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01. Deixe sobre a carteira escolar apenas o material estritamente necessário para a realização
da prova (caneta, lápis, borracha e apontador) e a Cédula de Identidade.

02. No decorrer da prova, você assinará a lista de presença.
03. Você receberá do Fiscal os seguintes materiais:

a) este caderno de prova; e
b) a folha de respostas.

CADERNO DE PROVA

04. Este caderno de prova deve conter 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40. Confi-
ra-o antes de iniciar a prova. Caso encontre algum defeito, levante o braço e aguarde a
chegada do Fiscal. Após a prova ser iniciada, não será aceita qualquer reclamação sobre
falhas na impressão e/ou montagem.

05. Em cada questão, somente UMA alternativa será aceita como resposta.
06. A interpretação das questões é parte integrante da prova. Evite perguntas.
07. A prova é individual. É vedada a comunicação entre os candidatos durante a prova.

FOLHA DE RESPOSTAS

08. Confira se o seu nome, número de inscrição e número de sua identidade estão corretos
na folha de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o Fiscal.

09. Não amasse, nem dobre a folha de respostas. Preencha-a com caneta esferográfica azul
ou preta, escrita grossa. Não faça uso de borracha ou corretivo.

10. A marcação na folha de respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
11. Procure responder a todas as questões. As questões não respondidas, com mais de uma

resposta ou preenchidas em desacordo com as instruções da folha de respostas serão
consideradas nulas.

12. Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal a folha de respostas. Após a entrega, retire-se do
local de prova.

LEMBRETES IMPORTANTES

13. Guarde o seu relógio antes do início da prova. O tempo de realização da prova será contro-
lado pelo Fiscal de sala.

14. Desligue o seu telefone celular antes do início da prova e guarde-o.
15. Você somente poderá retirar-se da sala de provas após decorrida 1 (uma) hora de seu

início.
16. Você poderá levar o seu caderno de prova somente após duas horas do início da prova.
17. Duração da prova: 03h (três horas), já incluído o tempo destinado à identificação do candi-

dato e ao preenchimento da folha de respostas.
18. Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala deverão entregar a folha de respostas ao

mesmo tempo, assinar o Termo de Encerramento de Prova e retirar-se, todos juntos, da
sala.

19. A desobediência a qualquer uma das determinações destas instruções ou das constantes
da folha de respostas poderá implicar a anulação da sua prova.

INSTRUÇÕES
[Estas instruções passam a fazer parte do Edital n.º 006/2011 do Município de Quatro Barras.]

CERTO

Errado

Somente UMA
resposta certa
em cada ques-
tão. Leia atenta-
mente e mar-
que a que achar
correta.

Não use

Não use

Identidade com foto
sobre a carteira escolar

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICAPROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICAPROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICAPROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICAPROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 006/2011



Elaboração: ITEDES – INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
É permitida a reprodução de questões desta prova, desde que citada a fonte.  APLICAÇÃO: 22/01/2012



Elaboração: ITEDES – INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
É permitida a reprodução de questões desta prova, desde que citada a fonte.

APLICAÇÃO: 22/01/2012

CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

LÍNGUA PORTUGUESA

01.01.01.01.01. Leia com atenção a charge a seguir:

Folha de S. Paulo, 02/09/2011, página 02.

Em relação à tirinha em questão e a seus conheci-
mentos, NÃO podemos afirmar que:
a) os vocábulos “saúde” e “tim-tim” possuem sentidos

diferentes nos dois quadrinhos.
b) a palavra “saúde” classifica-se como substantivo nos

dois casos em que é utilizada.
c) temos uma crítica ao modo como são geridos os re-

cursos públicos, muitas vezes sendo desviados para
fins ilícitos.

d) para transmitir suas ideias, o autor se vale da lingua-
gem verbal e não verbal.

e) a dissimulação demonstrada pelos personagens re-
vela um total descaso para com o dinheiro público e
ilustra, infelizmente, muitas situações comuns em
nosso Brasil contemporâneo.

02.02.02.02.02. Assinale a alternativa que apresenta um ERRO
de concordância verbal:
a) Trata-se de denúncias graves envolvendo mais um

ministro do governo Dilma.
b) A possível instalação de uma estação do metrô na

avenida Angélica e a reação por parte de moradores
de Higienópolis gerou muita polêmica e manifesta-
ções, que foram veiculadas na mídia impressa e virtual.

c) Haverá propostas melhores para conservação da mata
atlântica paranaense do que as que foram apresenta-
das hoje?

d) Eles estavam contentes, pois começaram o ano com
carro e casa novos.

e) Buscam-se as melhores soluções para o desenvol-
vimento do município.

MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 006/2011

03.03.03.03.03. Assinale a alternativa que apresenta palavras
(analise as palavras em destaque) cuja grafia foi al-
terada pelo Novo Acordo Ortográfico (Decreto n.º
6.583/2008):
a) Eles vêm hoje da praia. – Ele não pára de se coçar

em público.
b) A terra é achatada nos pólos. – Vocês não têm

educação.
c) Ele não pôde ontem estar aqui. – Foi uma bela

experiência.
d) Os cientistas crêem no impossível. – Pode ficar

tranqüilo!
e) Eles lêem notícias sensacionalistas. – Ela morreu

na miséria.

04.04.04.04.04. Assinale a alternativa em que há ERRO(S) no
emprego do acento grave, indicativo de crase:
a) O Consultório de Endocrinologia passará, à partir de

hoje, a atender em novos horários: de segunda à
sexta, das 09 às 18 horas.

b) A jornalista se referiu às declarações dadas pelo mi-
nistro quando vieram à tona as notícias sobre os des-
vios de verbas.

c) O povo foi às urnas com a certeza de que nada mu-
daria.

d) Por um ingresso a preço popular, cada turista pode
comprar um ingresso que dá direito à maioria das
atrações do local.

e) Ele se dirigiu à praça central da cidade e proferiu um
discurso bastante enérgico em favor daqueles desam-
parados.

05.05.05.05.05. Assinale a alternativa em que o verbo HAVER
NÃO está aplicado de acordo com a norma culta:
a) Parabéns, candidatos! Vocês se houveram muito

bem.
b) Vocês haverão de se entender comigo um dia, seus

debochados!
c) Os políticos haviam chegado à conclusão de que

era necessária uma nova Carta Magna.
d) Haverão dias em que vocês vão lembrar-se dos meus

conselhos.
e) Os serventes houveram por bem homenagear o

prefeito.
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07.07.07.07.07. Com relação à tipologia de linguagem, é vá-
lido dizer que o texto em questão:
a) apresenta uma linguagem errada, pois há uma série

de erros ortográficos que evidenciam o insuficiente
domínio linguístico do autor.

b) apresenta predomínio  do uso da linguagem culta, de
acordo com as normas de ortografia oficial vigentes.

c) apresenta uma série de marcas da oralidade, mas
apenas nas falas do caboclo.

d) evidencia o quanto os usuários da língua portuguesa,
no Brasil, não dominam as regras gramaticais, pois
até mesmo os escritores não respeitam a norma pa-
drão.

e) foi escrito numa variante linguística mais popular, que
procura transcrever algumas expressões utilizadas,
na oralidade, por pessoas oriundas do interior, confe-
rindo ao texto um tom de maior informalidade e maior
identificação com a história narrada.

08.08.08.08.08. Com relação às ideias presentes no texto, as-
sinale a alternativa correta:
a) Trata-se de uma narrativa verídica, de uma história

que verdadeiramente aconteceu.
b) O texto, puramente ficcional, possui um enredo

impossível de ocorrer na vida real, pois é muito difícil
imaginar que pessoas tenham atitudes semelhantes
à do caboclo da história.

c) O título não se costura muito bem com o texto, pois
não representa muito bem o desfecho da história.

d) Por se tratar de um “causo”, temos uma narrativa bem
humorada, na qual a veracidade dos fatos, isto é, se
a história aconteceu ou não, possui um valor secun-
dário.

e) O texto possui um tom bastante crítico à realidade
brasileira, o que o aproxima da temática presente na
tira da questão 01.

