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FRASE PARA EXAME GRAFOLÓGICO (TRANSCREVA NO QUADRO DE SEU CARTÃO DE RESPOSTAS)

José Saramago

“Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo.”

CONCURSO PÚBLICO

VD47
ATENÇÃO VERIFIQUE SE
CÓDIGO E PROVA DESTE
CADERNO DE QUESTÕES
CONFEREM COM O SEU

CARTÃO DE RESPOSTAS

PROVACÓDIGO

MANHÃ

1. O contém questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E).

2. Ao receber o material, verifique no seu nome, número de inscrição, data de nascimento,
cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas
reclamações posteriores.

3. Aprova objetiva terá duração de 3:00 horas, incluído neste tempo o preenchimento do

4. Leia atentamente cada questão e assinale no a opção que responde
corretamente a cada uma delas. O será o único documento válido para a
correção eletrônica. O preenchimento do e a respectiva assinatura serão de inteira
responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do , por erro do candidato.

5. Observe as seguintes recomendações relativas ao :

- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou
preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.

- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do .
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de

mais de uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

6. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a
presença do coordenador local.

7. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora contada
do seu efetivo início, .

8. Você só poderá levar o próprio caso permaneça na sala até 1 hora antes do término da
prova.

9. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no e no
. Qualquer outro tipo de anotação será motivo de eliminação automática do candidato.

10. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de
início da prova.

11. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o
.

12. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o . Não esqueça seus
pertences.

13. O será disponibilizado no site www.funcab.org, conforme estabelecido no
Cronograma.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.

Se o governador Roberto Requião vivesse e
pudesse fazer a lei no fim do século XIX – quando o futebol
chegou ao Brasil –, a palavra poderia não existir entre nós,
dadas as complicações da norma. Nas propagandas, o
vocábulo football teria de ser traduzido para o português. Ao
seu lado apareceria ludopédio (futebol, segundo o dicionário

).
É assim que reza projeto aprovado pela Assembleia

Legislativa do Paraná, por proposta do governador. Obriga a
tradução de palavras de outros idiomas em propaganda no
estado. O objetivo, segundo Requião, é “o reconhecimento e
a valorização da língua pátria”. A base seria o princípio da
soberania nacional (Artigo 1º da Constituição).

Se a regra fosse nacional e existisse naquela época,
haveria que encontrar tradução para termos ingleses hoje
incorporados ao mundo do futebol: esporte, time, gol, drible,
craque. O jeitão de ridículo de ludopédio talvez se tornasse
familiar. Isso aconteceu com escanteio e impedimento, que
substituíram corner e off-side.

O paranaense Coritiba teria outro nome. Seu título
oficial é Coritiba Foot Ball Club . Seria
complicado traduzir as três palavras inglesas na propaganda.
Procuradores poderiam questionar o seu uso na fachada da
sede do Coritiba. Melhor chamar-se Sociedade Recreativa
Coritiba de Ludopédio.

O mesmo xenofobismo está na base de projeto de lei
do deputado federal Aldo Rabelo. Pela proposta, toda e
qualquer palavra ou expressão em língua estrangeira usada
no território nacional ou em repartição brasileira no exterior
teria de ser substituída “por palavra ou expressão equivalente
em língua portuguesa no prazo de noventa dias a contar do
registro da ocorrência”. Haveria umas poucas exceções.

A absorção de palavras estrangeiras é típica das
línguas vivas e fruto do intercâmbio de bens, serviços,
pessoas e ideias. O mesmo ocorreu na dominação
estrangeira, como na introdução forçada do latim pelos
romanos e de línguas europeias pelos impérios coloniais,
incluindo o português no Brasil. Durante mais de dois séculos
depois da conquista da Inglaterra pelos normandos (1066), o
francês foi a língua oficial da corte.

