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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 de prova contém, 30 (trinta) 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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EXIGÊNCIAS DA VIDA MODERNA 
 
Dizem que todos os dias você deve comer uma maçã por causa do ferro. E uma banana pelo potássio. E também uma 
laranja pela vitamina C. Uma xícara de chá verde sem açúcar para prevenir a diabetes. Todos os dias deve-se tomar ao 
menos dois litros de água. E uriná-los, o que consome o dobro do tempo. Todos os dias deve-se tomar um Yakult pelos 
lactobacilos (que ninguém sabe bem o que é, mas que aos bilhões, ajudam a digestão). Cada dia uma Aspirina, previne 
infarto. Uma taça de vinho tinto também. Uma de vinho branco estabiliza o sistema nervoso. Um copo de cerveja, 
para... não lembro bem para o que, mas faz bem. O benefício adicional é que se você tomar tudo isso ao mesmo tempo e 
tiver um derrame, nem vai perceber. 
Todos os dias deve-se comer fibra. Muita, muitíssima fibra. Fibra suficiente para fazer um pulôver. 
Você deve fazer entre quatro e seis refeições leves diariamente. E nunca se esqueça de mastigar pelo menos cem vezes 
cada garfada. Só para comer, serão cerca de cinco horas do dia... 
E não esqueça de escovar os dentes depois de comer. Ou seja, você tem que escovar os dentes depois da maçã, da 
banana, da laranja, das seis refeições e enquanto tiver dentes, passar fio dental, massagear a gengiva, escovar a língua e 
bochechar com Plax. Melhor, inclusive, ampliar o banheiro e aproveitar para colocar um equipamento de som, porque 
entre a água, a fibra e os dentes, você vai passar ali várias horas por dia.  
Há que se dormir oito horas por noite e trabalhar outras oito por dia, mais as cinco comendo são vinte e uma. Sobram 
três, desde que você não pegue trânsito. As estatísticas comprovam que assistimos três horas de TV por dia. Menos 
você, porque todos os dias você vai caminhar ao menos meia hora (por experiência própria, após quinze minutos dê 
meia volta e comece a voltar, ou a meia hora vira uma). E você deve cuidar das amizades, porque são como uma planta: 
devem ser regadas diariamente, o que me faz pensar em quem vai cuidar delas quando eu estiver viajando. Deve-se 
estar bem informado também, lendo dois ou três jornais por dia para comparar as informações. Ah! E o sexo! Todos os 
dias, tomando o cuidado de não se cair na rotina. Há que ser criativo, inovador para renovar a sedução. Isso leva tempo 
- e nem estou falando de sexo tântrico. Também precisa sobrar tempo para varrer, passar, lavar roupa, pratos e espero 
que você não tenha um bichinho de estimação. Na minha conta são 29 horas por dia. A única solução que me ocorre é 
fazer várias dessas coisas ao mesmo tempo! Por exemplo, tomar banho frio com a boca aberta, assim você toma água e 
escova os dentes. Chame os amigos junto com os seus pais. Beba o vinho, coma a maçã e a banana junto com a sua 
mulher... na sua cama. Ainda bem que somos crescidinhos, senão ainda teria um Danoninho e se sobrarem 5 minutos, 
uma colherada de leite de magnésio. 
Agora tenho que ir. É o meio do dia, e depois da cerveja, do vinho e da maçã, tenho que ir ao banheiro. E já que vou, 
levo um jornal... 
Tchau! 
Viva a vida com bom humor!!! 

 Luís Fernando Veríssimo 
 
Nessa crônica, nos é proposto uma reflexão da vida, do cotidiano agitado das pessoas. Releia o texto e responda 
as questões abaixo. 
 
01 - Segundo o texto, assinale a alternativa correta: 
a) O sedentarismo está presente na vida das pessoas, pois são tantas tarefas que elas desempenham que não sobra tempo 
para exercitar-se. 
b) Bebidas alcoólicas fazem bem a saúde e devem serem consumidas diariamente, pois além de ajudarem o coração, 
ainda alegram o sujeito. 
c) As mulheres são as que dão conta de tudo e ainda estão lindas e maravilhosas. 
d) O momento histórico atual, exige que as pessoas se estruturem de forma diferente, pois desempenha-se muitas 
funções, principalmente a mulher. 
 