09.09.09.09.09. Assinale a alternativa em que todas as pala-
vras utilizadas possuem uma grafia diferente da orto-
grafia oficial brasileira:
a) Dotô – orelha – pobrema – doutor – armoço – doses

– pruquê – Deus
b) Dotô – falá – pobrema – tamém – armoço – descançá

– pruquê – nóis
c) intimidade – falá – razão – tamém – sujeito – descançá

– doença – nóis
d) Dotô – falá – orelha – tamém – bravo – descançá –

vigésima – adiantava
e) fazendo – falá – pobrema – bravo – armoço – descançá

– prescritos – nóis

Texto para as questões de 06 a 10:

QUESTÃO DE INTIMIDADE
O causo que eu vou contar aqui é de um caboclo

conhecido que ficou um tempão fazendo tratamento de
saúde. O problema nunca se resolvia, mas ele insistia em
ir sempre ao mesmo médico. Era o melhor doutor da ci-
dade, capaz de curar qualquer doença. Mas o sujeito ia ao
médico, tomava os remédios prescritos, e nada. Voltava
ao médico, tentava outro remédio, e nada. O doutor já estava
com uma pulga atrás da orelha com o caso. Os colegas
davam palpite, tentavam entender, mas nada adiantava.
Até que, na vigésima consulta do caboclo, o dito cujo decidiu
contar uma novidade.
Caboclo – Dotô, tem uma coisa que preciso falá pro
sinhô...
Doutor – Pois diga, homem.
Caboclo – É que, além desse meu pobrema, tem outra
cousa tamém.
Doutor – Diga logo o que é, homem.
Caboclo – É que eu bebo cachaça todos os dias.
Doutor – Você bebe cachaça... Todos os dias... Quanta
cachaça, meu filho?
Caboclo – Ah, dotô... Eu tomo umas 10 doses de manhã,
umas 10 depois do armoço e umas 10 já de noite, que é
pra descançá.

O médico quase solta fogo pelas ventas de tão bravo,
descobrindo a razão de remédio algum fazer efeito.
Doutor – E por que é que só agora o senhor confessa que
bebe tudo isso, filho de Deus?!
Caboclo – Ah, dotô, é pruquê antes nóis num tinha essa
intimidade...

Rolando Boldrin, em Almanaque Brasil de Cultura Popular, n.º 141,
janeiro de 2011, página 34.

06.06.06.06.06. Com relação à tipologia textual, é válido dizer
que o texto em questão é predominantemente
a) dissertativo, pois há a exposição de uma tese central

– o caipira matreiro que enganava o médico –, sus-
tentada por argumentos que se organizam numa pro-
gressão lógica.

b) descritivo, na medida em que procura descrever o
quadro de doença de um caboclo, bem como o trata-
mento recebido.

c) narrativo, pois acabamos conhecendo a história cô-
mica envolvendo o médico e o caboclo.

d) informativo, pois procura fornecer ao leitor informações
precisas sobre a data, o local e as circunstâncias
em que se deu a história narrada.

e) literário, uma vez que apresenta uma linguagem
altamente elaborada, com intenção claramente
artística.
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10.10.10.10.10. Assinale a alternativa que apresente uma ora-
ção com a mesma regência verbal da seguinte:
Ah, dotô, é pruquê antes nóis não tinha essa intimidade...
a) Os colegas davam palpite.
b) O problema nunca se resolvia.
c) Ele insistia em ir sempre ao mesmo médico.
d) Pois diga, homem.
e) Era o melhor doutor da cidade.

11.11.11.11.11. Assinale a alternativa cujo par em destaque
seja composto por palavras que, simultaneamente,
pertençam à mesma classe gramatical, exerçam a
mesma função sintática e que apresentem significa-
dos distintos:
a) Ele está são e salvo, mas são grandes as chances

de uma recaída.
b) Nem sempre um homem grande é um grande

homem.
c) O garoto não para de falar sobre a viagem que fez

para o litoral catarinense.
d) O bandido força a porta e entra à força.
e) O bonito de tudo isso é que ela pôde comprar um

vestido muito bonito.

12.12.12.12.12. Assinale a alternativa que transforma corre-
tamente a frase a seguir, da voz ativa para a voz pas-
siva:
Empresários de futebol compraram a propriedade.
a) A propriedade será comprada por empresários de

futebol.
b) A propriedade é comprada por empresários de futebol.
c) A propriedade foi comprada por empresários de

futebol.
d) Comprou-se as propriedades por empresários de

futebol.
e) A propriedade será comprada por empresários de

futebol.

13.13.13.13.13. Leia com atenção a frase a seguir:
Se ele conseguisse dizer a verdade, não precisaria

passar por tantas situações desagradáveis.
Ao passarmos a forma verbal “conseguisse” para o
futuro do presente do subjuntivo, como ficaria correta-
mente escrita a frase?
a) Se ele conseguir dizer a verdade, não precisará

passar por tantas situações desagradáveis.
b) Se ele conseguir dizer a verdade, não precisava

passar por tantas situações desagradáveis.
c) Se ele conseguia dizer a verdade, não precisava

passar por tantas situações desagradáveis.
d) Se ele conseguir dizer a verdade, não precisaria

passar por tantas situações desagradáveis.
e) Se ele conseguirá dizer a verdade, não precisaria

passar por tantas situações desagradáveis.