O uso de estrangeirismo costuma enriquecer o
idioma. Amplia o vocabulário. Contribui para simplificar a
linguagem. Facilita a comunicação e a exposição de ideias. O
inglês é um bom exemplo.Aberto à influência externa, ganhou
inúmeras palavras durante as invasões romana (o nome da
capital vem do latim Londinium) e normanda. E importou
milhares do idioma de países que dominou e de muitos outros.

Apenas 20% a 30% das 80 000 palavras inglesas
dicionarizadas pertencem às suas origens saxônicas. O
francês, que teria contribuído com parcela semelhante, está
muito presente nas artes e na culinária. O latim está nas
ciências e o grego, na medicina (como também ocorre em
outras línguas). Palavras espanholas, italianas, russas,
indianas e outras integram o vocabulário inglês. O português
chegou direto com bossa nova, cobra e piranha ou por
adaptação com cashew (caju, manioc (mandioca) e mulatto
(mulato).

O português se beneficiou de muitos vocábulos
estrangeiros. Nem nos damos conta de que o francês nos
trouxe ateliê, atachê, bufê, cinema, filé, perfume, sutiã. O
inglês nos forneceu xampu, nomes de esportes (além de
futebol, beisebol, voleibol, basquetebol, handebol, golfe,
tênis), bife, buldogue, zíper, estresse. Se houvesse a Lei

Ludopédio no gramado

Houaiss

(www.coritiba.com.br)

1. Em: “O mesmo está na base de projeto de lei
do deputado federalAldo Rabelo.”, a palavra grifada significa:

A) comprometimento com a origem das línguas.
B) aversão a pessoas e coisas estrangeiras.
C) obrigatoriedade de uso de uma palavra.
D) filosofia dos projetos de lei.
E) origem das palavras.

xenofobismo

2. “O objetivo segundo Requião é o reconhecimento e a
valorização da língua pátria.”

Assinale a alternativa que apresenta o posicionamento de
Maílson da Nóbrega com relação à frase acima.

A) o governador do Paraná defende tese pertinente à
valorização da língua.

B) as palavras de origem inglesa precisam ser reconhecidas
oficialmente.

C) o autor repudia a tese defendida pelo governador Roberto
Requião.

D) a adoção de palavras de origem estrangeira prejudica a
soberania nacional.

E) as palavras de origem estrangeira só permaneceram no
português devido à dificuldade de tradução.

3. De acordo com o texto:

A) As palavras “escanteio” e “impedimento” foram traduzidas
para se adaptar à Lei de Requião.

B) Embora critique a Lei de Requião, Maílson da Nóbrega
apoia a proposta deAldo Rabelo.

C) Os jovens costumam ser mais seletivos no que diz
respeito a inovações tecnológicas.

D) A adoção de palavras de origem estrangeira costuma
favorecer os idiomas, enriquecendo-os.

E) Apenas após o século XIX, os legisladores começaram a
se preocupar em normatizar as línguas.

Requião, como seriam traduzidas a italiana pizza, a árabe
esfirra e a espanhola paella?

A tecnologia continua a trazer estrangeirismos, que
os jovens adotam rapidamente e os adultos, mais tarde.
Mesmo quando há correspondentes em português, a
preferência é importar e aportuguesar termos ingleses:
deletar, atachar, inicializar. Deletar, que está no , é
mais um vocábulo de raiz latina (delere) no idioma de
Shakespeare.

Em Portugal, o mouse do computador é rato mesmo.
O que ganhariam paranaenses se nas propagandas
aparecesse rato ao lado de mouse? Nada. A Lei Requião é,
pois, uma tremenda tolice. Ela não reforçará a soberania
nacional. Significará apenas aumento de custos, perda de
tempo e falta do que fazer.

Aurélio

(Maílson da Nóbrega, in Veja, 29 de julho de 2009.)