02 - O que o escritor quer dizer com a frase conclusiva de sua crônica: “Viva a vida com bom humor”: 
a) Que a vida é uma palhaçada, onde os palhaços modernos precisam criar para conseguir o sorriso de sua plateia. 
b) Que nem tudo sai do jeito que planejamos e por isso é impossível ser feliz em meio a tantas preocupações e afazeres. 
c) Que mesmo na correria é possível encontrarmos tempo para alegrar-nos, e que as pessoas modernas mais felizes são 
as que não se preocupam com nada. 
d) Que numa sociedade moderna, onde o cotidiano das pessoas é repleto de compromissos, é preciso encontrar meios 
para tornar a vida prazerosa. 
 
03 - A pontuação tem sua importância num texto, com objetivos de reproduzir pausas e entonação da fala. 
Encontramos no texto reticências, assinale a alternativa referente a sua significação e  utilização no texto: 
a) Utilizada para explicar melhor algo que foi dito ou fazer uma indicação. 
b) Separar orações intercaladas, desempenhando as funções da vírgula e dos parênteses. 
c) Colocar em evidência uma frase, expressão ou palavra. 
d) Utilizada para indicar supressão de um trecho, interrupção ou dar ideia de continuidade. 
 
04 - O grau é a propriedade que o substantivo tem de exprimir as variações de aumentativo e diminutivo, no 
texto temos a presença desses dois fenômenos, assinale a alternativa em que aparecem palavras fora dos 
fenômenos citados: 
a) muitíssimo, crescidinho, tacinha, rochedo.  c) vinho, pedrona, homenzinho, cavalinho. 
b) pouquíssimo, bocarra, vidrinho, mureta.   d) pezão, pratão, ratinho, antiquíssimo, feiíssimo. 
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05 - Na frase: “Todo dia deve-se tomar ao menos dois litros de água”, a partícula “se” indica: 
a) Pronome reflexivo: funciona como objeto direto, indireto e sujeito do infinitivo. 
b) Partícula apassivadora: quando se liga verbos transitivos diretos a intenção de apassivá-los. 
c) Partícula expletiva: não desempenha função sintática nenhuma ao se associar ao verbo. 
d) Partícula integrante do verbo: ligada a verbos pronominais. 
 
06 - O verbo dever aparece na crônica desempenhando uma função, assinale a alternativa que contraria essa 
função proposta pelo escritor: 
a) Função de obrigatoriedade. 
b) No sentido de necessidade. 
c) Na função de espontaneidade. 
d) No sentido de criatividade. 
 
07 - Num grupo de 39 amigos, 25 gostam de axé, 28 gostam de funk e 3 não gostam de axé nem de funk. O 
número de pessoas desse grupo que gostam de axé e funk é igual a: 
a) 14. 
b) 15. 
c) 17. 
d) 20. 
 
08 - A vazão de água em 6 torneiras, abertas por um período de 3/4 de hora é de 621 litros. Se fossem 5 torneiras, 
abertas por um período de 1 hora, a vazão de água seria de: 
a) 690 litros. 
b) 660 litros. 
c) 630 litros. 
d) 580 litros. 
 
09 - O dobro do quadrado de um número, adicionado de seu triplo é igual a 90. Esse número é: 
a) 8. 
b) 6. 
c) 4. 
d) 3. 
 
10 - Janice recortou dois quadrados cujas áreas de cada um mede 36 cm2 e os colocou um ao lado do outro, 
formando um retângulo. A diagonal desse retângulo mede: 

a)  cm. 

b)  cm. 

c)  cm. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
11 - Uma caixa de sapatos em formato de paralelepípedo reto-retângulo possui dimensões de 15 cm, 22 cm e 4 
dm. O volume de uma pilha contendo 350 dessas caixas é igual a: 
a) 0,462 m3. 
b) 4,62 m3. 
c) 46,2 m3. 
d) 462 m3. 
 
12 - Bruno e Adão foram na lanchonete “Ki Delícia”. Bruno pagou por 2 lanches e 1 refrigerante o valor de R$ 
13,40 enquanto que Adão pagou por 1 lanche e 2 refrigerantes o valor de R$ 10,60. O valor que se paga por 1 
lanche e 1 refrigerante nessa lanchonete é igual a: 
a) R$ 6,00. 
b) R$ 7,00. 
c) R$ 8,00. 
d) R$ 9,00. 
 
13 - As alternativas abaixo apresentam sequencialmente o resumo de uma decisão do TCE, publicada no site 
Bem Paraná. Assinale o trecho onde existe uma afirmativa INCORRETA: 
a) A remuneração dos vereadores dos 399 municípios paranaenses não pode ser fixada em percentual sobre o que 
recebem os deputados estaduais. 
b) A vinculação é ilegal, de acordo com o Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR). 
c) Atualmente, muitas Câmaras usam essa norma como base para fixação dos salários dos vereadores. 
d) Por conta disso, eles estipulam como limite de remuneração dos parlamentares municipais o percentual de até 70% 
do que recebem os deputados estaduais, o que representa hoje R$ 20 mil mensais. 
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14 - Em que ano foi inaugurada a iluminação elétrica de Paranaguá? 
a) 1.892. 
b) 1.902. 
c) 1.912. 
d) 1.922. 
 
