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INSTRUÇÕES 
 

1-Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos 
restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, 
inclusive aparelho celular devidamente cadastrado e etiquetado junto ao 
fiscal de sala. 
2- Ao terminar a conferência do caderno de provas, caso o mesmo esteja 
incompleto ou tenha qualquer defeito, o (a) candidato (a) deverá solicitar 
ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamação neste sentido 
após, decorridos 15 minutos da entrega do mesmo. Inclusive devendo o 
candidato verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se 
devidamente identificado no caderno de provas.  
3- Deve-se marcar no GABARITO/CARTÃO DE RESPOSTAS apenas uma 
opção em cada questão, com caneta azul ou preta, SEM RASURAS, SEM 
AMASSÁ-LO, SEM PERFURÁ-LO, caso contrário, a questão será anulada. 
4- A duração da prova é de 03 (TRÊS) horas, já incluído o tempo destinado 
à identificação - que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento 
do CARTÃO DE RESPOSTAS (GABARITO). 

 

CONCURSO PÚBLICO 

 

 

 

 

TARDE 

 
 

 

NÍVEL MÉDIO 

 
MAIS INFORMAÇÕES: 
 

 Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

 Telefone: (86)9986-7981 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova 

 

NOME DO CANDIDATO: 

_________________________________________________________ 
 

Nº DE INSCRIÇÃO: 

_________________________________________________________ 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                          QUESTÕES DE 1 A 10 
 

 
INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

 

CENA DE RUA 

“RIO DE JANEIRO – Durou duas horas, ou mais, a tentativa do amigo em provar que a 
violência está entranhada no homem desde os tempos da criação do mundo, é peça de 
nosso equipamento básico, como os rins, o fígado, o esôfago e o piloro. Como prova, 
citou desde o assassinato de Abel por seu irmão Caim até a chacina da Baixada 
Fluminense. 

 Pensando bem, dei-lhe razão em parte. A história e as lendas da humanidade são 
uma sucessão de guerras, crimes pessoais e coletivos provocados por motivos fúteis. No 
campo da lenda, a guerra de Tróia, por causa de uma mulher, ou a morte de Desdêmona, 
por causa de um lenço. No campo da história, brigou-se por causa de cavalos, de vasos 
tidos como sagrados. Nos tempos da nobreza, por filhos que não nasceram na hora 
devida e por outros que nasceram na indevida hora. 

 Critiquei a generalização do amigo, mas aqui, no fundo, concordei com quase tudo 
que ele dizia. A violência é tão humana quanto o amor – sentimento que também causa 
violência quando contrariado ou traído. 

 Após a conversa, voltando para o carro, vi uma velhinha ser assaltada na esquina da 
Barata Ribeiro com Santa Clara, um sujeito magrinho, de short, tirou-lhe a bolsa com 
força, a velhinha caiu, ajudei-a a levantar-se, alguém já havia pedido uma ambulância 
pelo celular. Tudo bem, segui meu caminho e só então, quando peguei o volante do 
carro, notei que minha mão estava suja do sangue da velhinha. Ela se machucara na 
fronte e eu havia segurado sua cabeça. 

 Cena que deveria esquecer logo e, mesmo que não a esquecesse, não mereceria 
memória e crônica. Mas fiquei impressionado com aquele sangue. Lembrei da conversa 
do amigo, a violência que faz parte do equipamento humano. 

 Limpei a mão e o volante com o lenço de papel que apanhei no porta-luvas. Joguei 
o lenço num bueiro junto à calçada. Um cidadão ia passando e me reprovou a falta de 
educação e civilidade. Xingou minha mãe. Eu xinguei a dele e fui embora. “ 

Carlos Heitor Cony. Gazeta do Povo, Curitiba, 17 mar. 2005 
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O autor diz que a cena que serviu de mote para a crônica sequer mereceria a memória ou o registro. O que o fez mudar de 

ideia? Assinale: 

a) A comparação com o amor, que causa violência quando contrariado ou traído. 

b) Ter visto uma velhinha ser assaltada e machucada no centro da cidade. 

c) A lembrança da conversa com o amigo, que o fez concluir que a violência faz parte do equipamento humano. 

d) Uma pessoa tê-lo ofendido por jogar um lenço de papel num bueiro perto da calçada. 

e) A reprovação de um individuo que ao passar reprovo-o por ter sido mal educado ao jogar o lenço num bueiro. 

 

 

 

O uso do diminutivo pode sugerir vários sentidos. Assinale a alternativa que expressa os sentidos sugeridos pelo uso do 

diminutivo de “velha” e “magro”, respectivamente, no trecho: 

              

          “Após a conversa, voltando para o carro, vi uma velhinha ser assaltada na esquina da 

“Barata Ribeiro com Santa Clara, um sujeito magrinho, de short, tirou-lhe a bolsa com força,...” 

