
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

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 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 

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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O que é ... decisão 
  
1º No mundo corporativo, há algo vagamente conhecido como “processo decisório”, que são aqueles insondáveis 
critérios adotados pela alta direção da empresa para chegar a decisões que o funcionário não consegue entender. Tudo 
começa com a própria origem da palavra “decisão”, que se formou a partir do verbo latino caedere (cortar). 
Dependendo do prefixo que ____________ a palavra assume um significado diferente: “incisão” é cortar para dentro, 
“rescisão” é cortar de novo, “concisão” é o que já foi cortado, e assim por diante. E dis caedere, de onde veio “decisão”, 
significa “cortar fora”. Decidir é, portanto, extirpar de uma situação tudo o que está atrapalhando e ficar só com o que 
interessa. 
2º E, por falar em cortar, todo mundo já deve ter ouvido a célebre história do não menos célebre rei Salomão, mas 
permitam-me recontá-la, transportando os acontecimentos para uma empresa moderna. Então, está um dia o rei 
Salomão em seu palácio, quando duas mulheres são introduzidas na sala do trono. Aos berros e puxões de cabelos, as 
duas disputam a maternidade de uma criança recém-nascida. Ambas possuem argumentos sólidos: testemunhos da 
gravidez recente, depoimentos das parteiras, certidões de nascimento. Mas, obviamente, uma das duas estão mentindo: 
havião perdido o seu bebê e, para compençar a dor sorrupiara o filho da outra. 
3º Então Salomão, em sua sabedoria, chama um guarda, ___________ cortar a criança ao meio e dar metade para 
cada uma das reclamantes. Diante da catástrofe iminente, a verdadeira mãe suplica: “Não! Se for assim, ó meu Senhor, 
dê a criança inteira e viva à outra!”, enquanto a falsa mãe faz aquela cara de “!tudo bem, corta aí”. Pronto. Salomão 
manda entregar o bebê à mãe em pânico, e a história se encerra com essa salomônica demonstração de conhecimento da 
natureza humana. 
4º Mas isso aconteceu antigamente. Se fosse hoje, com certeza as duas mulheres optariam pela primeira 
alternativa (.............. ambas teriam feito um curso de Tomada de Decisões). Aí é que entram os processos decisórios dos 
salomões corporativos. Um gerente salomão perguntaria à mãe putativa A: “Se eu ________ esse menino, ó mulher, o 
que dele esperas no futuro?” E ela diria: “Quero que ele cresça com liberdade, que aprenda a cantar com os pássaros e 
que possa viver 100 anos de felicidade”. E a mesma pergunta seria feita à mãe putativa B, que de pronto responderia: 
“Que o menino cresça forte e obediente e possa um dia, por Vossa glória e pela glória de Vosso reino, morrer no campo 
de batalha”. Então, sem piscar, o gerente salomão ordenaria que o bebê fosse entregue à mãe putativa B. 
5º ...............? .............. na salomônica lógica das empresas, a decisão dificilmente favorece o funcionário que tem 
o argumento mais racional, mais sensato, mais justo ou mais humano. A balança sempre pende para os putativos que 
trazem mais benefícios para o sistema. 

 
Max Gehringer, Revista Você S A. Ano 5. Edição 43. São Paulo, Abril, jan./2002. p. 106. 

 

01 - Obedecendo as prescrições da norma padrão da Língua Portuguesa quanto ao emprego dos pronomes, 
assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) se utiliza – manda-o – lhe der. 
b) utiliza-se – lhe-manda – der-te. 
c) o utiliza – o manda – dá-lo. 
d) utiliza-lhe – mando-no – o der. 
 

02 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linhas pontilhadas do texto: 
a) por que – Porquê – Por quê. 
b) porquê – Por que – Porque. 
c) porque – Por quê – Porque. 
d) por quê – Porque – Porquê. 
 

03 - No fragmento “Mas, obviamente, uma das duas estão mentindo: havião perdido o seu bebê e, para 
compensar a dor sorrupiara o filho da outra”. (2º parágrafo) apresenta erro quanto à: 
a) concordância verbal e regência verbal. 
b) concordância verbal e ortografia. 
c) regência verbal e acentuação gráfica. 
d) ortografia e concordância nominal. 
 

