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Língua Portuguesa 

 

Leia com atenção o texto abaixo, as questões 
de 01 até 05 serão referentes ao mesmo. 

 

UM ARRISCADO ESPORTE NACIONAL 
 

Os leigos sempre se medicaram por conta 
própria, já que de médico e louco todos temos 
um pouco, mas esse problema jamais adquiriu 
contornos tão preocupantes no Brasil como 
atualmente. Qualquer farmácia conta hoje com 
um arsenal de armas de guerra para combater 
doenças de fazer inveja à própria indústria de 
material bélico nacional. Cerca de 40% das 
vendas realizadas pelas farmácias nas 
metrópoles brasileiras destinam-se a pessoas que 
se automedicam. A indústria farmacêutica de 
menor porte e importância retira 80% de seu 
faturamento da venda “livre” de seus produtos, 
isto é, das vendas realizadas sem receita médica. 

Diante desse quadro, o médico tem o 
dever de alertar a população para os perigos 
ocultos em cada remédio, sem que 
necessariamente faça junto com essas 
advertências uma sugestão para que os 
entusiastas da automedicação passem a gastar 
mais em consultas médicas. Acredito que a 
maioria das pessoas se automedica por sugestão 
de amigos, leitura, fascinação pelo mundo 
maravilhoso das drogas “novas” ou 
simplesmente para tentar manter a juventude. 
Qualquer que seja a causa, os resultados podem 
ser danosos. 

É comum, por exemplo, que um simples 
resfriado ou uma gripe banal leve um brasileiro a 
ingerir doses insuficientes ou inadequadas de 
antibióticos fortíssimos, reservados para 
indicações graves e com indicação precisa. 
Quem age assim está ensinando bactérias a se 
tornarem resistentes a antibióticos.  

Um dia, quando realmente precisar de 
remédio, este não funcionará. E quem não 
conhece aquele tipo de gripado que chega a uma 
farmácia e pede ao rapaz do balcão que lhe 

aplique uma “bomba” na veia, para cortar a gripe 
pela raiz? Com isso, poderá receber na corrente 
sanguínea soluções de glicose, cálcio, vitamina 
C, produtos aromáticos – tudo sem saber dos 
riscos que corre pela entrada súbita destes 
produtos na sua circulação. 

Dr. Geraldo Medeiros. Revista Veja. 

 
01 – Ao indicar as prováveis razões pelas 
quais os brasileiros se automedicam, o Dr. 
Geraldo Medeiros utiliza um argumento 
baseado em opinião e não em uma certeza. O 
segmento que comprova essa afirmação é: 
  
A) Acredito que a maioria das pessoas se 
automedica por sugestão de amigos, 
leitura, fascinação pelo mundo 
maravilhoso das drogas “novas” ou 
simplesmente para tentar manter a 
juventude. 

B) É comum, por exemplo, que um simples 
resfriado ou uma gripe banal leve um 
brasileiro a ingerir doses insuficientes ou 
inadequadas de antibióticos fortíssimos, 
reservados para indicações graves e com 
indicação precisa.  

C) Com isso, poderá receber na corrente 
sanguínea soluções de glicose, cálcio, 
vitamina C, produtos aromáticos – tudo 
sem saber dos riscos que corre pela 
entrada súbita destes produtos na sua 
circulação. 

D) Qualquer que seja a causa, os resultados 
podem ser danosos. 

 
02 – Está CORRETO, de acordo com as idéias 
do texto, o que se afirma em: 
 
A) A automedicação exerce um fascínio 
sobre todas as pessoas sadias. 

B) A ingestão exagerada de remédios pode 
causar danos ao organismo. 

C) O desejo de conservação da juventude 
pode levar as pessoas a recorrerem ao 
processo da automedicação. 

D) O farmacêutico indica o remédio mais 
eficaz contra as doenças mais simples. 
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03 – A única afirmação CORRETA sobre o 
título dado ao texto – um arriscado esporte 
nacional – é: 
 
A) Aponta que o principal motivo da 
automedicação é a tentativa de manter-se a 
juventude. 

B) Condena a pouca seriedade daqueles que 
consomem remédio por conta própria. 

C) Denúncia que a atividade esportiva 
favorece a automedicação. 

D) Expõe que a automedicação é tratada 
como um esporte sem riscos. 

 
 
04 – Marque a alternativa em que o segmento 
destacado está CORRETAMENTE 
substituído pelo que se encontra entre 
parênteses. 
 
A) “Quem age assim está ensinando 
bactérias...” (= mal). 