11. De acordo com a LDB n° 9.394/96, que estabelece as
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu Art. 26,
Parágrafo 4°: “O ensino de História do Brasil levará em conta
as contribuições das diferentes culturas e etnias para a
formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes
indígena, africana e europeia.” Após a lei ser sancionada, foi
incluído um parágrafo pela Lei n° 10.639 de 09/01/2003, que
versa sobre o estudo da História da África e dos africanos. Os
conteúdos referentes à História e à Cultura Afro-Brasileira
serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em
especial nas áreas de:

A) geografia, matemática e história do Brasil.
B) educação artística, literatura e história do Brasil.
C) história do Brasil, português e geografia.
D) educação artística, literatura e geografia.
E) história do Brasil, português e educação artística.

6. A conjunção grifada em: “A Lei Requião é, , uma
tremenda tolice.” confere à oração a ideia de:

A) oposição.
B) explicação.
C) causa.
D) conclusão.
E) alternância.

pois

9. O termo grifado na frase “E importou milhares do idioma
de países dominou e de muitos outros.” (parágrafo 7º)
exerce a seguinte função sintática:

A) sujeito.
B) objeto direto.
C) objeto indireto.
D) complemento nominal.
E) agente da passiva.

que

5. Assinale a opção em que a vírgula foi empregada com a
mesma função da usada no trecho abaixo.

“O latim está nas ciências e o grego, na medicina (como
também ocorre em outras línguas)”

A) “...a palavra poderia não existir entre nós, dadas as
complicações da norma.” (parágrafo 1º)

B) “É assim que reza projeto aprovado pela Assembleia
Legislativa do Paraná, por proposta do governador.”
(parágrafo 2º)

C) “Se a regra fosse nacional e existisse naquela época,
haveria que encontrar tradução para termos ingleses...”
(parágrafo 3º)

D) “Durante mais de dois séculos depois da conquista da
Inglaterra pelos normandos (1066), o francês foi a língua
oficial da corte.” (parágrafo 6º)

E) “...os jovens adotam rapidamente e os adultos, mais
tarde.” (parágrafo 10)

7. O primeiro elemento da palavra “ludopédio”, lud-(i),
remete a:

A) divertimento.
B) regra.
C) futebol.
D) uso dos pés.
E) adequação.

12. De acordo com Luckesi, “A educação brasileira, pelo
menos nos últimos cinquenta anos, tem sido marcada pelas
tendências liberais, nas suas formas ora conservadora, ora
renovada.”Apedagogia liberal difunde a ideia de igualdade de
oportunidades, porém não leva em conta:

A) as aptidões individuais.
B) o ensino humanístico.
C) a desigualdade de condições.
D) a palavra do professor.
E) a cultura individual.

8. Em: “ a regra fosse nacional e existisse naquela época,
haveria que encontrar tradução para termos ingleses hoje
incorporados ao mundo do futebol: esporte, time, gol, drible,
craque.”, a oração introduzida pela palavra grifada classifica-
se como:

A) subordinada substantiva predicativa.
B) subordinada adverbial conformativa.
C) subordinada adverbial condicional.
D) coordenada sindética aditiva.
E) coordenada assindética.

Se
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4. Em: “ aconteceu com escanteio e impedimento, que
substituíram corner e off-side.” (parágrafo 3º), o pronome
grifado é elemento de coesão que se refere à seguinte ideia:

A) “regra nacional.”
B) “tradução para termos ingleses.”
C) “mundo do futebol.”
D) “jeitão de ridículo.”
E) “tornasse familiar.”

Isso

10. Assinale a opção em que o uso do acento indicativo de
crase é procedente.

A) O uso de palavras estrangeiras na publicidade não
representa ameaça à língua nacional.

B) Em se tratando de disposições sobre publicidade, à
regulamentação é de competência da União.

C) Segundo os empresários, a regulamentação oneraria à
publicidade e provocaria a fuga de anunciantes.

D) A proposta referia-se à propagandas que utilizassem
expressões em idioma estrangeiro.

E) A lei, que vigorou por apenas 16 dias, tornava obrigatória
à tradução de palavras em idioma estrangeiro.