04 - Analise as afirmativas referentes à acentuação gráfica das palavras retiradas do texto e em seguida assinale 
a incorreta: 
a) As paroxítonas decisório e critérios são acentuadas porque terminam em ditongo. 
b) As palavras célebre e salomônica são acentuadas por serem proparoxítonas. 
c) As palavras lógica e própria são acentuadas com base na mesma regra de acentuação gráfica. 
d) Os monossílabos já e só são acentuados por serem tônicos terminados em “a” e “o”. 
 

05 - Em “mas permitam-me recontá-la”, (2º parágrafo) o elemento coesivo sublinhado poderia ser substituído, 
sem alteração de sentido na frase por: 
a) porém.   c) entretanto. 
b) todavia.   d) conquanto. 
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06 - Os elementos coesivos destacados no terceiro parágrafo (e, se, enquanto) indicam ideia de: 
a) adição – condição – tempo. 
b) adversativa – concessão – tempo. 
c) consequência – modo – proporção. 
d) continuidade – causa – consequência. 
 

07 - Assinale a alternativa em que a expressão retirada do texto não contenha marcas de subjetividade: 
a) critérios adotados (1º parágrafo). 
b) sala do trono (2º parágrafo). 
c) as duas mulheres (4º parágrafo). 
d) favorece o funcionário (5º parágrafo). 
 

08 - Todas as expressões preposicionadas retiradas do texto são regidas por um nome, exceto: 
a) da empresa (1º parágrafo). 
b) do prefixo (1º parágrafo). 
c) das parteiras (2º parágrafo). 
d) de conhecimento (3º parágrafo). 
 

09 - Analise as afirmativas sobre o significado das palavras retiradas do texto e em seguida assinale a afirmativa 
incorreta: 
a) as palavras incisão, rescisão e concisão (1º parágrafo) são parônimas. 
b) obviamente (2º parágrafo) tem como antônimo = obscuramente. 
c) “ouvido” (2º parágrafo) verbo ouvir no particípio e “ouvido” órgão da audição são palavras homônimas perfeitas. 
d) putativa (4º parágrafo) tem como sinônimo = suposta. 
 

10 - O uso dos dois-pontos no 1º parágrafo indica: 
a) O valor significativo das expressões utilizadas dentro do período. 
b) Um comentário à margem do que se afirma. 
c) Uma síntese do que foi enunciado. 
d) Uma enumeração explicativa. 

 

11 - Num grupo de 27 jogadores, sabe-se que 6 já jogaram no São Paulo e no Palmeiras, e que o número de 
jogadores que jogaram no São Paulo é o dobro do número de jogadores que jogaram no Palmeiras. O número de 
jogadores desse grupo, que já jogaram no São Paulo é igual a: 
a) 16. 
b) 19. 
c) 22. 
d) 25. 
 

12 - Um círculo inscrito num quadrado de lados medindo 8 cm possui área de: 
a) 8π cm2. 
b) 16π cm2. 
c) 32 π cm2. 
d) 64 π cm2. 
 

13 - Darci aplicou um capital à taxa de juros simples de 9,6% a.a. por um período de 15 meses. Os juros dessa 
aplicação rendeu-lhe R$ 170,40. O montante retirado por Darci foi de: 
a) R$ 1420,00. 
b) R$ 1514,00. 
c) R$ 1590,40. 
d) R$ 1684,40. 
 

14 - O produto entre um número natural e a metade de seu sucessor é igual a 120. Esse número é: 
a) 13. 
b) 15. 
c) 17. 
d) 19. 
 

15 - Um grupo de amigos foi ao Morumbi assistir um jogo do campeonato paulista de futebol. Eles compraram 3 
ingressos para arquibancada vermelha e 4 ingressos para arquibancada azul por R$ 266,00. Sabe-se que para 
esse jogo, os ingressos para a arquibancada azul custaram o equivalente a 5/6 do valor dos ingressos para a 
arquibancada vermelha. Cada ingresso para arquibancada azul custou: 
a) R$ 35,00.   c) R$ 49,00. 
b) R$ 42,00.   d) R$ 56,00. 
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16 - Quarenta aves consomem 14 kg de ração num período de 5 dias. Se fossem 30 aves, num período de 7 dias o 
consumo de ração seria de: 
a) 14,7 kg. 
b) 15 kg. 
c) 15,8 kg. 
d) 16,4 kg. 
 

17 - Mirtes comprou um terreno em formato de quadrado cuja área é de 324 m2. Para cercar esse terreno serão 
necessários: 
a) 36 m de tela. 
b) 45 m de tela. 
c) 54 m de tela. 
d) 72 m de tela. 
 

