
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
            
 
 
 

Nº DE INSCRIÇÃO ______________ 

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir: 

1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova; 

2. Assine o cartão resposta no verso; 

3. A prova terá 3 (três) horas de duração; 

4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova; 

5. Use caneta esferográfica azul ou preta; 

6. Cada questão possui somente uma resposta correta; 

7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas, 

deverá assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo; 

8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova; 

9. A prova conterá trinta questões de múltipla escolha, avaliadas na escala de 00 a 100; 

10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse 

caso será anulada a questão; 

11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o 

material recebido no início da prova; 

12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho. 

 
 

Boa Prova! 
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Pequena Fábula de Diamantina 
Marina Colasanti 

 
 Tendo herdado a casa do avô na cidade distante, para lá mudou-se com toda a família, contente de 
retomar o contato com suas origens. Em poucos dias, já trocava dedos de prosa com o farmacêutico, o tabelião, o 
juiz. E por eles ficou sabendo, entre uma conversa e outra, que as casas daquela região eram construídas com 
areia de aluvião, onde não raro se encontravam pequenos diamantes. 
 A notícia______________ em sua mente. Olhava os garimpeiros que à beira de rios e córregos 
ondulavam suas bateias, olhava os meninos que cavucavam os montes de areia já explorada onde, ainda assim, 
talvez fosse possível descobrir o brilho amarelado de pedra bruta. Ouvia as estórias de fantásticos achados. 
 Por fim, uma tarde, alegando cansaço após o almoço farto, trancou-se no quarto e, afastando o armário, 
começou com a ajuda de uma faca a raspar a parede por trás deste. Raspava, examinava a cavidade, os resíduos 
que tinha na mão e que cuidadoso despejava num saco de papel. E recomeçava. Assim, durante mais de hora. 
Assim, a partir daí, todas as tarde. 
 Já estava quase transparente a parede atrás do armário, e ele se preparava para agir atrás da cômoda 
quando, tendo esquecido de trancar a porta, foi surpreendido pela mulher. Outro remédio não teve senão 
explicar-lhe o __________ de sua estranha atividade.Ao que ela, armada por sua vez de faca e reclamando posse 
territorial, partiu para a parede da despensa. Onde, dali a pouco, foi descoberta pela empregada. A qual 
reivindicou direito às paredes da cozinha. Tão evidentes, que rapidamente as crianças perceberam, atacando 
cada uma um lado do corredor. 
 De dia e de noite, raspam e raspam os familiares, álacres como ratos, abrindo vãos, esburacando entre as 
estruturas, roendo com suas facas na procura cada vez mais _____________. Abre-se aos poucos a casa 
descarnada, recortadas em renda suas paredes. Geme o telhado, cedem as estruturas. Até que tudo vem abaixo 
numa grande nuvem de pó. 
 Agora com as unhas, raspam os familiares o monte de entulho. Quem sabe, sob os escombros espera, 
escondido, o diamante. 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) encrustou-se – porquê – escitada.    c) encrostou-se – por quê – excitada. 
b) incrostou-se – por quê – escitada.     d) incrustou-se – porquê – excitada. 
 
02 - Analise as afirmativas sobre a acentuação gráfica das palavras do texto e assinale a alternativa incorreta: 
a) As palavras “família”, “construídas” e “possível” obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. 
b) “Córregos”, “fantásticas” e “cômoda” são proparoxítonas. 
c) “estórias”, “remédio” e “armário” são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em ditongo. 
d) As palavras “lá”, “já” e “pó” são acentuadas porque são monossílabos tônicos terminados em a e o. 
 
03 - Analise as alternativas quanto à significação das palavras: 
I – As palavras despensa e dispensa são parônimas. 
II – “raspam e raspam os familiares, álacres como ratos...” O sinônimo adequado para a palavra do texto álacre 
seria alegre, jovial e entusiasmado. 
III – “o brilho amarelado de pedra bruta”. O antônimo adequado para a palavra do texto bruta seria polida, 
lapidada. 
IV – “almoço” quanto à significação pode ser homônimos homófonos, pois temos almoço (substantivo) – almoço 
(verbo almoçar). 
Assinale a alternativa correta: 
a) apenas I – II e III estão corretas. 
b) apenas II – III e IV estão corretas. 
c) apenas I – III e IV estão corretas. 
d) apenas I – II e IV estão corretas.  
 
04 - Em “Até que tudo vem abaixo numa grande nuvem de pó.” O elemento de coesão “até que” determina uma 
relação de sentido no texto de: 
a) continuação. 
b) causa. 
c) explicação. 
d) tempo. 
 