15 - Em que ano o Distrito de Matinhos foi elevado a categoria de Município? 
a) 1.947. 
b) 1.957. 
c) 1.967. 
d) 1.977. 
 
16 - Em que cidade do Estado do Paraná, ocorreu no último dia 12 um assalto ao Fórum que resultou em 
dezenas de armas roubadas? 
a) Araruna. 
b) Luiziana. 
c) Mamborê. 
d) Peabiru. 
 
17 - A preocupação com a juventude e a saúde da população no Brasil foram temas abordados pelas tendências 
históricas da educação física, porém umas dessas tendências além de ter esta preocupação também sistematizava 
educacionalmente o processo de ensino da Educação Física, qual era esta tendência? 
a) Militarista. 
b) Pedagogicista. 
c) Higienista. 
d) Saúde pública. 
 
18 - Os jogos recreativos, a ginástica e o desporto são estratégias práticas atuais da educação física bem como das 
tendências históricas da educação física no Brasil. Qual tendência utilizava esta prática como meio para levar a 
juventude a aceitar as regras de convívio democrático e de preparar as novas gerações para o altruísmo: 
a) Militarista.   c) Higienista. 
b) Pedagogicista.   d) Saúde pública. 
 
19 - Ao prescrever um programa de atividade física para crianças é necessário acompanhar seu crescimento 
para que o exercício não influencie negativamente. Qual das alternativas descreve uma característica correta 
sobre o crescimento infantil? 
a) As crianças e jovens crescem de modo gradativo e contínuo. 
b) A velocidade do crescimento aumenta a partir do nascimento até a idade adulta. 
c) Em crianças com desenvolvimento considerado normal não há uma coincidência entre idade biológica e física. 
d) As crianças e jovens não crescem de modo contínuo, mas em saltos. 
 
20 - Para um planejamento adequado de treinamento ou iniciação esportiva para a infância e juventude é 
incorreto afirmar que: 
a) O treinamento de crianças e jovens para que tenha uma aprendizagem satisfatória necessita que tenha base no treino 
do adulto, ou seja, o correto é a aplicação de uma redução do treinamento adulto. 
b) O treinamento de crianças e jovens não é uma redução do treinamento adulto. 
c) Dos 6 aos 10 anos a criança é capaz de reter com facilidade novos movimentos. 
d) O treinamento precoce corresponde não a idade do indivíduo, mas as atividades que o mesmo não está capacitado a 
realizar. 
 
21 - A atividade física para o idoso não tem apenas a relação de benefícios com o desempenho físico, mas sim com 
fatores ligados a qualidade de vida que o indivíduo possa alcançar com esta atividade, desde que seja prescrita a 
aplicada corretamente. Qual das alternativas não descreve um benefício da atividade física para o idoso? 
a) Mantém sua capacidade funcional, mantedo-o independente e preservando sua autonomia. 
b) Melhoria da condição periférica. 
c) A atividade física estabelece uma instabilidade na força muscular do idoso. 
d) Melhora os movimentos articulares. 
 
22 - A prescrição de atividade física para o idoso deve ser individualizada e de acordo com suas necessidades, as 
atividades devem ser prazerosas e o profissional deve estimular o idoso para que a mesma tenha uma 
continuidade. Os idosos de acordo com sua condição física foram classificados pela sociedade americana de 
geriatria em incapazes, dependente, fisicamente independente, fisicamente apto e atleta. Qual ou quais das 
classificações a atividade física é indicada? 
a) Idoso fisicamente apto e idoso atleta. 
b) Idoso incapaz e idoso dependente. 
c) Idoso incapaz, idoso dependente, idoso fisicamente independente, idoso fisicamente apto e idoso atleta. 
d) Somente para o idoso fisicamente independente. 
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23 - A avaliação é um parâmetro indispensável para um programa de atividade física em geral, segundo Guedes 
os termos avaliar, testar e medir são utilizados de maneira incorreta quando trata-se de medidas e avaliação em 
educação física. Qual a diferença entre testar, medir e avaliar? 
a) Testar é verificar desempenho mediante situações previamente organizadas e padronizadas, medir é descrever 
fenômenos do ponto de vista quantitativo e avaliar é interpretar dados quantitativos e qualitativos para obter parecer ou 
julgamento de valores com bases referenciais previamente definidos. 
b) Medir é verificar desempenho mediante situações previamente organizadas e padronizadas, avaliar é descrever 
fenômenos do ponto de vista quantitativo e testar é interpretar dados quantitativos e qualitativos para obter parecer ou 
julgamento de valores com bases referenciais previamente definidos. 
c) Avaliar é verificar desempenho mediante situações previamente organizadas e padronizadas, medir é descrever 
fenômenos do ponto de vista quantitativo e testar é interpretar dados quantitativos e qualitativos para obter parecer ou 
julgamento de valores com bases referenciais previamente definidos. 
d) Testar é verificar desempenho mediante situações previamente organizadas e padronizadas, avaliar é descrever 
fenômenos do ponto de vista quantitativo e medir é interpretar dados quantitativos e qualitativos para obter parecer ou 
julgamento de valores com bases referenciais previamente definidos. 
 