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS






17. De acordo com Luckesi, “as relações entre Educação e
Filosofia parecem ser quase 'naturais'. Enquanto a educação
trabalha com o desenvolvimento dos jovens e das novas
gerações de uma sociedade, a filosofia é a reflexão sobre o

e devem ser ou desenvolver estes jovens e esta
sociedade.(...) Os chamados filósofos pré-socráticos, os
sofistas, Sócrates e Platão foram intérpretes das aspirações
de seus respectivos tempos e apresentaram-se sempre
como...”

A) trabalhadores.
B) estudantes.
C) profissionais
D) educadores.
E) sonhadores.

que como

18. Paulo Freire quando fala que “ensinar não é transferir
conhecimento”, declara que esta é uma “postura exigente,
difícil e às vezes penosa, que temos de assumir diante dos
outros e com os outros, em face do mundo e dos fatos, ante
nós mesmos”. Para o autor, esta postura se resume a:

A) estabelecer hierarquia de poder.
B) assegurar a reprodução do modelo.
C) pensar, simplesmente, sem nenhum questionamento.
D) ser incoerente.
E) pensar certo.

16. “Eu acho que ele avançou muito, mas tenho que reprovar,
porque senão, no ano que vem, quando ele fizer uma prova,
não vai se sair bem. O que o outro professor vai dizer? Que eu
não ensinei nada.”

No cotidiano escolar, avaliando e sendo avaliado, o
professor vai também aprendendo que:

I. É preciso classificar para poder ensinar.
II. Classificar ajuda a ensinar melhor e a aprender mais.
III. Classificar produz exclusão.
IV. Para ensinar é indispensável incluir.

Assinale a alternativa que contém afirmativas corretas.

A) I, II, III e IV.
B) Apenas III e IV.
C) Apenas I e IV.
D) Apenas II e III.
E) Apenas I, II e III.

Maria Teresa Esteban(org)

19. O professor ao saber como se aprende pode auxiliar seus
alunos a aprender melhor. Vários estudos realizados
permitiram realizar algumas variáveis mediadoras cognitivas
(estratégias e aprendizagem) e afetivas (orientações
motivacionais) que têm ação de relevo no desempenho
escolar.

Sobre a aprendizagem, analise as afirmativas abaixo.

I. Processos e estratégias de ensino podem ser ensinados.
II. O conhecimento pode ser dificultado por fatores

intrínsecos ao processo de aprendizagem.
III. O bom aluno sabe gerenciar seu processo de

aprendizado.
IV. Estudantes com idênticas capacidades intelectuais

podem ter diferentes níveis de rendimento, dependendo
das formas de atuação sobre seus próprios processos de
aprendizagem.

Assinale a alternativa que identifica afirmativa(s)
correta(s).

A) Apenas I e IV.
B) Apenas I e III.
C) Apenas IV.
D) Apenas I, II e III.
E) I, II, III e IV.

15. Para Paulo Freire transformar a experiência educativa em
puro treinamento técnico é amesquinhar o que há de
fundamentalmente humano no exercício educativo, que é:

A) menosprezar a tecnologia.
B) incentivar o ensino da ciência.
C) seu caráter formador.
D) aprofundar a compreensão dos fatos.
E) reconhecer a profundidade do seu aprendizado.

20. De acordo com Souza e Kramer, “enquanto para Piaget o
sujeito é fundamentalmente epistêmico, portanto da
cognição”, para Vygotsky o sujeito é:

A) biológico.
B) inatista.
C) social.
D) científico.
E) lógico.
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13. De acordo com Luckesi, na tendência liberal tradicional “o
papel da escola consiste na preparação intelectual e moral
dos alunos para assumir sua posição na sociedade.” Segundo
esta concepção, os alunos que não forem capazes de superar
suas dificuldades devem procurar:

A) um estágio escolar.
B) um ensino mais profissionalizante.
C) um apoio junto a outras escolas.
D) uma biblioteca pública.
E) auxílio de alguma instituição beneficente.