05 - Analise as afirmativas quanto ao gênero e número dos substantivos e assinale a alternativa correta: 
a) O substantivo masculino homem tem no feminino mulher, portanto são formados por radicais diferentes, assim como 
frei e carneiro. 
b) O substantivo criança apresenta uma só forma para os dois gêneros, este substantivo chama-se comum de dois 
gêneros. 
c) De acordo com a norma culta o plural no diminutivo de mulher é mulherzinhas. 
d) Para formar o plural de tabelião muda a terminação ao em ães, assim como em cristão e pagão.  
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06 - Analise as afirmativas sobre o texto e assinale (V) se forem verdadeiras e (F) se falsas: 
(   ) As histórias que ajudaram a reforçar a ambição do homem não eram reais, pois o narrador fala em “estórias 
de fantásticos achados”. 
(     ) As personagens dominaram sua ambição após o desmoronamento da casa. 
(     ) Os moradores da casa não usavam ferramentas apropriadas na sua caça aos diamantes. 
(    ) As personagens do texto vão-se animalizando à medida que sua ambição aumenta desmedidamente. 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta, de cima para baixo: 
a) V – F – F – V. 
b) F – V – F – V. 
c) F – V – F – F. 
d) V – F – V – V. 
 
07 - No triângulo retângulo ABC abaixo, calcule os valores de a e c : 

a) 5a cm= e 3 5c cm=    

b) 10a cm= e 5 15c cm=  

c) 10a cm= e 5 3c cm=  
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 

  
08 - Seu José tem um terreno quadrado que foi construído um barracão que ocupa a área de um terreno 
retangular de medidas 12m por 9m, a medida do lado do terreno quadrado é x  e sabe-se que a área livre é de 
421m². Quanto mede o lado do terreno quadrado? 
a) 22,5m       c) 23,5m 
b) 23m        d) Nenhuma das alternativas anteriores 

  
09 - Paula atrasou em 5 dias o pagamento de uma prestação de R$ 90,00. Não havia multa, mas ela pagou R$ 
5,40 de juros. Qual a taxa de juros simples que foi cobrado ao dia? 
a) 1%        c) 1,02% 
b) 1,2%        d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
10 - A maioria dos extratos de tomates tem as embalagens com a forma de um cilindro. Quantos centímetros 
quadrados (cm²) de lata tem a embalagem indicada na figura?  
 
 
a) 722,2 cm 
b) 732,5 cm 
c) 733,2 cm 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 - Em que ano o atual Município de Mandaguari foi desmembrado de Londrina e passou a condição de 
Distrito? 
a) 1.937.        c) 1.947. 
b) 1.943.       d) 1.939. 
 
12 - Quantos candidatos irão disputar o cargo de Governador do Estado do Paraná nas próximas eleições? 
a) 4.        c) 6. 
b) 5.        d) 7. 
 
13 - Quem era o Presidente do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial?  
a) Getúlio Vargas. 
b) Jânio Quadros. 
c) João Goulart. 
d) Juscelino Kubitscheck. 
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14 - Quem foi o primeiro prefeito eleito através do voto popular para administrar o Municipio de Mandaguari? 
a) Antônio Sinézio da Cruz.     c) Décio Medeiros Pullin. 
b) Ary da Cunha Pereira.      d) João Ernesto Ferreira. 
 
15 - Para Piaget a criança é capaz de criar imagem mental entre o 1º e 2º ano de vida. São imagens que 
representam a ação do real. Para Piaget qual é a constituição do real? 
a) O real é constituído somente de imagens mentais. 
b) O real é constituído pelo objeto, espaço, tempo e causalidade. 
c) O real é constituído pela conectividade entre a tarefa e a visão teórica. 
d) O real é constituído por situações adversas superadas ao longo do desenvolvimento. 
 
16 - No estudo do desenvolvimento humano, Vygotsky se destaca pela formulação de seus conceitos. O ambiente 
é um influenciador no progresso do indivíduo segundo Vygotsky. O que caracteriza o desenvolvimento humano 
para Vygotsky? 
a) A forma da maturação biológica. 
b) A concentração de informações que o indivíduo processa de maneira passiva. 
c) O desenvolvimento cognitivo diante de conteúdos acumulados universalmente. 
d) A habilidade de adquirir ferramentas psíquicas. 