B) “... das vendas realizadas pelas 
farmácias...” (= entre as). 

C) “... em cada remédio, sem que 
necessariamente faça junto com essas 
advertências...” (= embora). 

D) “... por conta própria, já que de médico e 
louco todos temos um pouco...” (= uma 
vez que). 

 
 

05 – O motivo principal que levou o Dr. 
Geraldo Medeiros a abordar o tema da 
automedicação, segundo o que declara no 
primeiro parágrafo do texto, foi: 
 
A) A maior gravidade atingida hoje pelo hábito 
brasileiro da automedicação. 

B) A preocupação com o elevado número de 
óbitos em conseqüência da 
automedicação. 

C) Aumentar o lucro dos médicos, 
estimulando as consultas. 

D) Os lucros imensos obtidos pela indústria 
farmacêutica com a venda “livre” de 
remédios. 

 

Matemática 

 

 
 
06 – Um dado foi lançado 60 (sessenta) vezes. 
A tabela abaixo mostra os resultados possíveis 
e as suas freqüências. A frequência de um 
resultado par foi de: 
 

Resultado 1 2 3 4 5 6 

Frequências 08 11 10 09 10 12 

 
A) 3/60 0,05. 
B) 7/15 0,46. 
C) 8/15 0,53. 
D) 3/32 0,93. 

 
� espaço para rascunho � 
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07 – Calcule o montante de um capital de R$ 
10.000,00, capitalizados mensalmente, 
durante 02 (dois) meses, sabendo-se que a 
taxa usada é igual ao valor de x na expressão 
abaixo, ou seja, é x% a.b (ao bimestre). 
Assinale a opção CORRETA. 

 

x = log de 81 na base 3 

 
A) R$ 10.302,25. 
B) R$ 10.404,00. 
C) R$ 10.609,00. 
D) R$ 10.816,00. 

 
� espaço para rascunho � 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08 – Dados os números 2 e 512, se desejarmos 
interpolar 3 meios geométricos, o valor da 
razão será de: 
 

A) 3. 
B) 4. 
C) 5. 
D) 6. 

 
� espaço para rascunho � 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09 – Para que a função linear seja afim, o 
valor de K deve ser diferente de? 

 

f(x) = 2x + K – 4 

 
A) – 4. 
B) 0. 
C) 1. 
D) 4. 

 
� espaço para rascunho � 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 – Se retirarmos 1/4 do volume de um barril 
e, em seguida, 21 litros, qual o volume total 
em litros, se o que restou é 2/5 de sua 
capacidade? 
 

A) 60. 
B) 42. 
C) 30. 
D) 24. 

 
� espaço para rascunho � 
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Conhecimentos Gerais 

 
11 – Leia com atenção a notícia abaixo: 
 

Um ataque contra parte da comunidade 
brasileira na cidade de Albina, no ___________, 
na quinta-feira, 24/12/2009, deixou várias 
pessoas desaparecidas, feridas e mortas. Muitas 
mulheres brasileiras também foram abusadas 
sexualmente. O tumulto teria sido motivado pela 
morte de um habitante local, que fora esfaqueado 
por um suspeito brasileiro. Um grupo com cerca 
de 80 brasileiros que vivem do garimpo na 
região foi retirado do local do ataque e 
transferido para a capital do país, Maracaíbo, que 
fica a 130 km de distância. 

 
O nome de qual País completa 
CORRETAMENTE a lacuna da notícia? 
 
A) El Salvador. 
B) Guatemala. 
C) Honduras. 
D) Suriname. 

 
12 – Leia com atenção a notícia abaixo: 
 

“O Laboratório vai instalar centro de 
importação e distribuição de produtos médicos e 
equipamentos em Itajaí.” Afirmou o presidente 
da multinacional no Brasil, Pedro Gonçalves, na 
ocasião em que comunicou ao governador do 
estado que a empresa vai se transferir de Goiás 
para Santa Catarina porque o estado oferece 
melhores condições de logística. (...) Com 
modificações 

Fonte: Blog do Loetz – 14/01/2010. 

 
A notícia acima se refere a que laboratório? 
 
A) Medley S/A. 
B) Merck Brasil. 
C) Roche do Brasil. 
D) Sandoz do Brasil. 

 

13 – Leia com atenção a notícia abaixo: 
 

Venda de Veículos Cresce em Santa Catarina 

A Federação Nacional de Distribuição de 
Veículos Automotores (FEBRAVE) em Santa 
Catarina divulgou nesta sexta-feira que a venda 
de veículos no Estado cresceu em 2009. O 
balanço aponta que foram comercializadas 
234.338 unidades no ano passado, o que 
representa _______ de crescimento em relação a 
2008. (...) 