14. De acordo com Luckesi, na tendência progressista
“crítico-social dos conteúdos”, o papel da escola na “difusão
de conteúdos é tarefa primordial. Não conteúdos abstratos,
mas vivos, concretos e, portanto, indissociáveis das
realidades sociais”.(...) A educação é uma atividade
mediadora no seio da prática social global, ou seja, uma das
mediações pela qual o aluno, pela intervenção do professor e
por sua participação ativa, passa de uma experiência
inicialmente confusa e fragmentada (sincrética) a uma visão:

A) sintética, pouco organizada e múltipla.
B) assintética, organizada e múltipla.
C) sintética, mais organizada e múltipla.
D) assintética, organizada e unificada.
E) sintética, mais organizada e unificada.
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27. Para que o professor de Educação Física assuma o papel
de colaborador no processo de transformação da sociedade,
qual a principal meta a ser atingida com as aulas de Educação
Física na escola?

A) Reforçar nos alunos o espírito de competitividade e o
individualismo, próprios do capitalismo.

B) Fazer com que os alunos com baixo nível de performance
possam atuar no alto nível esportivo.

C) Propiciar meios de desenvolver, nos participantes,
aptidões esportivas e físicas.

D) Desenvolver no participante o entendimento do papel da
atividade física na melhoria da saúde.

E) Formar pessoas críticas, autônomas e conscientes de
seus atos.

22. As duas principais fontes de CHO para o músculo durante
o exercício são:

A) lactato e piruvato.
B) valina e arginina.
C) glicose e glicogênio.
D) creatina e fosfato.
E) ácidos graxos e acetil-coa.

21. O músculo esquelético encontra-se inibido no repouso e
ativado durante a contração.A inibição da contração muscular
é consequência da atuação do sistema da troponina, ligado à:

A) adenosina.
B) tropomiosina.
C) albumina.
D) calcitocina.
E) fosfolipase.

28. No que concerne à questão da metodologia de ensino da
Educação Física, as abordagens podem ser agrupadas em
propositivas e não propositivas. Uma abordagem da
Educação Física que é, para Castellani Filho, considerada
não propositiva é a:

A) desenvolvimentista.
B) construtivista.
C) crítico-superadora.
D) plural.
E) cultural.

23. Durante o exercício, a concentração plasmática de
insulina diminui, com isso o efeito observado no indivíduo
durante a prática de exercício é o aumento da:

A) arritmia.
B) glicogenia.
C) bradicardia.
D) lipólise.
E) tetania.

29. Para João Paulo Medina, as três concepções
fundamentais da Educação Física são:

A) sociológica, antropológica e inclusiva.
B) convencional, modernizadora e revolucionária.
C) transformadora, técnica e humanista.
D) fisiológica, cognitiva e motora.
E) competitiva, cooperativa e participativa.

30. No basquetebol, quando duas equipes chegam juntas
para jogar as fases semi-final e final de um campeonato, pode
ser utilizada uma disputa que consiste, na maioria das vezes
em 5 partidas. Essa disputa é conhecida como:

A) play off.
B) pirâmide.
C) fair play.
D) closed play.
E) sprint.

26. A escala de valores através da qual o avaliado informa a
sensação de trabalho que lhe está sendo imposta durante a
realização do teste ergométrico é chamada escala de:

A) Faulkner.
B) Robinson.
C) Borg.
D) Karvonen.
E) Jones.

24. Atualmente existem dezenas de protocolos para cálculo
da composição corporal validados cientificamente. As
equações especificamente voltadas para a população de
crianças e adolescentes brasileiros são encontradas no
protocolo de:

A) Cooper.
B) Guedes.
C) Pollock.
D) Nelson.
E) Popov.

