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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  

2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão 
Resposta; 
 

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  

4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 

5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 

6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a 
leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 

7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 
 

8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 
 

9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 

10 Este caderno contém, vinte e quatro questões de múltipla escolha e duas questões 
dissertativas; 
  

11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno e o Cartão 
Resposta; 
 

12 Assine o cartão resposta no verso.  

    
Identificação do candidato 

Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
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Boa Prova! 
 
 
 Acabou acontecendo: a televisão ficou igual no mundo inteiro. (...) Para tédio do telespectador itinerante, 
as imagens são sempre as mesmas, numa indiferenciação irritante, totalitária. Os canais são muitos, mas variam 
muito pouco de um continente para outro. É triste. Para quem gostava de fazer descobertas na televisão de 
outros países, a diversão está chegando ao fim. 
 Mesmo as emissoras locais, aquelas que ainda teimavam em oferecer atrações com alguma 
autenticidade, parecem obrigadas a se adaptar. Os programas excêntricos, mais atípicos, vão minguando. Quase 
sempre são considerados politicamente incorretos e recebem pressão dos anunciantes para se enquadrar. Ou 
para desaparecer. Assim, por motivos justos ou oportunistas, não importa, as discrepâncias entre as televisões do 
mundo se atenuam dia a dia. Acanhado, intimidado, o nativo se disfarça de global. (...) É estranho, mas, no auge 
da proliferação de canais, a TV acabou ficando mais previsível. Qualquer que seja a cidade em que se ligue o 
televisor, lá estão as mesmas propagandas, os mesmos símbolos sexuais. Até os vilões são repetidos. (...) 
 Mesmo assim, alguns entusiastas proclamam que a televisão é a apoteose do multiculturalismo. Afinal, 
argumentam, são dezenas e dezenas de opções (...). Os canais podem ser numerosos, mas são quase os mesmos 
em todo lugar. Além disso, a cultura que os organiza não é múltipla, mas única: é a cultura do comércio 
globalizado. (...) Mas o desejo universalizado de dizimar o diferente é daninho (...), pode varrer a diversidade 
cultural. 
 

Eugênio Bucci. Veja, 16 out. 1996. 
 
01 - Atente para as seguintes afirmações e assinale a alternativa correta: 
a) A televisão perdeu sua autenticidade no mundo todo, pois a programação está voltada para a diversão. 
b) A diversidade cultural é mostrada através da televisão, oferecendo ao telespectador uma gama de conhecimentos 
sobre a cultura de lugares diferentes. 
c) A programação televisiva acabou se igualando por interesses políticos e econômicos. 
d) As diferenças entre a programação da TV brasileira e a estrangeira são cada vez maiores. 
 
02 - Substituindo por pronome pessoal oblíquo o complemento de: 
- Recebem pressão dos anunciantes. 
- Pode varrer a diversidade cultural. 
- A diversão está chegando ao telespectador sem autenticidade. 
Ocorre a substituição correta em: 
a) recebem-na – pode varrê-la – está chegando lhe. 
b) recebem-la – pode-lhe-varrer – está lhe chegando. 
c) a recebem – lhe pode varrer – lhe-está-chegando. 
d) recebem-na – pode-na-varrer – está chegando lhe. 
 
03 - Analise as afirmações: 
I – As palavras países, previsível, tédio são paroxítonas e não são acentuadas graficamente com base na mesma 
regra. 
II – As palavras desejo e apoteose escrevem-se com s, mas tem o som de z, assim como ileso e sacarose. 
III – Forma-se o plural igual a vilões os substantivos – cidadão e guardião. 
IV – Os sinônimos da palavra excêntrico são: extravagante, divinização e original. 
Assinale a alternativa correta: 
a) apenas I e II estão corretas. 
b) apenas II e III estão corretas. 
c) apenas III e IV estão corretas. 
d) I – II – III e IV estão corretas. 
 