14.14.14.14.14. Assinale a alternativa em que a palavra “até”
possui basicamente o mesmo significado que na frase
a seguir:

Eles caminharam juntos até a entrada do parque e,
então, cada um seguiu por caminhos diversos.
a) Até que ele se esforça, mas lhe falta um conhecimento

técnico mais profundo.
b) Todos terão de ser avaliados, até mesmo os diretores

da repartição.
c) Aquela loja comercializava até discos antigos.
d) Todos se empenharam na homenagem prestada, até

aqueles que não conviviam diretamente com ela.
e) Ele nadou até a ilha, onde encontrou seus familiares.

15.15.15.15.15. Observe com atenção a imagem a seguir:

Qual é o problema central que o outdoor apresenta,
em termos de linguagem?
a) A sujeira da placa e a árvore à sua frente, o que pre-

judica a leitura plena do anúncio.
b) A ausência do hífen ligando as palavras “terça” e “feira”.
c) A grafia incorreta de algumas palavras.
d) A presença de artigo entre as palavras “todos” e “dias”.
e) A incoerência entre o que se diz nas letras maiores e

o que aparece na faixa, pois, se está aberto todos os
dias, não poderia haver um descanso semanal.
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RACIOCÍNIO LÓGICO

19.19.19.19.19. Um boleto de cobrança foi pago em atraso
no valor de R$ 56,00. Sabe-se que a multa por atraso
era de 12%. Então, pode-se afirmar que o valor original
do boleto era de:
a) R$ 46,00
b) R$ 52,31
c) R$ 50,00
d) R$ 55,00
e) R$ 20,00

20.20.20.20.20. Uma torta de tomate em formato circular com
20 cm de diâmetro e 4 cm de espessura é fatiada em
10 pedaços iguais. Sabe-se que o valor calórico dessa

torta é de kcal5  por centímetro cúbico. Então se pode

estimar que o valor calórico de cada uma dessas
fatias, em quilocalorias, é igual a:
a) 200
b) 280
c) 320
d) 360
e) 120

16.16.16.16.16. Uma pessoa, desejando fazer uma pintura em
um muro vertical, apoia uma escada reta nesse muro
em um ponto localizado a 2 metros do solo. Sendo o
terreno horizontal e o ângulo formado entre a escada
e o plano do solo 30o, pode-se afirmar que o compri-
mento da escada é:
a) 4 metros;
b) 2 metros;
c) 1 metro;
d) 8 metros;
e) 32 metros.

17.17.17.17.17. Considere a circunferência contendo 8 pontos
equidistantes. O número de triângulos que podemos
obter a partir dos 8 pontos distintos distribuídos, é:

a) 56
b) 28
c) 14
d) 24
e) 48

18.18.18.18.18. Com as letras da palavra “ANO”, podemos
montar algumas outras permutações, tais como
“NOA”, “NAO” ou ainda “AON”, por exemplo. Essas
permutações, chamamos de anagramas. O número
de anagramas da palavra “ANO”, começando com a
letra “N” é:
a) 1
b) 3
c) 2
d) 4
e) 13
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INFORMÁTICA

21.21.21.21.21. Com referência aos tipos de computadores,
assinale a alternativa correta:
a) O mainframe visa à execução de uma tarefa mais

específica que normalmente atende às necessidades
científicas ou militares.

b) O computador desktop fica instalado em uma mesa
e é considerado um computador portátil.

c) Em um notebook o usuário interage diretamente na
tela do computador.

d) Um tablet, também conhecido como tablet PC, é um
dispositivo que possui como entrada principal uma
tela sensível ao toque, conhecida como touchscreen.

e) No computador desktop existe uma bateria que
permite ao usuário utilizá-lo sem que o mesmo esteja
conectado na energia elétrica.