 

a) Tamanho e tamanho. 

b) Tamanho e desprezo. 

c) Carinho e tamanho. 

d) Carinho e carinho. 

e) Tamanho e esnobação 

 

 

 

 

O texto está dividido em seis parágrafos, cada um deles possui uma ideia central. Assinale a alternativa que expressa às 

ideias centrais por parágrafo: 

 

a)  

I. Um amigo do narrador tenta convencê-lo de que a violência é inerente ao ser humano. 

II. Exemplos de atos de violência por motivos fúteis são apresentados para defender a tese do amigo. 

III. O narrador assume que concorda com quase tudo que o amigo disse, embora critique a generalização feita por ele. 

IV. O narrador presencia um assalto cometido contra uma velhinha, logo após a conversa, antes mesmo de chegar ao 

carro e a auxilia. 

V. O sangue na mão do narrador o impressiona e o leva a refletir sobre a conversa com o amigo. 

VI. Ao jogar o lenço sujo de sangue na rua, o narrador é repreendido e ofendido, então, ofende também quem o ofendeu 

e vai embora. 

 

b)  

I.  O tempo de conversa entre o narrador e seu amigo foi muito longo. 

II. Exemplos de atos de violência por motivos fúteis são apresentados para refutar a tese do amigo. 

III. Comparação entre a violência e o amor. 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 
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IV. O narrador presencia um assalto cometido contra uma velhinha, logo após a conversa, antes mesmo de chegar ao 

carro e a auxilia. 

V. O sangue na mão do narrador o impressiona, mas o fato logo deve cair no esquecimento. 

VI. Ao jogar o lenço sujo de sangue na rua, o narrador é repreendido e ofendido, então, cala-se e vai embora. 

 

c)  

I. O tempo de conversa entre o narrador e seu amigo foi muito longo. 

II. Alguns atos de violência por motivos fúteis não podem servir para justificar a tese do amigo. 

III. Embora critique a generalização feita pelo amigo, o narrador assume que concorda com quase tudo que ele disse. 

IV. O narrador, dias depois, presencia um assalto cometido contra uma velhinha. 

V. O sangue na mão do narrador o impressiona, mas o fato logo deve cair no esquecimento. 

VI. Ao jogar o lenço sujo de sangue na rua, o narrador é repreendido e ofendido, então, cala-se e vai embora. 

 

d)  

I. Um amigo do narrador tenta convencê-lo de que a violência é inerente ao ser humano. 

II. Exemplos de atos de violência por motivos fúteis são apresentados para defender a tese do amigo. 

III. O narrador presencia um assalto cometido contra uma velhinha, logo após a conversa, antes mesmo de chegar ao 

carro e a auxilia. 

IV. Embora critique a generalização feita pelo amigo, o narrador assume que concorda com quase tudo que ele disse. 

V. O sangue na mão do narrador o impressiona e o leva a refletir sobre a conversa com o amigo. 

VI. Ao jogar o lenço sujo de sangue na rua, o narrador é repreendido e ofendido, então, cala-se e vai embora. 

 

e)  

I. O narrador comete um ato de violência e tenta convencer o amigo a fazer o mesmo 

II. Nenhum caso de violência serve para ilustrar a posição de defesa do amigo sobre o ser humano 

III. Ao ser repreendido por sua falta de educação ele dar razão ao amigo sobre a índole do ser humano  

IV. O narrador se lembra de um ato de violência que presenciou há alguns atrás para provar sua tese 

V. Ele se ofende por ter sido repreendido por sua falta de educação ao jogar o lenço na rua 

VI. Ao se ferir ele lembra da conversa que teve com o amigo sobre a violência inerente ao ser humano 

 

 

 

 

Assinale a alternativa que completa corretamente os espaços em branco: 

“É preciso que __________ novidades interessantes que _______ e ________ ao mesmo tempo”. 

a) surjam – divertem – instruam; 

b) surjam – divirtam – instruam; 

c) surjam – divirtam – instruem; 

d) surgem – divertem – instruem; 

e) surgem – divirtam – instruam. 

 

 

 

 

QUESTÃO 04 
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Leia o poema abaixo do poeta romântico Álvares de Azevedo, escrito um mês antes de sua morte em seguida responda as 

questões propostas. 

Se eu morresse amanhã 

 
 

Se eu morresse amanhã, viria ao menos 

Fechar meus olhos minha triste irmã; 

Minha mãe de saudades morreria 

Se eu morresse amanhã! 

 

Quanta glória pressinto em meu futuro! 

Que aurora de porvir e que manhã! 

Eu perdera chorando essas coroas 

Se eu morresse amanhã 

 
 
 
 
 

 

 
 

Ao longo do poema os tempos verbais sofrem variação. Observe as formas verbais empregadas na 1ª estrofe. Em que 

tempo e modo estão? 

a) Morresse: pretérito imperfeito do subjuntivo; viria e morreria: futuro do pretérito do indicativo. 

b) Morresse: pretérito Imperfeito do Indicativo; viria e morreria: pretérito Mais-que-perfeito do Indicativo. 

c) Morresse: Futuro do Pretérito do subjuntivo; viria e morreria: Futuro do Subjuntivo. 

d) Morresse: pretérito Mais-que-perfeito do Indicativo; viria e morreria: Futuro do Presente do Indicativo. 

e) Morresse: pretérito Perfeito do Indicativo; viria e morreria: Futuro do Subjuntivo. 