04 - Assinale a alternativa que preenche corretamente os espaços: 
________________ de nosso esforço, a programação ficou ________________ devido o _________________ de 
anunciantes. 
a) a pesar – paralisada – excesso. 
b) apesar – paralisada – excesso. 
c) apezar – paralizada – escesso. 
d) a pezar – paralizada – escesso. 
 
05 - Três pessoas têm juntas 100 anos. Qual a idade de cada uma, sabendo-se que a do meio tem 10 anos a mais 
que a mais nova, e que a mais velha tem o tanto que as outras duas? 
a) 20; 30; 50 
b) 30; 20; 50 
c) 50; 30; 20 
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d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
06 - O teorema de Pitágoras é usado para determinar medidas desconhecidas, quando nos referimos a triângulos 
retângulos. Quais as medidas dos lados de um triângulo retângulo, se essas medidas são números inteiros e 
consecutivos? 
a) 5; 4; 3 
b) 9; 12; 15 
c) 3; 4; 5 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
07 - Sabendo que em todas as equações do segundo grau, quando o valor de seu descriminante for maior que 
zero, elas apresentam duas raízes reais diferentes, sabendo que a equação ax2 – 4x – 16 = 0, tem uma das raízes 
cujo valor é 4. O valor da outra raiz é: 
a) 2 
b) 3 
c) -4 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
08 - Sabendo que para construir uma determinada garagem para guardar carros, quatro pedreiros demoram 72 
horas. Se o responsável resolver trabalhar com um pedreiro a menos, em quanto tempo ficará pronta essa 
garagem? 
a) 90 horas 
b) 96 horas 
c) 100 horas 
d) Nenhumas das alternativas anteriores 
 
09 - Assinale a alternativa incorreta: 
a) A brasileira Marta ganhou pela 4º vez o prêmio de melhor jogadora de Futebol do mundo, pela FIFA. 
b) O piso salarial do Estado do Paraná é de R$ 605,52 à R$ 629,06 de acordo com a Lei 16099 de 1º. de Maio de 

2009. 
c) O CONAB anunciou que o Estado do Paraná será responsável por 50% da produção agrícola do país. 
d) A população paranaense é conhecida como “Terra de Todas as Gentes”. 
 
10 - Assinale a alternativa correta: 
1 - O IDH do município de Leópolis é uma medida comparativa que engloba três dimensões riqueza, educação e 
esperança média de vida. 
2 - O nome da cidade de Leópolis é uma homenagem ao cidadão Leovigildo Barboza Ferraz. 
3 - Leópolis, iniciou o seu povoamento, pela companhia agrícola melhoramentos. 
4 - Leópolis tornou-se município em 1951. 
Estão corretas: 
a) Todas as afirmações acima estão corretas. 
b) Apenas 1, 2, 3 
c) Apenas 1, 2, 4 
d) Apenas 2, 3, 4 
 
11 - A história da educação Física é classificada por fases que descrevem a tendência da disciplina em cada 
época. Assinale a alternativa que descreve as fases da história da Educação Física: 
a) Higienista, Quantitativa, Escolar, Manutenção da saúde e Competitivista. 
b) Ginástica, Exercício físico, Psicomotricidade, Lazer e Didática. 
c) Higienista, Militarista, Pedagogicista, Competitivista e Popular. 
d) Higienista, Militarista, Escolar, Lazer / Recreação e Teórico/Prática. 
 
12 - Em relação às abordagens pedagógicas na Educação física, em qual  abordagem   a técnica é enfatizada 
como principal meio de se atingir os objetivos propostos? 
a) Abordagem crítica. 
b) Abordagem tradicional. 
c) Abordagem sistêmica. 
d) Abordagem crítico-superadora. 
 
13 - A teoria de desenvolvimento humano de Jean Piaget tem como indicador de fases, a idade cronológica. 
Piaget acreditava que as capacidades intelectuais altamente sofisticadas eram desenvolvidas até os 15 anos 
aproximadamente. Qual é a fase indicada por Piaget que engloba a faixa etária de 7 a 11 anos? 
a) Sensório-motora. 
b) Operações formais. 
c) Pensamento pré-operacional. 
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d) Operações concretas. 
 