18 - Anne desenhou um retângulo cuja largura mede 5 cm e comprimento de 12 cm. A diagonal desse retângulo 
mede: 
a) 11 cm. 
b) 12 cm. 
c) 13 cm. 
d) 14 cm. 
 

19 - Marcos está construindo um reservatório em formato de paralelepípedo reto-retângulo cuja diagonal mede 9 
m, e duas de suas dimensões medem 1 m e 4 m, respectivamente. O volume desse reservatório será equivalente a: 
a) 3 mil litros. 
b) 30 mil litros. 
c) 32 mil litros. 
d) 36 mil litros. 
 

20 - A quinta parte do quadrado de quatro, subtraída do triplo de cinco é igual a: 
a) -59/5. 
b) -8,8. 
c) 8,8. 
d) 59/5. 
 

21 - A qual Partido Político o atual Presidente da Câmara de Antonina, Vereador Márcio Hais de Natal é 
filiado? 
a) PMDB. 
b) PR. 
c) PRTB. 
d) PSD. 
 

22 - De acordo com o Censo 2.010, qual é a população do município de Antonina? 
a) 18.198 habitantes. 
b) 18.819 habitantes. 
c) 18.891 habitantes. 
d) 18.918 habitantes. 
 

23 - De acordo com os dados do IBGE, qual é aproximadamente a Densidade Demográfica de Antonina? 
a) 12 habitantes por km². 
b) 14 habitantes por km². 
c) 21 habitantes por km². 
d) 41 habitantes por km². 
 

24 - Em que ano Antonina passou a condição de Cidade? 
a) 1.857. 
b) 1.867. 
c) 1.877. 
d) 1.887. 
 

25 - Em que ano foi concluída a Estrada da Graciosa? 
a) 1.863. 
b) 1.873. 
c) 1.883. 
d) 1.893. 
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26 - O nome de nosso município é uma homenagem ao Príncipe da Beira, Dom Antônio, que era filho de(a): 
a) Dom João VI. 
b) Dom Pedro I. 
c) Dom Pedro II. 
d) Princesa Isabel. 
 

27 - Qual das secretarias abaixo INEXISTE em Antonina? 
a) Agricultura e Meio Ambiente. 
b) Desenvolvimento e Transportes. 
c) Educação e Esporte. 
d) Planejamento e Obras. 
 

28 - Qual dos vereadores abaixo, já está em seu 6º mandato? 
a) Jefferson Oliveira Fonseca. 
b) Luis Carlos de Souza. 
c) Sidney Marçal de Oliveira Carvalho. 
d) Valdir Renato Cabral. 
 

29 - Quantos vereadores compõem a Câmara Municipal de Antonina? 
a) 08 (oito). 
b) 09 (nove). 
c) 10 (dez). 
d) 07 (sete). 
 

30 - São Símbolos de Antonina, EXCETO: 
a) Bandeira. 
b) Brasão. 
c) Escudo. 
d) Hino. 
 

31 - Existem três tipos de exemplos dos substratos energéticos encontrados nos alimentos, nos quais são 
armazenados em nosso organismo e utilizados como fonte de energia, o carboidrato, os lipídios e qual é o 
terceiro? 
a) Neofloxin. 
b) Hidrocortisona. 
c) Tripsina. 
d) Proteínas. 
 

32 - No sistema muscular os músculos podem ser diferenciados em três tipos, estriado esquelético, liso e estriado 
cardíaco. Qual a diferença entre o estriado esquelético e o estriado cardíaco? 
a) O estriado esquelético contraem-se por influência da nossa vontade, ou seja, são voluntários e o cardíaco é também 
estriado mas involuntário. 
b) O estriado esquelético se localizam nos vasos sanguíneos e são involuntários e o cardíaco se localizam em toda a 
região torácica e também é involuntário. 
c) O estriado esquelético é involuntário e o cardíaco contraem-se por influência da nossa vontade. 
d) Não existe diferença entre os músculos estriados esquelético e os músculos estriados cardíacos. 
 

33 - A atividade física orientada corretamente possibilita ao indivíduo a uma qualidade de vida no que se refere a 
saúde corporal e também a questão psicológica. O que se entende por atividade física? 
a) Sistema ordenado de práticas corporais de relativa complexidade que envolve competição e se fundamenta na 
superação do indivíduo. 
b) Qualquer movimento corporal, produzido pelos músculos esqueléticos, que resulta em gasto energético maior do que 
os níveis de repouso. 
c) Capacidade de realizar trabalho muscular de maneira satisfatória sem a presença de doença. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
 

34 - Segundo Piaget quando a criança planeja antes de sua ação a mesma se encontra em qual estágio? 
a) Operações concretas.   c) Sensório-motora. 
b) Operações formais.   d) Pensamento pré-operacional. 
 