22.22.22.22.22. Assinale a alternativa cujas teclas ou combi-
nações de teclas do Windows completam respectiva
e corretamente o texto a seguir:

Após selecionar um arquivo, para alterar seu nome
usa-se _____, para excluí-lo diretamente sem enviá-lo para
a lixeira usa-se _____, para copiá-lo de uma pasta para
outra é usada a sequência _____ e _____, e para movê-lo
de uma pasta para outra é usada a sequência _____ e
_____.
a) F3 | Delete | Ctrl + X | Ctrl + V | Ctrl + C | Ctrl + V.
b) F2 | Shift + Delete | Ctrl + C | Ctrl + V | Ctrl + X | Ctrl

+ V.
c) F2 | Delete | Ctrl + V | Ctrl + C | Ctrl + X | Ctrl + V.
d) F3 | Shift + Delete | Ctrl + C | Ctrl + V | Ctrl + X | Ctrl

+ V.
e) F2 | Delete | Ctrl + C | Ctrl + V | Ctrl + X | Ctrl + V.

23.23.23.23.23. Em relação ao Windows XP, assinale a alter-
nativa INCORRETA.
a) A área de trabalho, conhecida também por desktop,

é a tela padrão do sistema operacional e pode conter
arquivos e pastas.

b) O utilitário do sistema operacional responsável pelo
gerenciamento de arquivos e pastas é o Internet
Explorer.

c) Para bloquear o computador a seguinte combinação
de teclas pode ser usada: (tecla Windows) + L.

d) A opção adicionar e remover programas do painel de
controle contém a lista de programas instalados no
sistema operacional.

e) Para abrir um programa pode ser usada a opção
executar do menu iniciar.

24.24.24.24.24. Em relação à Internet, assinale a alternativa
INCORRETA:
a) O endereço IP (Internet Protocol) é utilizado para identi-

ficar computadores na Internet, sendo que o padrão
IPv4 usa o sistema decimal para essa identificação.

b) Com o intuito de facilitar a navegação é utilizado en-
dereços compostos de letras e números e a estes
endereços é denominado domínio.

c) Um site é composto por uma ou mais páginas, e cada
endereço de uma página é denominado URL (Uniform
Resource Locator).

d) Para a visualização de uma página na Internet é uti-
lizado um programa denominado navegador web, e o
navegador padrão do Windows é o Internet Explorer.

e) O protocolo usado durante a navegação pela Internet
para visualizar as páginas através do navegador web
é o FTP (File Transfer Protocol).

25.25.25.25.25. Em relação ao procedimento para cópia de
segurança, analise as proposições abaixo e, em se-
guida, assinale a alternativa correta:
I. Enviar os arquivos para um servidor de arquivos, quando

disponível, é um procedimento necessário para manter
uma cópia segura desses arquivos.

II. Salvar os arquivos com periodicidade em um dispo-
sitivo externo é uma maneira de garantir a segurança
das informações.

III. Manter os arquivos apenas no computador pessoal
em pastas diferentes garante a segurança dos mes-
mos.

IV. Enviar os arquivos através da internet para um serviço
confiável de armazenamento de dados é outra maneira
de manter os arquivos seguros.

a) Apenas I, II e IV são corretas.
b) Apenas I, II e III são corretas.
c) Apenas II, III e IV são corretas.
d) I, II, III e IV são corretas.
e) Apenas II e IV são corretas.
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26.26.26.26.26. A noção de desenvolvimento está atrelada a
um contínuo de evolução, em que nós caminharíamos
ao longo de todo o ciclo vital. Essa evolução, nem
sempre linear, se dá em diversos campos da existên-
cia, tais como afetivo, cognitivo, social e motor. Este
caminhar contínuo não é determinado apenas por
processos de maturação biológicos ou genéticos. O
meio (e por meio entenda-se algo muito amplo, que
envolve cultura, sociedade, práticas e interações) é
fator de máxima importância no desenvolvimento hu-
mano. De acordo com a teoria do desenvolvimento
de Piaget, é correto afirmar que:
I. dá ênfase ao caráter construtivo, ou seja, das cons-

truções realizadas pelo sujeito;
II. a construção do conhecimento ocorre quando acon-

tecem ações físicas ou mentais sobre objetos que,
provocando o desequilíbrio, resultam em assimilação
ou, acomodação e assimilação dessas ações e, as-
sim, em construção de esquemas ou conhecimento.
Em outras palavras, uma vez que a criança não con-
segue assimilar o estímulo, ela tenta fazer uma aco-
modação e após, uma assimilação e o equilíbrio é,
então, alcançado;

III. o desenvolvimento cognitivo é um processo de su-
cessivas mudanças qualitativas e quantitativas das
estruturas cognitivas derivando cada estrutura de es-
truturas precedentes. Ou seja, o indivíduo constrói e
reconstrói continuamente as estruturas que o tornam
cada vez mais apto ao equilíbrio. Essas construções
seguem um padrão dividido em estágios que seguem
idades mais ou menos determinadas.