 
17 - No treinamento desportivo, o desempenho positivo acontece com um programa adequado ao indivíduo. 
Segundo Weineck, o treinamento na infância e adolescência precisa obedecer a um principio denominado de 
adequação a idade. De acordo com Weineck, como deve ser determinada a carga de estímulos utilizada em 
treinamento para infância e adolescência? 
a) Deve ser determinada pela idade cronológica. 
b) Deve ser determinada pela composição corporal. 
c) Deve ser determinada pela idade biológica. 
d) Deve ser determinada pela capacidade cognitiva. 
 
18 - Durante uma partida de futsal, aos 17 minutos do primeiro tempo, ocorreu uma confusão em um lance com 
um atleta da equipe A e um atleta da equipe B. Após a confusão o árbitro principal expulsou de quadra os dois 
atletas e na continuação do jogo a equipe A marcou um gol. Após o gol qual alternativa abaixo se enquadra 
corretamente de acordo com a regra oficial e a situação ocorrida? 
a) Após o gol, o jogo continua normalmente, pois a equipe que dispor de suplentes só poderá completá-la dois minutos 
após a expulsão. 
b) Após o gol, a equipe B se recompôs com a entrada de um dos suplentes, pois segundo a regra a equipe que sofrer 
uma expulsão pode recompor-se após 2 minutos ou se sofrer um gol. 
c) Ambas as equipes poderão completar com seus suplentes, após o gol sofrido a regra permite a entrada dos atletas. 
d) Após o gol as equipes permanecem desfalcadas de um atleta cada uma, pois foram expulsos e por isso não podem 
recompor-se. 
 
19 - Neste ano de 2010 as regras do basquete sofreram algumas alterações que entrarão em vigor a partir de 
outubro/2010 para competições internacionais e para as competições nacionais a data para adaptação destas 
modificações terá limite de outubro/2012. Qual alternativa contém uma das alterações realizadas em 2010 das 
regras oficiais de basquete? 
a) Número de atletas para início de jogo. 
b) Estrutura do uniforme. 
c) Área de cesta de três pontos. 
d) Aumento da circunferência do aro.  
 
20 - O voleibol tem em suas regras oficiais situações distintas entre competições nacionais e internacionais, 
quanto ao número de atletas para iniciar uma partida de voleibol é correto afirmar que: 
a) A equipe pode iniciar uma partida com quatro jogadores. 
b) O jogo pode ser iniciado se uma equipe contiver pelo menos cinco jogadores. 
c) De três a cinco jogadores é permitido que uma equipe inicie uma partida. 
d) Deve sempre haver seis jogadores em jogo por equipe. 
 
21 - O jogo consiste em uma estratégia importante para a Educação Física escolar, porem para uma abordagem 
pedagógica em especial o jogo torna-se seu principal conteúdo. Nesta abordagem a aprendizagem acontece na 
interação do sujeito com o mundo e o conhecimento é uma ação que implica esquemas de assimilação e 
acomodação. Qual abordagem contém estas características? 
a) Desenvolvimentista 
b) Construtivista-interacionista 
c) Saúde renovada 
d) Psicomotricidade 
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22 - Dentre as abordagens pedagógicas utilizadas na educação física, a critico-superadora tem propostas 
apoiadas pela maioria das Universidades do país. Segundo Darido esta abordagem recebeu influência dos 
educadores José Carlos Libâneo e Demerval Saviani. Assinale a alternativa que não faz parte das propostas da 
abordagem critico-superadora: 
a) Os conteúdos são selecionados considerando sua relevância social, sua contemporaneidade e sua adequação às 
características sociais e cognitivas dos alunos. 
b) Esta proposta utiliza o discurso da justiça social como ponto de apoio. 
c) O movimento é o principal meio e fim da Educação Física. 
d) A contextualização dos fatos e o resgate histórico são valorizados nesta abordagem. 
 
23 - No sistema articular, a classificação funcional sofre a influência das superfícies que entram em contato e 
também dos meios de união que podem impor limites. Qual é a classificação que permite o movimento de 
rotação? 
a) Gínglimo 
b) Trocoide 
c) Triaxial 
d) Condilar 
 
24 - O sistema nervoso se divide em duas partes, sistema nervoso central que é formado pelo encéfalo e a medula 
espinal e o sistema nervoso periférico que é formado por nervos, gânglios e terminações nervosas. Qual a função 
do sistema nervoso periférico? 
a) Conduz informações dos órgãos sensoriais para o sistema nervoso central e do sistema nervoso central para os órgãos 
efetores. 
b) Recebe, analisa e integra informações. É o local onde ocorre a tomada de decisões e o envio de ordens. 
c) Conduz informações dos órgãos não sensoriais para o sistema nervoso autônomo e do sistema nervoso autônomo 
para os órgãos inibitórios. 
d) Comanda a analise da informação sem integração. É o local que busca no sistema nervoso central a tomada de 
decisões e o envio de respostas. 
 
