das obrigações profissionais, 
familiares e sociais, segundo Dumazedier 
(1979). Nesse sentido, considere as assertivas 
abaixo: 
 

I. Durante o tempo de lazer, busca-se 
principalmente o prazer, a satisfação. É por 
meio dela que podemos vivenciar o 
descanso, a diversão ou convivência com 
amigos. 

II. O lazer não busca a obtenção de ganhos 
financeiros e precisa ser desinteressado, 
por isso, embora seu trabalho possa ser 
prazeroso, não pode ser considerado como 
lazer. 

III. Alguns exemplos de atividades de lazer 
podem ser citados, como: práticas 
esportivas, encontros para filmes, 
espetáculos ou música, leitura, entre outros. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
a) Somente as afirmações I e II estão corretas. 
b) Somente as afirmações II e III estão corretas. 
c) Somente as afirmações I e III estão corretas. 
d) A afirmação I está incorreta. 
e) Todas as afirmações são verdadeiras. 
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23) Para Piaget, a origem do jogo está na 
imitação que surge da preparação reflexa. Imitar 
consiste em reproduzir um objeto na presença 
do mesmo. É um processo de assimilação 
funcional, quando o exercício ocorre pelo 
simples prazer. Para o autor estrutura o jogo em 
três categorias. Considere as seguintes 
assertivas: 
 

I. O jogo de exercício - onde o objetivo é 
realizar exercícios físicos. 

II. O jogo simbólico - onde o indivíduo se 
coloca independente das características do 
objeto, funcionando em esquema de 
assimilação. 

III. O jogo de regra, no qual está implícita uma 
relação interindividual que exige a 
resignação por parte do sujeito. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
a) Somente as afirmações I e II estão corretas. 
b) Somente as afirmações II e III estão corretas. 
c) Somente as afirmações I e III estão corretas. 
d) A afirmação III está incorreta. 
e) Todas as afirmações estão corretas. 
 
24) Os eventos são acontecimentos que 
possuem suas origens na antiguidade e que 
atravessaram diversos períodos da história da 
civilização humana, atingindo nossos dias. 
Nessa trajetória, foram adquirindo 
características econômicas, sociais e políticas 
das sociedades representativas de cada época. 
No caso específico de um evento esportivo, este 
comporta algumas subdivisões como: 
campeonato, torneio, olimpíadas, taça ou copa, 
festival, gincana, desafios. Em relação ao 
torneio, assinale a alternativa que descreva 
corretamente o conceito do mesmo. 
 
a) forma de competição onde os concorrentes se 

enfrentam pelo menos uma vez e tem uma 
duração relativamente longa. Recomendável 
quando há disponibilidade de tempo e recursos. 

b) competição de caráter eliminatório que é 
realizada num curto espaço de tempo. Neste tipo 
de competição, dificilmente ocorre o confronto 
entre todos os participantes. Recomendável 
quando se tem pouco tempo e um grande 
número de participantes. 

c) evento esportivo participativo e informal. Visa a 
integração, promoção da modalidade, e 
principalmente motivar os participantes e 
familiares. Neste tipo de evento recomenda-se 
premiar todos os participantes. 

d) atividade desportiva recreativa que conta com 
diversas estações criativas e com objetivos a 
serem atingidos. O desafio em vencer provas 
inusitadas é sua maior característica. 

e) competições individuais, que tem os processos 
de escala como referência. A principal 

característica é a possibilidade de o atleta 
escolher o oponente que quer desafiar. 

 
25) Este método consiste em ensinar uma 
destreza motora por partes para, 
posteriormente, uni-las entre si. É caracterizado 
pela divisão das partes de cada esporte, 
começando pela aprendizagem das divisões, 
seguindo para a união destas partes até chegar 
ao jogo propriamente dito. Segundo Garganta 
(2002) neste método o gesto técnico é 
privilegiado e a abordagem do jogo é retardada 
até que as habilidades alcancem o rendimento 
desejado. Sendo assim, a partir do texto acima, 
podemos inferir que se trata do método: 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Método Global 
b) Método Misto 
c) Método Parcial 
d) Método em Série de Jogos 
e) Método Transfert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