24 - A qualidade de um instrumento de medida determina a validade do objetivo em questão. A validade é 
definida como grau com que o instrumento de medida oferece informações quanto as características ou aos 
comportamentos associados ao atributo que se pretende avaliar e segundo Guedes a validade pode ser lógica, 
concorrente ou preditiva. Qual a validade que corresponde a análise representativa dos escores obtidos com o 
instrumento de medida em relação a característica ou ao comportamento que se pretende analisar: 
a) Lógica. 
b) Concorrente. 
c) Preditiva. 
d) Lógica, concorrente e preditiva. 
 
25 - O Tai Chi Chuan além de ser uma arte marcial também é conhecido como uma técnica para uma vida longa. 
O Tai Chi Chuan por utilizar movimentos suaves favorece a prática para o idoso. Qual das alternativas não está 
associada às capacidades físicas beneficiadas pelo trabalho do Tai Chi Chuan? 
a) Equilibrio corporal. 
b) Equilíbrio psicológico. 
c) Fortalecimento muscular. 
d) Auxilio na flexibilidade. 
 
26 - O Yoga pode ser definido como a metodologia baseada nos textos hindus (shastras) para conduzir ao estado 
de iluminação interior (samádhi). O Yoga não se trata apenas de movimentos práticos, mas sim de 
comportamento e disciplina. Qual destas não é uma modalidade do Yoga? 
a) Thatha Yoga, o Yoga da luta. 
b) Hata Yoga, o Yoga físico. 
c) Kriyá Yoga, o Yoga da atividade evolutiva. 
d) Laya Yoga, o Yoga das paranormalidades. 
 
27 - Os movimentos são classificados por Gallahue e Ozmun em três categorias, quais são elas? 
a) Locomotor, manipulativo e corridas. 
b) Locomotor, estabilizador e manipulativo. 
c) Movimento com objeto, sem objeto e misto. 
d) Movimento reflexo, rudimentar e fundamental. 
 
28 - De acordo com o tipo de ambiente onde são executadas, as habilidades motoras podem ser classificadas em 
habilidade aberta e habilidade fechada. Quais são as características da habilidade aberta? 
a) Os movimentos são executados em um ambiente estável e previsível. 
b) O executante decide quando usar a habilidade, o ambiente é indiferente. 
c) O estímulo para a execução da habilidade é externa, vem do ambiente. O ambiente é variável e imprevisível. 
d) As habilidades abertas se relacionam a quantidade de massa muscular utilizada no movimento. 
 
29 - Um evento esportivo requer esforço coletivo para que o mesmo seja elaborado e executado sem que haja 
situações que não foram previstas e atrapalhem o andamento do evento. A elaboração de um evento pode ser 
dividida em etapas. Assinale a alternativa que relaciona a etapa com sua correta função específica: 
a) Planejamento (pesquisa), Pré-evento (execução), Desenvolvimento (organização) e Pós-Evento (avaliação). 
b) Planejamento (avaliação), Pré-evento (organização), Desenvolvimento (execução) e Pós-Evento (pesquisa). 
c) Planejamento (execução), Pré-evento (organização), Desenvolvimento (pesquisa) e Pós-Evento (avaliação).  
d) Planejamento (pesquisa), Pré-evento (organização), Desenvolvimento (execução) e Pós-Evento (avaliação). 
 
30 - O osso é um tecido vivo e dinâmico e pode ser classificados de acordo com sua forma em longo, curto, plano, 
pneumáticos, irregular e sesamóide. Qual a classificação da fíbula quanto sua forma? 
a) Irregular.  c) Longo. 
b) Plano.  d) Sesamóide. 
 