25. A utilização do banco como ergômetro oferece várias
vantagens em sua aplicação. Um teste de banco que se
destaca pelo uso de cargas variadas e permite que um grande
número de pessoas possa ser avaliada por essa técnica é o
protocolo de:

A) Balke.
B) Bruce.
C) Rocha.
D) Flegner.
E) Dantas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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40. A habilidade real de um indivíduo para corresponder às
exigências de um desempenho em particular, em certa
situação motora, é denominada:

A) autoeficácia.
B) organização motora.
C) sensibilidade corporal.
D) percepção temporal.
E) competência motora.

34. A locomoção é um aspecto fundamental no aprendizado
de movimentar-se efetiva e eficientemente pelo ambiente.
Podemos definir locomoção como padrões que permitem:

A) exploração através do espaço.
B) contato motor refinado com objetos.
C) manter a postura do corpo inalterada, mesmo quando

este é colocado em varias posições.
D) aplicar força nos objetos e a recepção dos

mesmos.
E) ao músculo manter seu estado de contração durante os

deslocamentos.

36. O estágio da fase de habilidade motora especializada, no
qual o indivíduo torna-se mais consciente de seus recursos
físicos e limitações e, de acordo com isso, concentra-se em
certos tipos de esporte, é denominado estágio de:

A) transição.
B) compensação.
C) aplicação.
D) excelência.
E) desempenho.

32. Quais as habilidades motoras que são baseadas na
maturação, aparecendo e desaparecendo em sequência
bastante rígida, desviando-se apenas na frequência de sua
aparição?

A) Especializadas e esportivas.
B) Complexas e generalizadas.
C) Reflexivas e rudimentares.
D) Parciais e globais.
E) Fundamentais e elementares.

39. Na essência da identidade do jogo, é possível destacar a
inteligência como um de seus elementos fundamentais. Qual
a inteligência que engloba a capacidade de entender as
intenções, as motivações e os desejos do próximo, e
consequentemente de trabalhar de modo eficiente com outras
pessoas?

A) Participativa.
B) Intrapessoal.
C) Interpessoal.
D) Competitiva.
E) Cinestésica.

35. A recreação, com objetivo de colaborar para o
desenvolvimento pleno da criança, deve proporcionar:

A) uma educação efetiva para a saúde e ocupação saudável
para o tempo livre.

B) a aquisição de habilidades que são necessárias para a
resolução de questões que a vida nos apresenta.

C) o melhor treinamento para as competições do calendário
esportivo escolar.

D) no processo de aprendizagem motora a aquisição da
habilidade motora específica deve preceder a habilidade
motora geral.

E) meios de controle do movimento desde a recepção dos
estímulos até as respostas motoras.

37. O jogo apresenta-se como elemento básico para a
mudança das necessidades e da consciência. Quando a
criança joga, ela:

A) realiza movimentos específicos, tendo em vista, a
melhora de sua performance no esporte.

B) opera com o significado de suas ações, o que faz
desenvolver sua vontade e ao mesmo tempo tornar-se
consciente das suas escolhas e decisões.

C) cria situações para o desenvolvimento dos gestos
esportivos, procurando exercê-lo com a melhor técnica e
eficácia possível.

D) expressa comportamentos observáveis em situações
esportivas, preparando-a para a vitória a qualquer preço.

E) repete várias vezes os movimentos ou gestos requeridos
para o automatismo das habilidades específicas ao
desporto.

38. Vários são os princípios presentes no jogo. Durante as
aulas de Educação Física na escola, qual o princípio que deve
ser enfatizado durante os jogos coletivos?

A) Individualidade.
B) Performance.
C) Cooperação.
D) Técnica.
E) Inversão.

33. Os movimentos do tronco ou membros que direcionam o
corpo, enquanto este permanece em posição estacionária,
são chamados de movimentos:

A) iniciais.
B) axiais.
C) segmentados.
D) posturais.
E) sequenciais.

31. As habilidades que requerem um período de prática e de
experiência e são influenciadas pela cultura do indivíduo são
chamadas de:

A) indutivas.
B) ontogenéticas.
C) sensoriais.
D) assimilatórias.
E) filogenéticas.