Fonte: Diário Catarinense – 15/01/2010. 

 
Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas da notícia. 
 
A) 4,95 %. 
B) 5,49 %. 
C) 5,94 %. 
D) 9,45 %. 

 
14 – A penitenciária de São Pedro de 
Alcântara – SC, está usando animais para 
servir como alarme em caso de tentativa de 
fuga. Os animais ficam soltos em um corredor 
que circula o presídio. Se acaso algum preso 
tentar escapar, o alerta é dado aos atiradores 
que ficam nas torres de vigilância. Que 
animais estão sendo usados nesta experiência? 
 
A) Avestruzes. 
B) Cachorros. 
C) Gansos. 
D) Papagaios. 

 
15 – O Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social aprovou no final do ano 
passado um financiamento de R$ 837,8 
milhões ao grupo IMPSA para a implantação 
de dez parques eólicos no Estado de Santa 
Catarina. Em que municípios serão instalados 
os geradores eólicos? 
 
A) Água Doce e Bom Jardim da Serra. 
B) Joaçaba e Lauro Müller. 
C) Luzena e Orleans. 
D) São Joaquim e Vargem Bonita. 
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Conhecimentos Específicos 

 

 
 
16 – A partir de seus conhecimentos sobre 
noções da proposta construtivista julgue as 
frases abaixo: 
 
I. A metodologia utilizada nas pesquisas 

sobre a psicogênese da língua foi muitas 
vezes interpretada como uma proposta de 
pedagogia construtivista para 
alfabetização, o que expressa um duplo 
equívoco: redução do construtivismo a 
uma teoria psicogenética de aquisição de 
língua escrita e transformação de uma 
investigação acadêmica em método de 
ensino. 

II. A pesquisa sobre a psicogênese da língua 
escrita chegou ao Brasil em meados dos 
anos 80 e causou grande impacto, 
revolucionando o ensino da língua nas 
séries iniciais e, ao mesmo tempo, 
provocando uma revisão do tratamento 
dado ao ensino e à aprendizagem em 
outras áreas do conhecimento. 

III. Algumas idéias equivocadas sobre o 
construtivismo difundiram-se: não se 
devem corrigir os erros, e as crianças 
aprendem fazendo “do seu jeito”. 
Pensando-se criticamente poder-se-ia 
dizer que essa pedagogia dita 
construtivista trouxe sérios problemas ao 
processo de ensino e aprendizagem, pois 
desconsidera a função primordial da 
escola que é ensinar, intervindo para que 
os alunos aprendam o que, sozinhos, não 
têm condições de aprender. 

 
Assinale a opção CORRETA: 
 
A) Todas as frases estão corretas. 
B) Apenas uma frase está correta. 
C) Todas as frases estão incorretas. 
D) Apenas uma frase está incorreta. 

17 – Observando-se a História da Educação 
no Brasil podem-se apontar algumas 
tendências pedagógicas, EXCETO: 
 
A) A “pedagogia renovada” é uma concepção 
que inclui várias correntes ligadas ao 
movimento da escola nova ou escola ativa. 
Tais correntes demonstram um mesmo 
princípio norteador de valorização do 
indivíduo como ser livre, ativo e social. 

B) A “pedagogia tradicional” é uma proposta 
de educação centrada no professor, cuja 
função se define como a de vigiar e 
aconselhar os alunos, corrigir e ensinar a 
matéria. 

C) Nos anos 90 proliferou o que se chamou 
de “tecnicismo educacional”, inspirado 
nas teorias behavioristas da aprendizagem 
e da abordagem sistêmica do ensino, que 
definiu uma prática pedagógica baseada 
no princípio da aprendizagem pela 
descoberta e pelo interesse do aluno. 

D) Pode-se identificar, na tradição 
pedagógica brasileira, a presença de 
quatro grandes tendências: a tradicional, a 
renovada, a tecnicista e aquelas marcadas 
centralmente por preocupações sociais e 
políticas. 

 
 
18 – Os tópicos abaixo sobre o Referencial 
Curricular Nacional para a Educação Infantil 
estão corretos, EXCETO na afirmativa 
apresentada na alternativa: 
 
A) No âmbito Conhecimento de Mundo 
podem-se apontar os seguintes eixos de 
trabalho: Movimento, Arte, Música, 
Linguagem, Matemática. 