35 - As habilidades motoras são classificadas de acordo com a tarefa em três categorias, a manipulativa, a 
locomotora e a de equilíbrio ou estabilizadora. Qual das alternativas descrevem movimentos somente da 
categoria manipulativa? 
a) Lançar, pegar, chutar e rebater.   c) Rolar, saltar, correr e alcançar. 
b) Caminhar, pegar, chutar e alcançar.  d) Galopar, lançar, pular e rebater.  
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36 - O desenvolvimento motor é classificado por fases e estágios e a transição de um estágio para o outro depende 
também do estimulo às tarefas que o indivíduo realiza ao longo de sua vida, segundo os teóricos 
desenvolvimentistas, qual é a primeira fase do desenvolvimento motor? 
a) Fase motora rudimentar. 
b) Fase motora reflexiva. 
c) Fase motora fundamental. 
d) Fase motora especializada. 
 

37 - As diversas fases da Educação Física e seus objetivos contam a história desta disciplina ao longo do tempo, 
que por certo período a educação física ficou a cargo dos militares que utilizaram a mesma de acordo com as 
necessidades do país na sua visão. Quais são as fases que históricas 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. 
 

38 - No futsal quando a equipe tem como objetivo de levar vantagem nas movimentações ofensivas, a mesma 
pode recorrer a utilização do goleiro linha que pode atuar no ataque obedecendo as regras pré-estabelecidas. 
Qual das situações descreve um erro na utilização do goleiro linha de acordo com a regra? 
a) O goleiro solta a bola do tiro de meta para seu companheiro e passa da quadra defensiva para a ofensiva e recebe a 
bola de volta sem que toque em nenhum adversário, trabalhando a mesma com os pés. 
b) O goleiro cobra o lateral na quadra defensiva e recebe a bola de volta sem que toque em nenhum adversário, porém o 
mesmo já se encontra dentro de sua área de meta. 
c) O goleiro executa a cobrança de uma falta na quadra ofensiva e a bola toca na barreira da equipe adversária e retorna 
para o goleiro ainda na quadra ofensiva que dá sequencia ao lance. 
d) O goleiro executa a cobrança de um tiro de canto e a bola entra diretamente ao gol e o gol é válido. 
 

39 - O futebol é uma paixão nacional e conhecer suas regras vai além do curso de educação física, pois o tema é 
abordado em qualquer área e qualquer situação social. De acordo com as regras oficiais do futebol é incorreto 
afirmar que: 
a) Em uma partida oficial de futebol qualquer jogador pode trocar de posição com o goleiro desde que o árbitro seja 
avisado previamente e os jogadores respeitem as regras sobre o uniforme e a troca poderá ser feita durante uma 
paralisação da partida. 
b) Se um jogador executar um tiro de saída diretamente ao gol e a bola entrar sem que toque em nenhum outro jogador 
o gol não será válido. 
c) O fato de estar em uma posição de impedimento não constitui uma infração. 
d) Em uma cobrança de tiro livre indireto um gol será válido somente se a bola tocar em outro jogador antes de entrar 
na meta. 
 

40 - Os conteúdos da educação física nos Parâmetros Curriculares nacionais (PCNs) são divididos em três blocos, 
agrupando áreas de conhecimentos similares da disciplina, estes blocos de acordo com o documento citado 
podem ser trabalhados juntos ou separadamente. Quais são os três blocos de conteúdos descritos no PCNs - 
Educação Física? 
a) Bloco: Jogos cognitivos e jogos de tabuleiro, Bloco: Esportes, jogos, lutas e ginásticas e Bloco: Atividades 
inclusivas. 
b) Bloco: Esportes, jogos, lutas e ginásticas, Bloco: Atividades rítmicas e expressivas e Bloco: Conhecimentos sobre o 
corpo. 
c) Bloco: Atividades rítmicas e expressivas, Bloco: Jogos pré-desportivos e cognitivos e Bloco: Lutas e atividades em 
grandes grupos. 
d) Bloco: Ginástica geral, Bloco: Desportos: futebol, futsal, handebol, basquete e Voleibol e Bloco: Conhecimento 
sobre o funcionamento do corpo. 
 
  

 