 

 
 

De acordo com a variedade padrão da língua, os tempos e modos verbais da 1ª estrofe estão em perfeita correlação? 

a) Sim o pretérito imperfeito do indicativo se correlaciona com o pretérito mais-que-perfeito do indicativo 

b) Não, pois o futuro do pretérito do subjuntivo não se correlaciona com o futuro do subjuntivo. 

c) Sim, o futuro do pretérito do indicativo se correlaciona com o pretérito imperfeito do subjuntivo. 

d) Sim, pois o pretérito mais-que-perfeito do indicativo se correlaciona com o futuro do presente do indicativo. 

e) Sim, pois o pretérito perfeito do indicativo se correlaciona com o futuro do subjuntivo. 

 

 
 

Observe agora que na 2ª, na 3ª e na 4ª estrofes são feitas as seguintes correlações verbais: perdera/batera/emudecera – 

morresse. As três primeiras formas estão no pretérito mais – que - perfeito do indicativo, mas tem, no contexto, valor 

semântico de outro tempo verbal. Qual é ele? 

a) Pretérito Imperfeito do indicativo 

b) Pretérito imperfeito do subjuntivo 

c) Pretérito perfeito do indicativo 

d) Futuro do pretérito do indicativo 

e) Futuro do pretérito do subjuntivo 

Que dor! Que céu azul! Que doce n’alva. 

Acorda a natureza mais louçã! 

Não me batera tanto amor no peito 

Se eu morresse amanhã! 

 

Mas essa dor da vida que devora 

À ânsia de glória, o dolorido afã... 

A dor no peito emudecera ao menos 

Se eu morresse amanhã 

 

(In: Álvares de Azevedo. São Paulo: Abril 

educação, 1982.p. 51 Literatura 

Comentada). 

 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 
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Em todas as estrofes, há a conjunção se que funciona como suporte linguístico para o eu lírico adentrar o plano hipotético, 

o plano da fantasia. Qual dos seguintes valores semânticos ela expressa? 

 

a) Causa e indicação 

b) Consequência e proporção 

c) Tempo e valor 

d) Adversidade e adição 

e) Condição e concessão 

 

 

 

 

Leia a frase abaixo de Millôr Fernandes 

 

 

 

 

 

 

A palavra mal, no caso específico da frase acima de Millôr, é: 

 

a) Substantivo 

b) Advérbio 

c) Conjunção 

d) Preposição 

e) Adjetivo 

 

 

 

 

Indique a única sequencia em que todas as palavras estão grafadas corretamente: 

 

a) fanatizar - analizar - frizar.  

b) fanatisar - paralizar - frisar.  

c) banalizar - analisar - paralisar.  

d) realisar - analisar - paralizar. 

e) utilizar - canalisar - vasamento. 

 
 
 
 
 
 

 

Beber é mal, mas é muito bom. 

(FERNANDES, Millôr, Folha de S. Paulo, 5 de ago. 2001, p. 18.). 

 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 
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CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES                            QUESTÕES DE 11 A 15 
 

 
 

 

 

 

 

Acompanhe a seguinte notícia publicada no site G1 Notícias, em 24/05/2012, às 15h45:  

 

Comissão aprova projeto que inclui casamento gay no Código Civil 

Proposta da senadora Marta Suplicy não interfere no casamento religioso. 

Projeto ainda precisa passar por CCJ e plenário do Senado e pela Câmara. 

“A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) aprovou projeto de lei da senadora Marta 

Suplicy (PT-SP) que introduz no Código Civil a união estável entre casais homossexuais e a possibilidade da 

conversão dessa união em casamento civil”.  

 

Sobre este tema, podemos afirmar corretamente todas as alternativas abaixo, exceto: 

a) A proposta não interfere nos critérios adotados pelas igrejas para o casamento religioso. 

b) O projeto de Marta Suplicy transforma em lei a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que em maio do ano 

passado reconheceu a união estável entre homossexuais como unidade familiar. 

c) No Brasil, atualmente, outras instituições que já reconhecem a união de casais do mesmo sexo, como o Supremo 

Tribunal Federal, a Receita Federal e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

d) Se transformado em lei, o projeto eliminará dificuldades de casais homossexuais para conseguir efetivar o casamento 

civil, já que, apesar da decisão do Supremo Tribunal Federal, alguns juízes argumentam que não existe legislação sobre o 

assunto. 

e) O reconhecimento da união estável homoafetiva não encontra respaldo em nenhuma legislação latino-americana, 

sendo que, caso o Projeto seja aprovado, o Brasil será o pioneiro no tema. 

