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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de quatro 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 de prova contém, 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta; 
 
12 Assine o cartão resposta no verso. 

 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 
Boa Prova! 
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Reportagem Fantástico - Edição do dia 29/01/2012 - Atualizado em 02/02/2012 
Formol é usado ilegalmente em salões de beleza para alisar os cabelos 

 
Em 2009 a Anvisa proibiu a venda de formol puro no país todo. Mesmo assim, ele continuou 

sendo usado agora com outros nomes: escova inteligente, marroquina, egípcia e de chocolate. 
As autoridades de saúde já alertaram: o conteúdo do frasco é extremamente perigoso.  
Estamos falando do formol, substância química, de cheiro forte, e cuja venda é controlada. Então, 

por que as mulheres continuam usando o formol? E por que salões de beleza insistem em aplicar o 
produto, em doses excessivas, para alisar o cabelo?... 
 

 
Reportagem é um tipo de gênero textual, que busca recuperar informações apresentadas no dia-a-dia e 
aprofundá-las, além de informar um fato, observa suas raízes e o desenrolar dele. (Faria e Zanchetta, 2002). 
 
01 - No título da reportagem “Formol é usado ilegalmente em salões de beleza para alisar os cabelos”,  temos a 
presença de que tipo de oração: 
a) oração final. 
b) oração causal. 
c) oração preposicional. 
d) oração dissertativa. 
 
02 - As palavras “ilegalmente e extremamente” pertencem a que classe de palavras: 
a) adjetivo e advérbio. 
b) apostos e adjetivo. 
c) advérbios. 
d) adjuntos. 
 
03 - Na informação: “As autoridades já alertaram: o conteúdo do frasco é extremamente perigoso”, qual a 
significação dos dois pontos na frase: 
a) introduzir uma fala. 
b) indicar uma enumeração. 
c) fazer uma citação. 
d) separar um período. 
 
04 - Os porquês sofrem variações conforme sua funcionalidade, assinale a alternativa incorreta sobre os porquês 
da língua portuguesa: 
a) Quando se faz uma pergunta utiliza-se o por que separado e sem acento. 
b) Quando fazemos uma pergunta e colocamos o por que no final da frase, esse é separado e com acento circunflexo. 
c) O porque junto vem na explicação, ou resposta a uma pergunta. 
d) O porquê junto e com acento circunflexo se utiliza como adjetivo. 
 
05 - Segundo a nova ortografia pode-se afirmar sobre a crase: 
a) Obrigatória com a utilização de topônimos. 
b) O acento é facultativo quando o uso do artigo fica facultado antes dos pronomes possessivos. 
c) Proibida antes da palavra masculina e substantivo tomado em sentido genérico ou indeterminado. 
d) Todas as alternativas. 
 
“Há três coisas para as quais eu nasci e para as quais eu dou minha vida. Nasci para amar os outros, nasci para 
escrever, e nasci para criar meus filhos. O ‘amar os outros’ é tão vasto que inclui até perdão para mim mesma, 
com o que sobra. As três coisas são tão importantes que minha vida é curta para tanto. Tenho que me apressar, o 
tempo urge. Não posso perder um minuto do tempo que faz minha vida. Amar os outros é a única salvação 
individual que conheço: ninguém estará perdido se der amor e às vezes receber amor em troca [...].” Clarice 
Lispector (http://claricelispectorclarice.blogspot.com.br/) 
 
06 - A coerência e a coesão são conceitos importantes para compreensão do texto. Assinale a frase que não está 
correta: 
a) Há coisas para as quais eu nasci e dou minha vida: amar os outros, escrever e criar meus filhos. 
b) Há três coisas para as quais nasço e dou minha vida: amar os outros, escrever e criar meus filhos. 
c) Três coisas justificam minha existência: amar os outros, escrever e criar meus filhos. 
d) Há três coisas para as quais justificam meu nascimento e para mim fazer: amar os outros, escrever e criar meus 
filhos. 
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07 - A nova ortografia trata da acentuação com delicadeza, sobre os ditongos abertos assinale a alternativa 
correta: 
a) ideia, estreia, herói. 
b) trofeu, joia, asteroide. 
c) papeis, plateia, paranoia. 
d) assembleia, heroi, boia. 
 
08 - Em relação ao verbo sabemos que ele pode assumir com a simples mudança ou retirada de uma preposição, 
assinale a frase abaixo em que a utilização da preposição está incorreta: 
a) A mãe agrada o filho. 
b) A mãe agrada ao filho. 
c) O filho agrada a mãe. 
d) O filho agrada lhe mãe. 
 