Estão corretas:
a) Apenas I
b) Apenas I e II
c) Apenas II e III
d) Apenas I e III
e) I, II e III

27.27.27.27.27. Ana foi até um restaurante de fast-food para
fazer um lanche e comprou os seguintes alimentos:
um sanduíche (590 kcal); 600 ml de refrigerante (233
kcal); um shake de morango (462 kcal). Sabe-se que
Ana tem um consumo máximo de oxigênio de 50 ml/
kg/min e tem uma massa corporal de 40 kg. Calcule
o tempo necessário para Ana gastar todas as calorias
consumidas neste lanche ao se exercitar a 50% do
seu consumo máximo de oxigênio.
(Dados: 1 litro de oxigênio consumido = 5 kcal)
a) 2 minutos;
b) 60 minutos;
c) 3856 minutos;
d) 50 minutos;
e) 257 minutos.

28.28.28.28.28. De acordo com seus conhecimentos em Ana-
tomia humana, marque (V) para verdadeiro e (F) para
falso:
( ) As funções do tecido muscular incluem: produção de

movimentos corporais, estabilização das posturas cor-
porais, regulação do volume dos órgãos, movimento
de substâncias dentro do corpo e produção de calor.

( ) Agonistas são os músculos principais que são ativados
num dado movimento específico; eles se contraem
ativamente para produzir movimento. Antagonistas são
músculos que se opõem à ação dos agonistas; quando
o agonista se contrai, o antagonista relaxa progressiva-
mente produzindo um movimento suave.

( ) Quanto aos tipos, temos: músculos estriados esque-
léticos, localizados nos vasos sanguíneos, vias aé-
reas e maioria dos órgãos da cavidade abdomino-
pélvica, sendo de ação involuntária controlada pelo
sistema nervoso autônomo; músculos lisos, que con-
traem-se por influência da nossa vontade, ou seja,
são voluntários; músculo estriado cardíaco representa
a arquitetura cardíaca; é um músculo estriado, porém
involuntário.

( ) Em contrações concêntricas o músculo se encurta e
traciona outra estrutura, reduzindo o ângulo de uma
articulação. Em contrações excêntricas há aumento
do comprimento total do músculo.

( ) As funções do sistema esquelético incluem: susten-
tação do organismo (apoio para o corpo), proteção
de estruturas vitais, base mecânica para o movimento,
armazenamento de sais, função hematopoiética.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
a) V – V – F – V – V
b) F – F – V – F – F
c) V – F – V – F – V
d) V – F – F – V – F
e) V – V – V – V – V

29.29.29.29.29. Assinale a alternativa INCORRETA:
a) O termo homeostase refere-se às alterações nos sis-

temas fisiológicos internos (ex.: controle da tempe-
ratura corporal, glicemia, etc.) em relação a mudanças
ambientais do meio externo com o intuito de manter
condições estáveis no meio interno, para garantir o
adequado funcionamento de células, tecidos, órgãos
e sistemas.

b) A membrana plasmática é formada por uma bicamada
fosfolipídica, com proteínas integrais (que atravessam
toda a membrana) e proteínas periféricas (em apenas
uma das faces).

c) Transporte ativo refere-se ao meio de transporte de
substâncias através da membrana plasmática contra
o gradiente de concentração e envolve gasto de ener-
gia para realizá-lo.

d) Todos os sistemas fisiológicos funcionam de modo
independente.

e) O potencial de ação do músculo cardíaco se diferencia
do potencial de ação do músculo esquelético pelo
período refratário.
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33.33.33.33.33. Acerca dos detalhes técnicos relacionados à
prova de Lançamento de Dardo no atletismo, marque
a alternativa INCORRETA:
a) A corrida para o lançamento deve ser crescente em

velocidade, sendo veloz até o ponto em não atrapalhe
a coordenação para o lançamento.

b) O número de passos da corrida para o lançamento
depende da condição do lançador. Pode variar de 8 a
12 passos, antes do 5 a 7 passos finais, que já corres-
pondem à tomada de posição e lançamento.

c) Os passos finais, utilizados para a tomada de posição
e lançamento, devem ser realizados com desacele-
ração e com movimentos de baixa amplitude.

d) A puxada do dardo deve ser feita com o aproveitamento
total do arco de lançamento. A puxada inicia-se bem
atrás, na máxima amplitude e termina sobre a cabeça,
em ponto cuja projeção coincide com o pé da frente.

e) As ações do lançamento devem somar forças que
devem ser aplicadas no eixo longitudinal do dardo.