 

 

 

 

No último dia 21 do mês de maio, o Governo Federal anunciou redução em uma espécie de tributo para um setor bem 

específico da indústria, que gerou uma redução no preço de tais produtos, gerando descontos de até 10% (dez por cento) 

do valor antes comercializado. Que tributo foi este que sofreu redução e a que setor é destinado tal medida? 

a) IPI e Setor de Calçados. 

b) IR e Setor de Imóveis. 

c) IOF e Setor Farmacêutico. 

d) IPI e Setor Automobilístico. 

e) IOF e Setor Agroindústria. 

 

 

 

O mais recente escândalo político de Brasília tem como personagem central o empresário goiano Carlos Augusto Ramos, 

o “Carlinhos Cachoeira”. Sobre tal assunto, avalie as seguintes afirmativas: 

I – Na operação “Monte Carlo”, levada a frente pela Polícia Federal, as ligações grampeadas acabaram por mostrar uma 

ligação do contraventor com o Senador goiano Demóstenes Torres, que, uma vez acuado, prontamente se afastou de seu 

cargo no Congresso Nacional. 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 
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II – A ligação obscura com Cachoeira, levou Demóstenes Torres a ser alvo de inquérito junto ao Supremo Tribunal Federal 

(STF), perder a liderança do seu partido (PSOL, do qual pediu, posteriormente, para sair), responder processo no 

Conselho de Ética e Disciplina do Senado Federal e ter seu sigilo bancário quebrado por ordem judicial. 

III – Em 17 de abril de 2012, líderes partidários apresentaram requerimento de criação da Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI) mista para investigar as relações do contraventor Carlinhos Cachoeira com agentes públicos e privados, 

entre os quais parlamentares e empresários. Dois dias depois, o requerimento é lido em sessão conjunta do Congresso, e 

a CPI é oficialmente criada.  

IV – Em 3 de maio de 2012, o relator da denúncia contra Demóstenes no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, 

senador Humberto Costa (PT-PE) pede abertura de processo disciplinar contra Demóstenes Torres, que resultou em sua 

cassação, poucos dias depois. 

Dessa forma, podemos afirmar que: 

a) Somente os itens I e II estão corretos. 

b) Somente os itens III e IV estão corretos. 

c) Somente o item III está correto. 

d) Todos os itens estão corretos. 

e) Todos os itens estão incorretos. 

 

 

 

 

Sobre a cúpula do BRICS, que ocorreu no fim de março de 2012, podemos afirmar todas as alternativas abaixo, exceto: 

a) A cúpula dos BRICS de 2012 foi a quarta versão do evento anual, uma conferência de relações internacionais à qual 

comparecem os chefes de estado dos cinco países-membros: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.  

b) Esta foi a primeira reunião com a participação da África do Sul, o último pais a entrar na cúpula. 

c) O tema do evento foi "A Parceria dos BRICS para a Estabilidade Global, Segurança e Prosperidade". 

d) A cúpula teve diversas discussões entre os chefes de estado sobre questões políticas, incluindo a economia global, o 

terrorismo e a segurança energética. 

e) A cúpula aconteceu no hotel Taj Palace em Nova Déli, sendo a primeira vez que a Índia hospedou a cúpula dos BRICS.  

 

 

 

O ano de 2012 tem sido um ano de importantes mudanças no cenário político mundial, já que figuras importantes 

politicamente foram eleitas, enquanto outras caíram por meio de golpes ou crises. Desta forma, julgue os itens abaixo: 

(  ) François Hollande  foi eleito presidente da França. 

(  ) Taur Matan Ruak foi eleito presidente de Timor-Leste. 

(  ) Vladimir Putin foi eleito presidente da Rússia. 

(  ) Em 17 de fevereiro, Christian Wulff, presidente da Suíça, apresenta a sua demissão. 

(  ) Em 12 de abril, uma junta militar toma o poder em golpe de estado na Guiné-Bissau. 

Desta forma, o correto preenchimento das lacunas acima leva à seguinte sequência: 

a) V – V – V – F – V. 

b)  V – F – V – F – V. 

c)  V – V – F – F – V. 

d)  F – V – V – F – F. 

e) V – V – V – F – F. 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 
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CONHECIMENTOS LOCAIS                                                               QUESTÕES DE 16 A 20 
 

 
 

 

 
 
 

Com uma área total de 957, 62 km² (quilômetro quadrado) o município de Altos-PI encontra-se localizado na mesorregião 

do: 

a) Centro-Norte Piauiense 

b) Sudoeste Piauiense  

c) Centro Sul Piauiense  

d) Oeste Piauiense 

e) Norte Piauiense 

 

 

 

Sobre o município de Altos-PI, marque a alternativa CORRETA: 

I.A BR 316 é a via que liga Altos a Teresina, longitudinalmente. 

II.O município de Altos-PI originou-se do povoado chamado Olho d’água, caracterizado pela existência de uma nascente, 

no local conhecido como olho d’água do Éneas. 