09 - Quanto a utilização da preposição, assinale a frase correta: 
a) Respondi meu patrão. 
b) Respondi ao meu pai. 
c) Respondemos às perguntas. 
d) Respondeu-lhe à altura. 
 
10 - Em relação ao uso do hífen assinale a alternativa correta segundo a reforma ortográfica: 
a) subediretor, hiperinflação, antiherói. 
b) pansexual, pan-americano, mini-hotel. 
c) superomem, vice-rei, subediretor. 
d) subsecretário, minirreforma, autoretrato. 

  
11 - Milton possui um caminhão basculante cuja caçamba, em formato de paralelepípedo reto retângulo, tem 
dimensões de 1,6 m, 3 m e 90 cm. Para transportar um total de 25 m3 de terra com esse caminhão Milton terá 
que fazer, no mínimo: 
a) 4 viagens. 
b) 5 viagens. 
c) 6 viagens. 
d) 7 viagens. 
 
12 - Aristeu perdeu uma aposta e teve que pagar uma rodada de pastéis e refrigerantes na lanchonete do Jander. 
Ao todo, foram consumidos 17 pastéis e 5 refrigerantes. Sabe-se que cada pastel custa 2/5 do valor de um 
refrigerante e o valor da conta ficou em R$ 53,10. Após pagar essa conta, Aristeu pediu mais 3 pastéis e 1 
refrigerante, pagando por esse novo pedido o valor de: 
a) R$ 9,90. 
b) R$ 11,20. 
c) R$ 12,40. 
d) R$ 13,10. 
 
13 - O quadrado de um número natural, adicionado de seu dobro mais 5 unidades é igual a 8. Esse número é: 
a) 0. 
b) 1. 
c) 2. 
d) 3. 
 
14 - Em um grupo de 24 amigos, sabe-se que o número de pessoas que possuem celular é o dobro do número de 
pessoas que possuem notebook e o número de pessoas que possuem notebook e celular é igual a 3. Então, o 
número de pessoas que possuem notebook é igual a: 
a) 6. 
b) 7. 
c) 8. 
d) 9. 
 
15 - Numa metalúrgica, 7 máquinas, trabalhando 12 horas por dia produzem 6300 peças. Se fossem 8 máquinas, 
trabalhando 10 horas por dia, seriam produzidas: 
a) 5500 peças. 
b) 5800 peças. 
c) 6000 peças. 
d) 6150 peças. 
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16 - Na edição de um texto através do software Microsoft Word 2003 (em Português do Brasil), pode-se 
selecionar todo um texto através da seguinte combinação de teclas:  
a) Ctrl + A. 
b) Ctrl + T. 
c) Ctrl + C. 
d) Ctrl + V. 
 
17 - Ao se realizar o download de um arquivo de texto via internet e salvá-lo na área de trabalho do Windows, 
este ficará alocado na seguinte memória do computador:  
a) Memória Principal (RAM). 
b) Memória Secundária (HD). 
c) Memória ROM (BIOS). 
d) Memória Regional (MR). 
 
18 - A figura abaixo representa uma porta e também um conector, relacionados com a seguinte tecnologia: 
a) PCA. 
b) PS/2. 
c) Serial. 
d) USB. 
 
 
 
 
19 - Para realizar a edição e visualização de um arquivo com extensão .xls, deve-se utilizar o seguinte aplicativo:  
a) Microsoft Access. 
b) Microsoft Excel. 
c) Microsoft Word. 
d) Microsoft Paint. 
 
20 - Fazendo uso do navegador Internet Explorer ou Mozilla Firefox, o atalho via teclado que tem como função 
atualizar a página que está sendo visualizada é:  
a) Shift + R. 
b) F5. 
c) Alt + A. 
d) F13. 
 

21 - Aproximadamente, qual é a densidade demográfica do município de Fazenda Rio Grande? 
a) 700 habitantes por km². 
b) 770 habitantes por km². 
c) 800 habitantes por km². 
d) 880 habitantes por km². 
 
22 - Em que ano foi criada no município de Fazenda Rio Grande a Paróquia de São Gabriel da Virgem 
Dolorosa? 
a) 1.968. 
b) 1.978. 
c) 1.988. 
d) 1.998. 
 