 
14 - A importância da observação na aula de educação física é consideravelmente significativa para uma 
avaliação ou construção de planos de ensino favorável a otimização do tempo das atividades propostas. O 
movimento manipulativo é um movimento observável e importante para o progresso do desenvolvimento motor. 
O que caracteriza o movimento manipulativo? 
a) Movimentos realizados somente com as mãos. 
b) Movimentos que consistem na aplicação de força sobre o objeto. 
c) Somente movimentos de equilíbrio. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
15 - Na fase dos movimentos fundamentais, o incentivo e o encorajamento para que a criança explore a 
variabilidade de movimentos é importante para o desenvolvimento das habilidades motoras. A combinação de 
movimentos torna-se uma tarefa comum nas atividades motora da criança. Qual tarefa motora está combinando 
dois movimentos locomotores? 
a) Caminhar quicando a bola. 
b) Correr e chutar. 
c) Correr e saltar obstáculos. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
16 - Constantemente a Educação Física é vista na escola como uma disciplina de objetivos recreativos e sem 
finalidade de aprendizagem. Os parâmetros curriculares nacionais (PCN) descrevem objetivos para serem 
alcançados no terceiro e quarto ciclos. Qual alternativa abaixo descreve objetivos propostos pelo PCN? 
a) Adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade na prática dos jogos, lutas e dos esportes, buscando 
encaminhar os conflitos de forma não-violenta, pelo diálogo, e prescindindo da figura do árbitro. Saber diferenciar os 
contextos amador, recreativo, escolar e o profissional, reconhecendo e evitando o caráter excessivamente competitivo 
em quaisquer desses contextos. 
b) Analisar alguns dos padrões de beleza, saúde e desempenho presentes no cotidiano, e compreender sua inserção no 
contexto sociocultural em que são produzidos, despertando para o senso crítico e relacionando-os com as práticas da 
cultura corporal de movimento. 
c) Organizar e praticar atividades corporais, valorizando-as como recurso para usufruto do tempo disponível, bem como 
ter a capacidade de alterar ou interferir nas regras convencionais, com o intuito de torná-las mais adequadas ao 
momento do grupo, favorecendo a inclusão dos praticantes. Analisar, compreender e manipular os elementos que 
compõem as regras como instrumentos de criação e transformação. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
17 - De acordo com Fox, no treinamento da capacidade aeróbica existem adaptações que ocorrem 
predominantemente no sistema cardiovascular resultante de um programa de exercícios de resistência. Quais são 
estas adaptações? 
a) Maior conteúdo de mioglobina, maior oxidação de carboidratos (glicogênio) e menor oxidação da gordura. 
b) Maior conteúdo de mioglobina, maior oxidação de carboidratos (glicogênio) e maior oxidação da gordura. 
c) Menor conteúdo de mioglobina, maior oxidação de carboidratos (glicogênio) e menor oxidação da gordura. 
d) Maior conteúdo de mioglobina, menor oxidação de carboidratos (glicogênio) e maior oxidação da gordura. 
 
18 - Na aprendizagem motora o feedback tem uma relevância na aquisição de novos movimentos e também na 
analise dos resultados da tarefa. O feedback pode ser intrínseco ou extrínseco, assinale a alternativa que 
corresponda a um feedback extrínseco na aprendizagem motora: 
a) Informação através dos sistemas sensoriais. 
b) Ao chutar uma bola, o indivíduo utiliza a visão para calcular a força que irá imprimir na bola. 
c) O indivíduo relaciona o formato de objetos pelo toque. 
d) Ao executar um bloqueio em uma situação de jogo no voleibol, o indivíduo é orientado pelo companheiro a 
interceptar a bola para o lado direito. 
 