III.Dentre as pessoas com 15 anos, menos da metade é alfabetizada; 

IV.O município é limitado a norte por José de Freitas e Campo Maior, a leste por Coivaras, a sul por Pau D’Arco do Piauí e 

a Oeste por Teresina. 

a) Os itens I e III estão corretos. 

b) Apenas o item I está correto. 

c) Apenas o  item IV está correto. 

d) Existem três itens corretos. 

e) Apenas o item II está correto. 

 

 

 

Sobre o município de Altos-PI, julgue os itens a seguir: 

I. O município conta com rios perenes, cachoeiras e riachos com piscinas naturais, possuindo uma estrutura propicia ao 

ecoturismo e a prática de esportes radicais. 

II. A cidade de Altos possui três sítios paleontológicos, com a presença de lenhas fósseis que datam de 230 a 250 milhões 

de anos (Era Paleozóica) localizadas nas zonas rurais Gameleira, Serra do Gustavo (também conhecida como Boqueirão 

do Brejo) e Barrinha. 

III. A cidade de Altos possui a Floresta Nacional dos Palmares (único do estado) com 170 ha, unidade de conservação 

ambiental federal administrado pelo IBAMA. 

IV. Em 1938, através da Lei Estadual nº  159 de 16/12/1938, foi criado o distrito com a denominação de Altos-PI, ainda 

estão subordinado a Campo Maior  

a) Os itens I e III estão corretos. 

b) Apenas o item I está correto. 

c) Apenas o item IV está correto. 

d) Existem três itens corretos. 

e) Os itens II e III estão errados. 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 
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Identifique a alternativa correta. 

a) Altos-PI possui uma biblioteca Municipal Dr. José Barros, situada na Praça Cônego Honório, no centro da Cidade. 

b) O município de Altos-PI é constituído de uma grande rede de ensino nas redes pública e privada. A rede municipal 

dispõe 78 escolas, a rede estadual 17 escolas e a rede particular conta com 15 (quinze) escolas, atendendo os níveis de 

ensino infantil, fundamental e médio. 

c) Riquezas minerais do município de Altos-PI: Amianto, Barita, Granito, Opala, Chumbo e Talco. 

d) A vegetação de Altos, é composta por caatingas, arbustivas, caatingas arbóreas e campo cerrado. 

e) O maior lençol freático do mundo localiza-se em solos piauienses e boa parte desse potencial pertence à região de 

Altos-PI. 

 

 

 

 

Fundado em 1922, o município de Altos-PI encontra-se localizado na microrregião: 

a) Grande Teresina 

b) Médio Parnaíba 

c) Alto Parnaíba 

d) Litoral Piauiense 

e) Baixo-Parnaíba.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

ÁREA LIVRE 
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O basquetebol ou bola ao cesto é um desporto coletivo inventado em 1891 pelo professor de Educação Física canadense 

James Naismith, na Associação Cristã de Moços de Springfield (Massachusetts), EUA. É jogado por duas equipes de 5 

jogadores, que têm por objetivo passar a bola por dentro de um cesto colocado nas extremidades da quadra, seja num 

ginásio ou ao ar livre. Com relação ao basquete, quando uma equipe estiver com o controle da bola, terá que fazer um 

arremesso à cesta dentro do tempo de:  

a) 3 segundos.  

b) 8 segundos.  

c) 16 segundos.  

d) 24 segundos.  

e) 32 segundos.  

 

 

 
 

As atividades, serviços e ações voltadas ao esporte de integração e de lazer, ganham expressividade na cultura brasileira, 

à medida que grandes eventos esportivos estão para acontecer, como o caso do Brasil ser sede dos Jogos Olímpicos em 

2016. Neste sentido, o esporte enquanto prática de lazer se torna: 

a) Uma prática ao alcance de todos, apoiado por políticas de lazer, que respondem às necessidades da população. 

b) Um fenômeno cultural e social cada vez mais distante dos princípios hegemônicos do capitalismo 

c) Uma prática de lazer que oferece possibilidades diversas de desenvolvimento seja pessoal, social ou pedagógica. 

d) Uma atividade sociocultural com grandes proporções midiáticas, sem grandes repercussões para a maioria da       

população. 

e) Um fenômeno de linguagem universal em busca da emancipação dos sujeitos. 

 

 

 

 

Analise os itens abaixo referentes à motricidade humana 
I. Diante de sua percepção a ação do corpo depende de uma apreensão de conhecimentos os quais expressão em 

sentidos seus movimentos. 
II. A Motricidade Humana não pode ser vista apenas com um olhar superficial, pois o corpo e o movimento de um animal 

racional (ser humano) busca em seu movimento uma ação à transcendência para que o mesmo alcance sua 
superação.  

III. A ótica da Motricidade requer que percebamos o movimento em totalidade para o desenvolvimento dos seres humanos, 
o qual possa ser amplo em todas as fases de sua vida. Nessa perspectiva é imprescindível o ideal de corpo e seu 
movimento como estado  

IV. Com o desenvolvimento das novas formas de progresso cientifico a sociedade contemporânea passou a fragmentar 
suas ações e percepções de projeto humano. Diante disso, o processo de uma nova percepção de ser encontra-se 
fragmentada, dualística e cartesiana alienando-o a passividade e submissão. Sendo assim em qualquer dimensão de 
movimento corporal, este deve atentar-se para as mudanças que o transformam em busca de sua humanização, pois a 
ciência da Motricidade Humana é um projeto que se movimenta e vive por se movimentar. 