23 - Em que data foi instalado o Município de Fazenda Rio Grande? 
a) 16/11/1.981. 
b) 01/07/1.983. 
c) 26/01/1.990. 
d) 01/01/1.993. 
 
24 - Francisco Claudino Ferreira entrou para a história do município de Fazenda Rio Grande como: 
a) Primeiro médico a clinicar na região. 
b) Primeiro prefeito eleito pelo voto direto. 
c) Primeiro proprietário de terras da localidade.  
d) Primeiro religioso a oficiar uma missa na cidade. 
 
25 - O aldeamento original formado pelos índios na região onde hoje se localiza o município de Fazenda Rio 
Grande era denominado: 
a) Capocu.   c) Pocacu. 
b) Cupoca.   d) Pocuca. 
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26 - Quando de sua criação, qual era a principal atividade da Fazenda Rio Grande? 
a) Agricultura de subsistência. 
b) Criação de cavalos. 
c) Horticultura. 
d) Plantação de gêneros de primeira necessidade. 
 
27 - Quanto tempo se passou entre a criação e a instalação do município de Fazenda Rio Grande? 
a) Exatos três anos. 
b) Mais de três anos. 
c) Nenhum dia, nosso município foi criado e instalado na mesma data. 
d) Quase três anos. 
 
28 - O atual Ministro do Esporte do Brasil é: 
a) Orlando Silva. 
b) Paulo Bernardo. 
c) Aldo Rebelo. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
29 - Segundo os historiadores do Município de Fazendo Rio Grande, qual o significado do termo “iguaçu” em 
tupi-guarani? 
a) Água doce ou rio de água doce. 
b) Água grande ou rio grande. 
c) Água sagrada ou rio sagrado. 
d) Água tortuosa ou rio bravo. 
 
30 - O Estado do Paraná possui quantos anos de emancipação? 
a) 500. 
b) 502. 
c) 503. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

31 - Na história da educação física, como é chamada a fase em que o desporto, a recreação e outras atividades 
físicas tinham como pretensão disciplinar os hábitos das pessoas estas práticas esportivas não levassem a 
população a provocarem a deterioração da saúde e da moral? 
a) Militarista. 
b) Pedagogicista. 
c) Higienista. 
d) Recreacionista. 
 
32 - Qual das fases históricas da educação física que busca dispor a disciplina não só como disciplinadora da 
juventude, nem tão pouco como responsável somente pela saúde pública, mas sim como uma disciplina 
educativa? 
a) Militarista. 
b) Pedagogicista. 
c) Higienista. 
d) Recreacionista. 
 
33 - A concepção desenvolvimentista é utilizada atualmente em diversas instituições de ensino para o trabalho da 
educação física. Qual das características descritas abaixo não faz parte da concepção desenvolvimentista? 
a) Segundo Go Tani, a concepção desenvolvimentista tenta caracterizar a progressão normal do crescimento físico, do 
desenvolvimento fisiológico, motor, cognitivo e afetivo-social na aprendizagem motora. 
b) O movimento é o principal meio e fim da educação física, garantido a especificidade do seu objetivo. 
c) Os movimentos observáveis são classificados nas categorias, locomotora, equilíbrio e manipulativa. 
d) A concepção desenvolvimentista tem como foco principal a valorização da compreensão crítica do mundo, da 
sociedade e de suas relações. 
 
34 - O esforço de conhecer o homem em todos seus aspectos geraram estudos sobre o desenvolvimento humano. 
Um estudo respeitado pelos estudiosos é do psicólogo Jean Piaget, pois sua pesquisa prima pelo rigor científico de 
sua produção. Qual é o foco da pesquisa de Piaget?  
a) Estudo do desenvolvimento cognitivo como um processo interativo entre a biologia e o meio ambiente a partir do 
período neonatal até a infância. 
b) Estudo do desenvolvimento psicossocial ao longo da vida. 
c) Estudo do desenvolvimento como processo descontinuado, auto-organizado e transacional entre a tarefa e o indivíduo 
somente no período neonatal. 
d) Estudo da interação da biologia e da sociedade sobre a maturação do desenvolvimento a partir da primeira infância 
até a velhice. 
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35 - As pesquisas realizadas por Vigotsky contribuem nos estudos relacionados aos aspectos do processo de 
ensino aprendizagem de cada indivíduo. Qual das características abaixo não corresponde com a teoria de 
Vigotsky? 
a) Vigotsky afirma que o ser humano é essencialmente um ser social. 
b) Os estudos de Vigosky estabelecem que o conhecimento resulta da ação do sujeito sobre objetos do conhecimento. 
c) Segundo Vigotsky, o desenvolvimento do indivíduo é um resultado de um processo sócio-histórico. 
d) Para Vigotsky a linguagem é um instrumento central no desenvolvimento humano. Através dela transmite-se o 
legado cultural das gerações anteriores. 
 