B) O Referencial define dois âmbitos de 
experiências: Formação pessoal e social, e 
Conhecimento de mundo. 

C) O Referencial é um plano obrigatório que 
deverá orientar os sistemas educacionais 
na elaboração de programas e currículos. 

D) O Referencial visa favorecer o diálogo 
com as propostas e currículos que se 
constroem no cotidiano das instituições. 
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19 – Julgue as frases abaixo sobre as 
orientações gerais para o professor que 
constam no Referencial Curricular Nacional 
para a Educação Infantil:  
 
I. O Referencial propõe a organização de 

um ambiente de cuidados essenciais 
como: proteção, alimentação, banhos, 
troca de fraldas, etc. 

II. O Referencial propõe a utilização de 
jogos e brincadeiras, como o faz-de-
conta, por exemplo. 

III. O Referencial propõe uma organização 
do tempo de forma espontânea, sem a 
necessidade de um prévio planejamento, 
pois na Educação Infantil o mais 
importante é o cuidado com as crianças. 

 
Assinale a opção CORRETA: 
 
A) Todas as frases estão corretas. 
B) Apenas uma frase está incorreta. 
C) Todas as frases estão incorretas. 
D) Apenas uma frase está correta. 

 
20 – Quanto ao financiamento da Educação 
marque a opção CORRETA: 
 
A) A união aplicará anualmente nunca menos 
de 25% da receita resultante de impostos 
no ensino fundamental e técnico federal. 
Com a verba que sobrar financiará os 
estados, o distrito federal e os municípios. 

B) A união organizará o sistema federal de 
ensino e dos territórios, financiará as 
instituições de ensino público federais e 
exercerá assistência técnica e financeira 
aos estados, ao distrito federal e aos 
municípios para garantir a qualidade do 
ensino. 

C) Os programas suplementares de 
alimentação e assistência à saúde serão 
financiados com recursos provenientes do 
fundo nacional para a educação básica. 

D) Os recursos públicos serão destinados às 
escolas públicas proibindo de serem 
dirigidos às escolas privadas comunitárias, 
confessionais ou filantrópicas. 

21 – Sobre o ensino fundamental obrigatório 
marque a opção CORRETA: 
 
A) É facultado aos sistemas de ensino 
desdobrar o ensino fundamental em ciclos. 

B) O ensino fundamental regular nas 
comunidades indígenas será ministrado 
em língua portuguesa. A utilização de suas 
línguas maternas será ministrada nos 
conteúdos de língua estrangeira. 

C) O ensino fundamental será presencial ou à 
distância. 

D) Os estabelecimentos que utilizam 
progressão regular por série deverão 
adotar no ensino fundamental o regime de 
progressão continuada. 

 

 
 
22 – Analise as afirmativas abaixo sobre 
noções de planejamento de ensino e tipos de 
planos de ensino e marque a que for 
INCORRETA: 
 
A) O planejamento de ensino envolve uma 
tomada de decisão sobre a atuação do 
professor no dia-a-dia do trabalho 
pedagógico. 

B) O planejamento de ensino visa uma 
racionalização das atividades do professor 
e do aluno para que ocorra um melhor 
processo de ensino aprendizagem. 

C) O plano de ensino é uma exigência da 
pedagogia tecnicista sendo desnecessário 
seu uso dentro da proposta construtivista 
ou da pedagogia crítico social. 

D) Pode-se apontar pelo menos três tipos de 
planos que são muito comuns nas escolas: 
plano de curso, plano de unidade e plano 
de aula. 
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23 – O ensino fundamental obrigatório terá 
por objetivo, EXCETO:  
 
A) A compreensão do ambiente natural e 
social, do sistema político, da tecnologia, 
das artes e dos valores em que se 
fundamenta a sociedade. 

B) O desenvolvimento da capacidade de 
aprender, tendo como meios básicos o 
pleno domínio da leitura, da escrita e do 
cálculo. 

C) O desenvolvimento da capacidade de 
aprendizagem, tendo em vista a aquisição 
de conhecimentos e habilidades e a 
formação de atitudes e valores. 

D) O fortalecimento dos laços de 
solidariedade humana e um afastamento 
dos vínculos de família para uma maior 
promoção da tolerância recíproca em que 
se assenta a vida social. 

 

 
 
24 – Constam nas orientações didáticas dos 
PCNs, EXCETO a opção: 
 
A) As adaptações curriculares nos níveis de 
concretização são desnecessárias, pois os 
objetivos, conteúdos, e critérios de 
avaliação, mesmo quando adaptados não 
dão conta da diversidade no plano dos 
indivíduos em sala de aula. 