Após análise dos itens acima se pode concluir que estão corretas somente em: 
a) I e II 
b) II, III e IV 
c) I, II, III e IV 
d) III e IV 
e) I, III e IV 

 

 

 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Desporto
http://pt.wikipedia.org/wiki/1891
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_f%C3%ADsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/James_Naismith
http://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o_Crist%C3%A3_de_Mo%C3%A7os
http://pt.wikipedia.org/wiki/Springfield_%28Massachusetts%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_da_Am%C3%A9rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gin%C3%A1sio
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O desenvolvimento motor humano apresenta alguns princípios gerais, ou seja, aspectos que são comuns ao longo do 

desenvolvimento dos indivíduos. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que representa um desses princípios: 

a) O desenvolvimento segue a sequência céfalo-caudal e próximo distal. 

b) O desenvolvimento progride de respostas específicas para respostas gerais. 

c) O desenvolvimento é complexo, mas seus aspectos não se inter-relacionam. 

d) Diferentes partes do organismo se desenvolvem no mesmo ritmo. 

e) O desenvolvimento sempre evolui de respostas mais complexas para as mais simples 

 
 

 

 

O handebol é um esporte com bola, em que duas equipes disputam quem marca mais gols. Sobre tiro de saída em 

handebol é INCORRETO afirmar:  

a) No começo do jogo, o tiro de saída é executado pela equipe que ganhou o sorteio, e optou para iniciar com a posse de 

bola, ou pela outra equipe se, a equipe que ganhou o sorteio escolher o campo de jogo.  

b) Após o intervalo do 1º meio tempo o tiro de saída pertence à equipe que não o executar no início do jogo.  

c) Após um gol ter sido marcado, o jogo é recomeçado por um tiro de saída, executado pela equipe que sofreu o gol.  

d) O tiro de saída é executado no centro da quadra de jogo, em qualquer direção. Ele é precedido do apito do árbitro 

autorizando a sua execução em, no máximo, 8 segundos.  

e) No momento do tiro de saída, todos os jogadores devem estar na sua própria meia quadra. A equipe adversária deve 

estar a 3 m de distância do jogador executante do tiro.  

 

 

 

 

Na preparação técnica de futebol existem alguns fundamentos, destes é INCORRETO afirmar:  

a) Passe: compreendido como elo entre dois jogadores da mesma equipe, tendo como objetivo atingir a meta adversária 

no qual podem estabelecer uma relação de jogadas e uma organização da equipe. 

b)  Domínio da bola: com o pé, coxa e peito, exclusivamente. Este fundamento tem como principal função mostrar a 

habilidade que o atleta tem em amortecer a bola na sua recepção, sobretudo, conservando-a próximo de si, mantendo-

a sob controle.  

c) Antecipações: carrinho, colisões, ombro, peito, deslizamento.  

d) Condução: com a parte interna e externa do pé, peito do pé e região plantar. É de suma importância para os atletas, 

visto que pretende se deslocar com a bola, sem a perdê-la para seu adversário.  

e) Fintas: calcanhar, voleio, cabeça, efeito interno e externo, arremessos, laterais, goleiro-defesa, saídas do gol, 

escanteios, tiro livre, cruzamentos, reposições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 
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Assinale a alternativa INCORRETA: 

a) A lateralidade traduz-se pelo estabelecimento da dominância lateral da mão, olho e pé, do mesmo lado do corpo.  

b) A lateralidade corporal se refere ao espaço interno do indivíduo, capacitando-o a utilizar um lado do corpo com maior 

desembaraço. 

c) A lateralidade manual surge no fim do primeiro ano de vida, mas só se estabelece fisicamente por volta dos 15 anos. 

d) A estruturação espaço-temporal decorre como organização funcional da lateralidade e da noção corporal, uma vez que 

é necessário desenvolver a conscientização espacial interna do corpo antes de projetar o referencial somatognósico no 

espaço exterior.  

e) A estruturação espacial leva a tomada de consciência pela criança, da situação de seu próprio corpo em um 

determinado meio ambiente, permitindo-lhe conscientizar-se do lugar e da orientação no espaço que pode ter em 

relação às pessoas e coisas.  

 

 

 

Coloque V(Verdadeiro) e F(Falso) nas afirmações abaixo, em seguida assinale a alternativa com a sequência correta de 

cima para baixo. 

(...) A capacidade de realizar a movimentação voluntária pré-estabelecida como forma de alcança um objetivo.  

(...) A praxia global esta relacionada com a realização e a automação dos movimentos globais complexos, que se 

desenrolam num determinado tempo e que exigem a atividade conjunta de vários grupos musculares.  