25 - Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) Educação Física, existem  orientações  sobre alguns 
princípios norteadores da disciplina para o ensino fundamental. Segundo o PCN Educação Física, qual o 
princípio que expõe o seguinte texto “A sistematização de objetivos, conteúdos, processos de ensino e 
aprendizagem e avaliação tem como meta a inclusão do aluno na cultura corporal de movimento, por meio da 
participação e reflexão concretas e efetivas. Busca-se reverter o quadro histórico da área de seleção entre 
indivíduos aptos e inaptos para as práticas corporais, resultante da valorização exacerbada do desempenho e da 
eficiência”: 
a) Princípio da liberdade 
b) Princípio da diversidade 
c) Princípio de conteúdos 
d) Princípio da inclusão 
 
26 - A avaliação tem um papel importante não só para o aluno, mas também para o professor, pois a partir de 
um diagnóstico de aprendizagem pode se conhecer as dificuldades para a elaboração de um caminho onde ocorra 
avanço na aprendizagem. Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) Educação Física para o terceiro e 
quarto ciclo ressaltam sobre os instrumentos da avaliação, qual é esta orientação? 
a) Os instrumentos de avaliação deverão atender à demanda dos gestos técnicos expressos na seleção dos conteúdos, 
abordados dentro das categorias locomotoras, manipulativas e de equilíbrio. 
b) Os instrumentos de avaliação deverão atender à demanda das necessidades teóricas no momento da seleção dos 
conteúdos, abordados dentro das categorias exigidas em atividades recreativas. 
c) Os instrumentos de avaliação deverão atender à demanda dos objetivos educativos expressos na seleção dos 
conteúdos, abordados dentro das categorias conceitual, procedimental e atitudinal. 
d) Os instrumentos de avaliação deverão atender à demanda dos movimentos psicomotores inseridos na identificação 
dos conteúdos, selecionados dentro das necessidades ambientais do indivíduo. 
 
27 - O lazer e a recreação têm uma função importante na Educação Física escolar bem como na qualidade de 
vida do indivíduo. Para uma melhor compreensão sobre quais são os tipos de atividades ou eventos que fazem 
parte da recreação e o lazer, Dumazedier classifico-as em cinco conteúdos que contemplam atividades 
semelhantes. Como se denomina o conteúdo que engloba o universo de jogos esportivos tradicionais e adaptados 
na qual são amplamente utilizados nas aulas de educação Física? 
a) Conteúdos manuais 
b) Conteúdos físicos 
c) Conteúdos intelectuais 
d) Conteúdos artísticos 
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28 - Segundo Fitts e Posner, o processo de aprendizagem motora pode ser classificado em três fases, fase 
cognitiva, fase associativa e fase autônoma. Qual a característica da fase associativa? 
a) O aluno está refinando a habilidade. Nesta fase o aluno tem uma melhora na coordenação e um maior controle do 
movimento e já consegue captar erros próprios cometidos na execução da habilidade. 
b) Nesta fase a habilidade torna-se habitual, o aluno não necessita de atenção para realizar o movimento. Ele também 
detecta os próprios erros e consegue realizar ajustes para uma melhora de execução. 
c) O aluno necessita de orientações específicas para a realização do movimento e um marco desta fase é o desempenho 
inconsciente. 
d) Esta fase é determinada pela grande quantidade de treinamento, pois não existe erro nesta fase. 

 
29 - A teoria desenvolvimentista está dividida em fases e estágios, identificando a faixa etária aproximada em 
cada fase. Seu objetivo é a utilização permanente das habilidades motoras e a aprendizagem é continua nesta 
teoria. Segundo Ozmun e Gallahue quais são os estágios da fase motora especializada? 
a) Maduro, elementar e inicial. 
b) Codificação de informações e decodificação de informações. 
c) Transitório, aplicação e utilização permanente. 
d) Inibição de reflexos e pré-controle. 
 
30 - O feedback serve como um instrumento útil para o professor de Educação Física durante o 
ensino/aprendizagem. Este instrumento auxilia o aluno a corrigir seu desempenho durante as atividades. O 
feedback pode ser intrínseco ou extrínseco, dentre as alternativas abaixo qual a situação se relaciona com o 
feedback intrínseco? 
a) Receber informação de uma fonte externa. 
b) Assistir a um vídeo com o seu desempenho. 
c) Receber o resultado de seu desempenho. 
d) É a informação que não acontece por sistemas sensoriais. 