36 - Arremesso de meta, tiro de canto e penalidade máxima. Os três termos fazem parte de qual regra oficial de 
modalidade esportiva coletiva? 
a) Futebol.   c) Basquete. 
b) Handebol.   d) Futsal. 
 
37 - De acordo com as regras oficiais de voleibol uma falta de rotação é cometida quando o SAQUE não é 
efetuado de acordo com a ordem de rotação. De acordo com esta situação o que poderá ocorrer segundo a regra? 
a) A equipe é punida com um ponto e saque para o adversário. 
b) A equipe é punida com a perda de um ponto e saque para o adversário. 
c) A equipe será punida com a perda de dois pontos no placar do set. 
d) A equipe é punida passando o saque para o adversário. 
 
38 - O sistema nervoso periférico é formado pelo conjunto de nervos cranianos e raquidianos e de acordo com 
sua estrutura e função, pode se subdividir em duas partes, o sistema nervoso somático e o sistema nervoso 
autônomo ou de vida vegetativa. Qual a função do sistema nervoso somático? 
a) Regular o ambiente interno do corpo. 
b) Reagir a estímulos provenientes do ambiente externo. 
c) Controlar a atividade dos sistemas digestório. 
d) Controlar a atividade dos sistemas cardiovascular, excretor e endócrino. 
 
39 - Ao praticar uma atividade física há uma dilatação dos vasos sanguíneos musculares pelo fato do aumento de 
metabolismo nos músculos e ao mesmo tempo o sistema simpático tem efeito de vasoconstritor para outras 
regiões do corpo. A vasodilatação muscular permite que o sangue flua através dos músculos e a vasoconstrição 
diminui o fluxo sanguíneo em quase todas as regiões do corpo. Quais são as regiões do corpo onde não acontece a 
diminuição do fluxo sanguíneo durante esta atividade? 
a) Coração e cérebro. 
b) Membros inferiores e posteriores. 
c) Fígado e rins. 
d) Rins e coração. 
 
40 - Como são classificados os músculos de acordo com sua função? 
a) Reto e transverso. 
b) Oblíquo e sensitivo. 
c) Agonista, antagonista, sinergista e fixadores. 
d) Profundos ou Subaponeuróticos e Superficiais ou Cutâneos. 
 
41 - Durante a aprendizagem de um movimento, como se denomina as informações sensoriais em que o aluno ou 
aprendiz tem a consciência de seus erros e ao executar novamente o movimento busca aperfeiçoá-lo de acordo 
com sua compreensão? 
a) Interferência contínua. 
b) Feedback intrínseco. 
c) Feedback extrínseco. 
d) Conformidade percebida. 
 
42 - Quais são os três estágios descritos na teoria de aprendizagem motora elaborada por Fitts e Posner? 
a) Cognitivo, associativo e autônomo. 
b) Novato, avançado e especializado. 
c) Locomotor, estabilizador e manipulativo. 
d) Aquisição de habilidade, cognitivo e conhecimento dos resultados. 
 
43 - Segundo a Lei de diretrizes e bases da educação (LDB - LEI Nº 9.394), a educação física, integrada à 
proposta pedagógica da escola, é componente curricular da Educação Básica, ajustando-se às faixas etárias e às 
condições da população escolar, porém a mesma é facultativa em uma determinada circunstância, qual é esta 
circunstância? 
a) No ensino fundamental.   c) Em escolas municipais. 
b) Nos cursos noturnos.   d) No ensino médio. 
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44 - O estatuto da criança e adolescente (ECA) estabelece no capítulo IV que “Art. 53. A criança e o adolescente 
têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho, assegurando-lhes:” De acordo com este artigo, assinale a informação incorreta. 
a) A criança tem direito de ser respeitado por seus educadores. 
b) A criança tem direito a escolher seus horários de estudos. 
c) A criança tem direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. 
d) A criança tem direito ao acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. 
 