(...) A praxia fina compreende todas as tarefas motoras finas, onde associa a função de coordenação dos movimentos dos 

olhos durante a fixação da atenção, e durante a fixação da atenção e manipulação de objetos que exigem controle 

visual, além de abranger as funções de programação, regulação e verificação das atividades preensivas e 

manipulativas mais finas e complexas.  

(...) Crianças que têm transtornos na coordenação dinâmica manual geralmente têm problemas visomotores, 

apresentando inúmeras dificuldades de desenhar, recortar, escrever, ou seja, em todos os movimentos que exijam 

precisão na coordenação olho/mão.  

a) V – V – V – V  

b) F – V – F – V  

c) F – F – V – V  

d) F – F – F – F  

e) V – V – F – F  

 

 

 

São exercícios de lateralidade, EXCETO: 
 
a) Com a mão dominante; pedir que a criança pegue um objeto qualquer. Observar a mão que ela irá usar. 
b) Com o pé dominante; solicitar que a criança chute uma bola. Observar qual a lateralidade do pé usado. 
c) Com o olho dominante; solicitar que a criança espie em um monóculo. Observar o olho dominante. 
d) Manter-se parada em sala sem praticar exercícios que implique preferência por posição.  
e) Colocar uma criança no centro. Pedir a outra criança que fique à direita dela; outra atrás; outra à frente e outra à 

esquerda. Batendo palmas, as crianças mudam de posição e dizem a sua nova posição. 
 

 

 

 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 
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Tonicidade é, EXCETO: 

a) O ato de tonificar-se 

b) O ato de fortalecer-se 

c) O ato de esmaecer.  

d) É a qualidade, estado ou condição de tônico.  

e) É a força muscular que o aluno/criança vai adquirindo devido a atividades realizadas no dia a dia. 

 

 

 
Assinale a alternativa INCORRETA com relação à imagem corporal 

a) Imagem corporal é a figuração do próprio corpo formada e estruturada na mente do mesmo indivíduo, ou 

seja, a maneira pela qual o corpo se apresenta para si próprio. 

b) A Imagem Corporal se desenvolve desde o nascimento até a morte, dentro de uma estrutura complexa e 

subjetiva, sofrendo modificações que implicam na construção contínua, e reconstrução incessante, 

resultante do processamento de estímulos. 

c) A imagem corporal nunca é sempre estática. Ela não muda de ação para ação. De início, quando a imagem 

está sendo estabelecida, sua taxa de mudança não ocorre. 

d)  A criança percebe seu próprio corpo por meio de todos os sentidos, estando o seu corpo ocupando um 

espaço no ambiente em função do tempo, captando assim imagens, recebendo sons, sentindo cheiros e 

sabores, dor e calor, movimentando-se. O corpo é o seu centro, o seu referencial, para si mesma, para o 

espaço que ocupa e na relação com o outro. 

e)  A imagem corporal é continua e representativa do esquema postural e acompanha o indivíduo desde o seu 

nascimento até o ultimo suspiro, sofrendo adaptações e transformações globais de acordo com o momento 

vivido. 

 

 

 

Quanto à Ginástica é INCORRETO afirmar:  
 
a) A ginástica, desde suas origens como a "arte de exercitar o corpo nu", englobando atividades como corridas, saltos, 

lançamentos e lutas, tem evoluído para formas esportivas claramente influenciadas pelas diferentes culturas. 
b)  No currículo escolar tradicional brasileiro, são encontradas manifestações da ginástica de várias linhas europeias, nas 

quais se incluem formas básicas do atletismo (caminhar, correr), e formas básicas da ginástica (pular, empurrar, 
levantar, carregar, esticar saltar e arremessar).  

c) Incluem, também, exercícios em aparelhos (balançar na barra fixa, equilibrar na trave olímpica), exercícios com 
aparelhos manuais (salto com aros, cordas) e formas de luta.  

d) Pode-se entender a ginástica como uma forma particular de exercitação onde, com ou sem uso de aparelhos, abre-se a 
possibilidade de atividades que provocam valiosas experiências corporais, enriquecedoras da cultura corporal das 
crianças, em particular, e do homem, em geral.  

e) Constituem-se fundamentos da ginástica: "saltar", "equilibrar", "rolar/girar", "trepar" e "'balançar/embalar". Por serem 
atividades que traduzem significados de ações historicamente desenvolvidas e culturalmente elaboradas, devem estar 
presentes em todos os ciclos em níveis crescentes de complexidade.  

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 
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A aula de dança na escola possui interseções com a psicomotricidade, pois esse campo do conhecimento também. 

a) Visa a favorecer o processo de maturação psicológica do aluno pela via motora. 

b) Possibilita a melhoria da aptidão física tendo em vista a saúde. 

c) Possibilita a ampliação das habilidades motoras e expressivas. 

d) Envolve a expressividade do movimento do aluno em relação ao espaço, ao tempo e às relações com o outro. 

e) Estimula o desenvolvimento motor a partir da interação entre indivíduo, tarefa e ambiente. 