B) Nos PCNs a autonomia é tomada ao 
mesmo tempo como capacidade a ser 
desenvolvida pelos alunos e como 
princípio geral, orientador das práticas 
pedagógicas. 

C) O estabelecimento de condições 
adequadas para a interação não pode estar 
pautado somente em questões cognitivas. 

D) Para que uma aprendizagem significativa 
possa acontecer é necessária a 
disponibilidade para o envolvimento do 
aluno na aprendizagem. 

 
25 – Para compreender a natureza dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais é 
necessário situá-los em relação a quatro níveis 
de concretização curricular. Marque a opção 
CORRETA sobre os níveis apontados pelos 
PCNs. 
 
A) O 1º nível de concretização refere-se à 
elaboração da proposta curricular de cada 
instituição escolar. 

B) O 2º nível apontado pelos PCNs é o 
momento da realização da programação 
das atividades de ensino e aprendizagem 
em sala. 

C) O 3º nível de concretização diz respeito às 
propostas curriculares de estados e 
municípios. 

D) Os PCNs constituem o 1º nível de 
concretização curricular, pois são uma 
referência nacional para o Ensino 
Fundamental. 
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26 – Segundo o ECA é dever do Estado 
assegurar à criança e ao adolescente, 
EXCETO: 
 
A) Atendimento em creche e pré-escola às 
crianças de zero a seis anos de idade. 

B) Atendimento no ensino fundamental, 
através de programas suplementares de 
material didático-escolar, transporte, 
alimentação e assistência à saúde. 

C) É vedada a participação dos pais e 
responsáveis na definição das propostas 
educacionais. 

D) Oferta de ensino noturno regular, 
adequado às condições do adolescente 
trabalhador. 

 
27 – Podem ser apontados como objetivos 
gerais do ensino fundamental, segundo os 
PCNs, EXCETO: 
 
A) Compreender a cidadania como 
participação social e política, assim como 
o exercício de direitos e deveres políticos, 
civis e sociais. 

B) Posicionar-se de maneira passiva, 
autômato e responsável nas diferentes 
situações sociais. 

C) Conhecer características fundamentais do 
Brasil nas dimensões sociais, materiais e 
culturais. 

D) Conhecer e valorizar a pluralidade do 
patrimônio sociocultural brasileiro. 

 
28 – O ensino será ministrado observando-se 
os seguintes princípios, EXCETO: 
 
A) Gestão democrática do ensino público; e 
garantia de padrão de qualidade. 

B) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar 
e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e 
o saber. 

C) Pluralismo de idéias e de concepções 
pedagógicas; e respeito à liberdade e 
apreço à tolerância. 

D) Valorização da experiência extra-escolar; 
e desvinculação entre a educação escolar, 
o trabalho e as práticas sociais. 

29 – As frases abaixo estão em desacordo com 
o direito à educação, EXCETO: 
 
A) A negligência da autoridade competente 
para garantir o oferecimento do ensino 
obrigatório não poderá ser interpretada 
como crime de responsabilidade. 

B) Como é dever do Estado recensear a 
população em idade escolar, os pais estão 
desobrigados de efetuar a matrícula dos 
menores de 7 anos no ensino fundamental. 

C) Compete à União recensear a população 
de jovens e adultos que ainda não tiveram 
acesso ao ensino fundamental. 

D) Para garantir o cumprimento da 
obrigatoriedade do ensino o Poder Público 
criará formas alternativas de acesso aos 
diferentes níveis de ensino, 
independentemente da escolarização 
anterior. 

 
30 – Julgue as frases abaixo sobre o Estatuto 
da Criança e do Adolescente: 
 
I. O artigo 53 aponta que a criança e o 

adolescente têm direito à educação 
visando o pleno desenvolvimento de sua 
pessoa. 

II. Para o ECA o acesso ao ensino 
obrigatório e gratuito é direito público 
subjetivo. 

III. Segundo o Artigo 53 a criança e o 
adolescente têm o direito à educação 
visando à qualificação para o trabalho. 

 
Assinale a opção CORRETA: 
 
A) Todas as frases estão corretas. 
B) Apenas uma frase está correta. 
C) Todas as frases estão incorretas. 
D) Apenas uma frase está incorreta. 

 

TRANSFIRA SUAS RESPOSTAS PARA A 
GRADE DE RESPOSTAS. 

A EMPRESA EXATA.GG DESEJA-LHE 
BOA SORTE. 

 