45 - Para a seleção de conteúdos são estabelecidos critérios que servem de base para que o professor tenha um 
aproveitamento satisfatório durante o curso. Segundo Haydt, os critérios utilizados são flexibilidade, utilidade, 
significação e outros. Qual a característica do critério de significação? 
a) É a possibilidade de alteração do conteúdo quando houver necessidade. 
b) É o respeito ao grau de maturidade do aluno de acordo com o conteúdo apresentado. 
c) É a ligação entre o conteúdo e as experiências anteriores do aluno ou a relação com experiências futuras apresentadas 
ao aluno. 
d) É a vinculação do objetivo geral ao específico. 
 
46 - Para Piaget os métodos de ensino são classificados em métodos verbais tradicionais, métodos ativos, métodos 
intuitivos ou audiovisuais e ensino programado. Quanto ao método ativo é correto afirmar que: 
a) O método ativo é subdividido em duas modalidades; a) métodos fundados sobre os mecanismos individuais do 
pensamento e b) métodos fundados sobre a vida social da criança. 
b) O método ativo está ligado somente a individualização do ensino. 
c) Somente a socialização faz parte do método ativo quando nos referimos à aprendizagem. 
d) Os métodos ativos foram desenvolvidos a partir da psicologia de Gestalt. 
 
47 - A riqueza do ensino/aprendizagem tem como referência o planejamento e a forma de aplicação das 
atividades pelo professor. Os procedimentos de ensino/aprendizagem seja ele sócio-individualizante ou 
socializante tem relevância no resultado parcial ou final. Quais atividades descritas podem ser consideradas 
procedimentos de ensino/aprendizagem sócio-individualizante? 
a) Jogos.    c) Assembléia. 
b) Trabalho em grupo.   d) Método de descoberta. 
 
48 - Na perspectiva crítico-superadora do livro “Metodologia do ensino da educação física” são propostos 
procedimentos para que a disciplina alcance sua importância na escala de formação do aluno junto a outras 
disciplinas. Quanto à avaliação, qual é a utilidade da mesma segundo o livro citado? 
a) Não tem proposta de avaliação nesta obra. 
b) Somente a averiguação das habilidades motoras de acordo com a idade maturacional o aluno. 
c) O diagnóstico somente do conhecimento teórico. 
d) A avaliação deve servir para indicar o grau de aproximação ou afastamento do eixo curricular fundamental, norteador 
do projeto pedagógico que se materializa nas aprendizagens dos alunos. 
 
49 - Um dos tipos de avaliação mais utilizado na escola é a formativa, pois compreende-se que com este tipo de 
avaliação o resultado da inferência do conhecimento do aluno se aproxima do real. Qual a característica de uma 
avaliação formativa? 
a) É realizada durante o processo ensino/aprendizagem, informa as dificuldades encontradas pelo aluno e o instrumento 
utilizado pode ser atividades durante a aula, provas, trabalhos e outros mais que sugerem diagnosticar o rendimento do 
aluno durante o curso. 
b) Classificar e é aplicada aos alunos no final de um período relativamente longo (por exemplo, unidade de ensino; 
período, ano). 
c) Tenta estabelecer o conhecimento prévio do aluno e é aplicado todo o início de programa, ano ou conhecimentos 
novos. 
d) É a avaliação que forma o resultado final, ou seja, somente é aplicado no fim do curso, acumulando o conteúdo 
ministrado pelo professor. O único instrumento utilizado para este tipo de avaliação é a prova.  
 
50 - Nas aulas de educação física é comum em algumas atividades, principalmente jogos, o professor dividir a 
turma em dois grupos, um de meninos e outro de meninas, sabe-se que existe diferença fisiológica e cultural no 
que diz respeito à prática de atividade física, porém quanto à questão social o que orienta os parâmetros 
curriculares nacionais para aulas com turmas mistas? 
a) Trabalhar sempre em grupos divididos em meninos e meninas para que não ocorram situações de constrangimento 
para ambos. 
b) Mesclar obrigatoriamente em jogos os grupos de ambos os sexos, montar equipes sempre com número iguais de 
meninos e meninas para que os mesmos reconheçam o seu papel na sociedade. 
c) Este não é um tema abordado pelos parâmetros curriculares nacionais, pois não é relevante para as aulas. 
d) Mediar formação de grupos mistos, ou seja, dividir um grupo de primeiro ciclo em trios, cada um deles contendo 
pelo menos uma menina, e colocar para elas a tarefa de ensinar uma sequência do jogo de elástico, ou ainda atribuir aos 
meninos o papel de técnicos num jogo de futebol disputado por times de meninas. 