 

 
 

 

No início do desenvolvimento psicomotor, começa também o processo de socialização, visto que, através da relação e da 

comunicação com o outro, é que a criança se desenvolve e se socializa. Essa informação é importante para o processo de 

ensino-aprendizagem em dança, pois, para que a socialização do indivíduo aconteça de forma qualitativa, é necessário 

consolidar, sobretudo, a(s). 

a) Integração cognitiva. 

b) Percepção. 

c) Memória. 

d) Imagem do corpo. 

e) Habilidades funcionais. 

 

 

 

Na dança, o movimento possibilita ao indivíduo expressar seus sentimentos. Tal movimento está intensamente 

comprometido com o processo de aprendizagem sobre si mesmo e sobre a interação com o outro. Nesse sentido, os 

aspectos do desenvolvimento humano que mobilizam o aluno, por meio do ensino da dança, são APENAS os, 

a) afetivo/emocional e cognitivo. 

b) afetivo/emocional. 

c) motor e afetivo/emocional. 

d) cognitivo, afetivo/emocional e motor. 

e) motor e cognitivo. 

 

 

 

São objetivos do estudo da Cineantropometria na Educação Física, EXCETO: 

a) Avaliar o estado do indivíduo ao iniciar a programação; 

b) Detectar deficiências, permitindo uma orientação no sentido de superá-las; 

c) Auxiliar o indivíduo na escolha de uma atividade física que, além de motivá-lo possa desenvolver suas aptidões; 

d) Contribuir para que a atividade física seja um fator de agressão; 

e) Acompanhar o progresso do indivíduo, bem como selecionar elementos de alto nível para integrar equipes de 

competição. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 
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Em relação aos possíveis benefícios da atividade física e exercício para a saúde e qualidade de vida, analise as 

proposições constantes dos seguintes itens e marque a alternativa CORRETA. 

I. Diminuição da frequência cardíaca em repouso. 

II.  Normalização de tolerância à glicose. 

III. Aumento da pressão arterial. 

IV. Diminuição do colesterol total. 

Após análise dos itens acima se pode concluir que: 

a) Apenas as afirmações constantes dos itens I, II, III estão corretas; 

b) Apenas a afirmação constante do item II está incorreta; 

c) Apenas a afirmação constante do item III está incorreta; 

d) Apenas as afirmações constantes dos itens II e III estão incorretas; 

e) Apenas as afirmações constantes dos itens I e IV estão incorretas. 

 

 

 

 

As abordagens pedagógicas da Educação Física podem ser definidas como movimentos engajados na renovação teórico - 

prático com o objetivo de estruturação do campo de seus conhecimentos que são específicos da educação física. Associe 

a 1ª coluna com a 2ª em seguida assinale a alternativa com a sequência correta de cima para baixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 2 – 3 – 1 – 2 – 1 – 1  

b) 1 – 3 – 1 – 2 – 3 – 2  

c) 2 – 3 – 3 – 2 – 1 – 1  

d) 3 – 1 – 2 – 3 – 1 – 2  

e) 1 – 1 – 2 – 2 – 3 – 3 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 

(...) Tem como seu conteúdo os conhecimentos sobre o jogo, esporte, dança 

e ginástica.  

(     )   Tem como seu conteúdo brincadeiras populares, jogo 

simbólico e jogo de regras.  

(1) Abordagem 
desenvolvimentista 

(2) Abordagem construtivista 

(3) Abordagem critico - 

superadora 

2ª coluna 
1ª coluna 

(...) Tem como seu conteúdo habilidades básicas, habilidades especificas 

jogo, esporte e dança. A temática principal fica por conta das habilidades, 

aprendizagem e desenvolvimento motor. 

(  ) Sua finalidade é a adaptação aos valores presentes na 

sociedade, para isso fazem uso da equifinalidade, variabilidade, solução 

de problemas. 

(...) Sua finalidade é a construção do conhecimento através do resgate de 

conhecimento do aluno para a solução de problemas. A temática 

principal fica por conta da cultura popular, do jogo e do que é lúdico. 

 

(...) Sua finalidade é a transformação social, para isso usam uma tematização 

da aula. A temática principal é a cultura corporal em uma visão holística. 
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A arte de mexer o corpo, através de uma cadência de movimentos e ritmos, criando uma harmonia própria é: 

a) Movimentos  

b) Dança 

c) Ginástica 

d) Ritmo 

e) Jogo 

 

 

 

Na Educação Física escolar, todos podem e devem jogar; entretanto, a complexidade e a exigência de cada jogo devem 

ser adaptadas às características da turma, observando-se: 

a)  A classe social e o nível técnico dos alunos. 

b)  O acúmulo de conhecimentos e a aptidão física dos alunos. 

c)  O nível teórico e a aptidão física dos alunos. 

d)  A compreensão e a habilidade dos alunos. 

e)  O desempenho físico e o nível teórico dos alunos. 

 

 

 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 