19 - A psicomotricidade envolve elementos que devem ser estimulados nas crianças, principalmente durante as 
aulas de educação física. A orientação, estruturação e organização espacial faz parte da aprendizagem 
psicomotora e torna-se um conteúdo interdisciplinar. Em que consiste a orientação espacial? 
a) É a capacidade para estabelecer uma relação entre os elementos escolhidos para formar um todo. 
b) Referem-se a maneira de organizar os elementos no espaço, no tempo ou nos dois ao mesmo tempo. 
c) Refere-se a possibilidade de manter a localização constante do próprio corpo. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
20 - No futebol, se um atleta em um jogo oficial joga de forma perigosa; Impede o goleiro de repor a bola com as 
mãos e obstrui o avanço de um adversário; o mesmo estará infringindo a regra que descreve as faltas e 
incorreções durante uma partida oficial. Qual tipo de punição o árbitro deverá marcar para estas atitudes? 
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a) Não deverá marcar nenhuma punição. 
b) O árbitro deverá marcar tiro livre indireto. 
c) O árbitro deverá marcar tiro livre direto. 
d) O árbitro deverá marcar tiro de meta. 
 
21 - Durante uma partida oficial de handebol, com a bola em jogo, o goleiro da equipe do Paraná saiu de sua 
área de meta sem a posse de bola, e após receber um passe de seu companheiro, arremessou a baliza e marcou 
um gol para sua equipe. Diante desta situação de jogo é correto afirmar que: 
a) O gol foi validado, pois nenhum atleta infringiu a regra. 
b) O gol não foi válido, pois o goleiro não pode atuar fora de sua área de meta. 
c) Ao receber um passe de seu companheiro fora de sua área de meta o goleiro já deveria ser penalizado com tiro de 7 
metros. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
22 - Segundo a regra oficial de basquetebol, o processo de posse alternada é a maneira de fazer a bola tornar-se 
viva através de uma reposição ao invés de uma bola-ao-alto. A posse de bola alternada começa quando a bola 
está a disposição de um jogador para a reposição e termina quando: 
a) A bola toca ou é legalmente tocada por um jogador em quadra. 
b) A equipe que está fazendo a reposição de bola comete uma violação. 
c) Uma bola viva se aloja no suporte da cesta durante uma reposição. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
23 - O futsal é uma modalidade que ao longo dos anos vem modificando as regras com o objetivo de padronizar o 
jogo mundialmente. O arremesso lateral foi uma das regras alterada em sua execução. Quanto ao arremesso 
lateral é correto afirmar que: 
a) No futsal arremesso lateral é cobrado com os pés. 
b) No futsal arremesso lateral é cobrado com as mãos. 
c) No futsal arremesso lateral é cobrado com os pés ou com as mãos. 
d) No futsal arremesso lateral foi extinto. 
 
24 - Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), no que diz respeito ao terceiro e quarto ciclo, organizam os 
conteúdos específicos de Educação Física em três blocos. Assinale a alternativa que descreve um dos blocos: 
a) Brincadeiras, técnica e Lazer. 
b) Esportes, jogos, lutas e ginásticas. 
c) Ludicidade, psicomotricidade e planejamento. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 

 

QUESTÕES DISSERTATIVAS 
 
As questões abaixo são dissertativas, o candidato deverá responder dentro das linhas constantes, não possui 
número mínimo de linhas. 
 
 
25 - Na teoria desenvolvimentista, a fase dos movimentos fundamentais se caracteriza pela exploração e 
combinação dos movimentos durante os três estágios: inicial, elementar e maduro. Durante esta fase motora, por 
que é possível uma criança estar em um estágio maduro no movimento do chute e estágio inicial no movimento 
do arremesso? 
 
1_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
5_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
10______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
15______________________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
20______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
26 - Um maratonista durante sua prova corria numa intensidade moderada de acordo com seu nível de 
condicionamento, porém, nos últimos 100 metros, no sprint final, ele aumentou sua velocidade em seu nível 
máximo para garantir uma boa colocação na prova. Dessa forma, cite e explique todas as características da fonte 
energética utilizada para produção de energia (ressintese de ATP) nos instantes finais (sprint) da maratona: 
 
1_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
5_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
10______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
15______________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
20______________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 