34.34.34.34.34. Da importância do movimento no desenvol-
vimento humano pode-se destacar, EXCETO:
a) O desenvolvimento perceptivo-motor correto auxilia a

criança no ajuste da concepção do mundo que a
cerca.

b) Qualquer aprendizagem escolar – quer se trate de
leitura, escrita ou cálculo – é, fundamentalmente, um
processo de relação perceptivo-motora.

c) A garantia de um pleno desenvolvimento perceptivo-
-motor por parte da criança não oferece condições
para favorecer o amadurecimento e apuramento de
suas estruturas cognitivas.

d) O desenvolvimento global da criança apoia-se no
comportamento perceptivo-motor, o qual exige como
condição variadas oportunidades de aplicação: a ex-
ploração lúdica, o controle motor, integração sensorial,
noção de corpo, espaço e tempo.

e) Dificuldades de aprendizagem simbólica refletem uma
deficiente integração das noções espaço e tempo;
noções que são fundamentais para a organização do
sistema sensório-motor da criança.

35.35.35.35.35. Dentre as respostas de adaptação do organis-
mo frente a um programa de treinamento aeróbio, a
única alternativa INCORRETA é:
a) Melhora na função cardíaca;
b) Queda na qualidade de vida;
c) Aumento no Consumo máximo de oxigênio;
d) Aumento do Limiar anaeróbio;
e) Melhora na capacidade funcional.

30.30.30.30.30. É um conjunto de ocupações às quais o indi-
víduo pode entregar-se de livre vontade, seja para
repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-
-se ou, ainda, para desenvolver sua informação ou
formação desinteressada, sua participação social vo-
luntária ou sua livre capacidade criadora, após livrar-
-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais,
familiares e sociais. O conceito apresentado refere-
-se a:
a) Lazer;
b) Treinamento desportivo;
c) Biomecânica;
d) Desenvolvimento motor;
e) Atletismo.

31.31.31.31.31. Embora relacionada à idade, a aquisição de
habilidades motoras fundamentais não é dependente
dela, devido a numerosos fatores inerentes à tarefa
em si, ao indivíduo e ao ambiente.  Com base nos es-
tágios do padrão do movimento de chutar, analise as
assertivas a seguir:
I. No estágio inicial os movimentos são restritos durante

a ação do chute, o tronco permanece ereto e os braços
são usados para manter o equilíbrio; o movimento
para trás da perna que chuta é limitado e a inclinação
para frente é curta.

II. No estágio elementar o movimento preparatório para
trás é centrado no joelho, a perna do chute tende a
manter-se inclinada durante todo o chute e o acom-
panhamento da bola é limitado ao movimento do joelho
para frente.

III. No estágio maduro os braços oscilam em oposição
um ao outro durante a ação do chute e o tronco se
inclina durante o acompanhamento; o movimento da
perna que chuta se inicia no quadril e a perna de
sustentação se inclina levemente ao contato, aumen-
tando a extensão da oscilação da perna.

São verdadeiras:
a) Apenas I
b) Apenas I e II
c) Apenas II e III
d) Apenas I e III
e) I, II e III

32.32.32.32.32. Marque dentre os tópicos a seguir aquele que
ocorre quando um corredor aumenta sua velocidade
de deslocamento:
a) Corredores mais rápidos não podem alcançar uma

frequência de passada elevada.
b) O tempo de contato do pé com o solo diminui.
c) O tamanho da passada diminui.
d) O valor de flexão de joelho aumenta após a batida do

pé no solo.
e) O tempo de contato do pé com o solo aumenta.
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36.36.36.36.36. Assinale a alternativa que completa correta-
mente o texto a seguir:

Educar as massas populares significa conquistá-las
para o processo de desenvolvimento nacional e para a par-
ticipação crítica no mesmo. Os interesses nacionais cor-
respondiam aos interesses de frações dominantes, embora,
ambiguamente, percebamos interesses populares também
embutidos nas perspectivas nacionalistas. O populismo
arvorava-se a capacidade de intermediar tanto os interesses
convergentes como os interesses opostos. Assim, con-
quistar a “consciência crítica” implica alcançar um nível de
consciência que contribua para a hegemonia de uma “mo-
derna” classe dominante e de um projeto de reformas  de
base. Paulo Freire defende que a conquista da criticidade
não passa (ainda) pela questão dos conflitos entre as
classes sociais e, assim, não significa a busca da “cons-
ciência de classe” para os subalternos. Não se trata de
engendrar a “consciência da situação histórica das classes
trabalhadoras”. A conscientização, como intermediação
político-pedagógica, poderia atingir todas as classes e o
diálogo deveria conduzir o “entendimento geral para o
desenvolvimento de todos”, da Nação. Para Freire, a Peda-
gogia do oprimido é aquela ________________________.
a) pedagogia que faça da opressão e de suas causas

objeto de reflexão dos oprimidos, de que resultará o
seu engajamento necessário na luta por uma liberta-
ção, em que esta pedagogia se fará e se refará.

b) pedagogia da obscuridade que pode ajudar uma
política elitizada de dominação, pois a conscientiza-
ção significa abertura à compreensão das estruturas
sociais como modos de dominação e violência que
pode arruinar as estruturas sociais de dominação das
elites.

c) pedagogia que conduza o sujeito a um processo de
interiorização para domesticar e diminuir suas tensões
no intuito de evitar choques entre classes.

d) pedagogia exercida pelas lideranças (especialmente,
pelos educadores) com imposições, ou seja, essas
lideranças devem considerar-se “donos do saber” a
ser imposto aos oprimidos.

e) pedagogia que promova um convencimento dos opri-
midos a se tornarem objetos de manipulação, resul-
tando em um “depósito” feito pelos mais sábios, evi-
tando a criticidade pelos oprimidos.

37.37.37.37.37. Em exercícios de intensidade moderada a de-
manda energética é suprida basicamente pelo metabolismo
___________, já em exercícios realizados no domínio se-
vero o metabolismo predominante é _________________.
As lacunas são preenchidas, correta e respectivamen-
te, por:
a) lipídico e gorduras
b) anaeróbio e aeróbio
c) aTP-CP e aeróbio
d) aeróbio e anaeróbio
e) fosfocreatina e ATP-CP

38.38.38.38.38. Presença constante nas falas dos educadores,
ser ético pressupõe uma carga de obrigatoriedade e com-
promisso para com o outro. Com a ética, instala-se no
espaço escolar a necessidade de reconhecimento dos
sujeitos enquanto atuantes no seu micro-universo,
responsáveis pela problematização das ações e dos
saberes instituídos. Para os educadores, a ética é vinculada
como norteadora do comportamento dos atores, das ações
e atitudes que estes praticam no ambiente escolar
permitindo, assim, o diálogo constante na intencionalidade
de melhor resolver os problemas educativos.
Acerca de seus conhecimentos sobre ética na escola,
marque a alternativa que NÃO apresenta adequado
comportamento de um professor:
a) Aceitar-se e entender-se como modelo;
b) Ser mediador;
c) Ser capaz de mobilizar os alunos para a boa ação;
d) Promover relação de indiferença entre e com os

alunos;
e) Respeitar e fazer respeitar as normas da escola em

que trabalha.

39.39.39.39.39. A atividade de primeiros socorros pressupõe
o conhecimento dos sinais que o corpo emite e servem
como informação para a determinação do seu estado
físico. Alguns detalhes importantes sobre as funções
vitais, os sinais vitais e sinais de apoio do corpo huma-
no precisam ser compreendidos. Dentre as alterna-
tivas abaixo, marque a única alternativa que apresen-
ta os sinais vitais que devem ser avaliados em ati-
vidades de primeiros socorros:
a) Concentração de ácido úrico, temperatura, nível de

motivação e índice de fadiga;
b) Temperatura, pulso, respiração e pressão arterial;
c) Volição, pressão arterial, edemas e índice de fadiga;
d) Percepção do esforço, respiração, pulso e nível de

estresse;
e) Nível de colesterol, pressão arterial, pulso e glicemia.

40.40.40.40.40. Assinale a alternativa que apresenta patolo-
gias associadas à obesidade abdominal:
a) Diabetes, meningite, sarampo;
b) Hipertensão, diabetes, cólera;
c) Resistência insulínica, hipertensão, aterosclerose;
d) Esquistossomose, resistência insulínica, diabetes;
e) Aterosclerose, diabetes, úlcera de bauru.
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