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CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2013 PARA PROVIMENTO 
DE VAGAS PARA O CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL DO 

MUNICÍPIO DE TERRA BOA - ESTADO DO PARANÁ 
 

CARGO: AGENTE UNIVERSITÁRIO – TÉCNICO EM DESPORTO 
DATA: 29/09/2013 - PERÍODO DE PROVA: MANHÃ 

 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 

� Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 30 
(trinta) questões de múltipla escolha, com 4 alternativas (a,b,c,d) de resposta para cada uma, 
correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou 
apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido; 

� No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão 
corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata; 

� Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
� Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao 

preenchimento do cartão resposta; 
� Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta; 
� Não é permitido durante a realização da prova o uso de aparelhos eletrônicos, tais como bip, 

telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen drive, receptor, gravador, 
máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de 
qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro etc., consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas; 

� É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição 
e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

� Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
� Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de 

aplicação de prova; 
� Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta 

devidamente assinado e deixe o local de provas; 
� A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de 

prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova; 
� Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

 
 
 
INSCRIÇÃO:_____________ 

NOME COMPLETO:_________________________________________ 
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NO AEROPORTO 

Carlos Drummond de Andrade 
 
1º Viajou meu amigo Pedro. Fui leva-lo ao Galeão, onde esperamos três horas o seu quadrimotor. Durante esse 
tempo, não faltou assunto para nos entretermos, embora não falássemos da vã e numerosa matéria atual. Sempre 
tivemos muito assunto, e não deixamos de explorá-lo a fundo. Embora Pedro seja extremamente parco de palavras, 
e, a bem dizer, não se digne de pronunciar nenhuma. Quando muito, emite sílabas; o mais é conversa de gestos e 
expressões, pelos quais se faz entender admiravelmente. É o seu sistema. 
2º  Passou dois meses e meio em nossa casa, e foi hóspede ameno. Sorria para os moradores, com ou sem 
motivo plausível. Era a sua arma, não direi secreta, porque ostensiva. A vista da pessoa humana lhe dá prazer. Seu 
sorriso foi logo considerado sorriso especial, revelador de suas boas intenções para com o mundo ocidental e 
oriental, e em particular o nosso trecho de rua. Fornecedores, vizinhos e desconhecidos, gratificados com esse 
sorriso (encantador, apesar da falta de dentes), abonam a classificação. 
3º Devo dizer que Pedro, como visitante, nos deu trabalho; tinha horários especiais, comidas especiais, roupas 
especiais, sabonetes especiais, criados especiais. Mas sua simples presença e seu sorriso compensariam providências 
e privilégios maiores. Recebia tudo com naturalidade, sabendo-se merecedor das distinções, e ninguém se lembraria 
de acha-lo egoísta ou importuno. Suas horas de sono – e lhe apraz dormir não só ___ noite como principalmente de 
dia – eram respeitadas como ritos sagrados, a ponto de não ousarmos erguer ___ voz para não acordá-lo. 
Acordaria sorrindo, como de costume, e não se zangaria com a gente, porém nós mesmos é que não nos 
perdoaríamos o corte de seus sonhos. Assim, por conta de Pedro, deixamos de ouvir muito concerto para violino e 
orquestra, de Bach, mas também nossos olhos e ouvidos se forraram ___ tortura da televisão. Andando na ponta 
dos pés, ou descalços, levamos tropeções no escuro, mas sendo por amor de Pedro não tinha importância. 
4º Objetos que visse em nossa mão, requisita-os. Gosta de óculos alheios (e não os usa), relógios de pulso, 
copos, xícaras e vidros em geral, artigos de escritório, botões simples ou de punho. Não é colecionador; gosta das 
coisas para pegá-las, mirá-las e (é seu costume ou sua mania, que se há de fazer) pô-las na boca. Quem não o 
conhecer dirá que é péssimo costume, porém duvido que mantenha este juízo diante de Pedro, de seu sorriso sem 
malícia e de suas pupilas azuis – porque me esquecia de dizer que tem olhos azuis, cor que afasta qualquer suspeita 
ou acusação apressada, sobre a razão íntima de seus atos. 
5º Poderia acusa-lo de incontinência, porque não sabia distinguir entre os cômodos, e o que lhe ocorria fazer, 
fazia em qualquer parte? Zangar-me com ele porque destruiu a lâmpada do escritório? Não. Jamais me voltei para 
Pedro que ele não me sorrisse; tivesse eu um impulso de irritação, e me sentiria desarmado com sua azul maneira 
de olhar-me. Eu sabia que essas coisas eram indiferentes ___ amizade que tínhamos – e, até, que a nossa amizade 
lhes conferia caráter necessário de prova; ou gratuito, de poesia e jogo. 
6º Viajou meu amigo Pedro. Fico refletindo na falta que faz um amigo de um ano de idade a seu companheiro 
já vivido e puído. De repente o aeroporto ficou vazio. 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Cadeira de balanço. Reprod. Em: Poesia completa e prosa.  Rio de Janeiro: José Aguilar, Abril, 1973 p. 1107-

1108. (adaptado). 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) à – a – à – à. 
b) à – à – a – a.  
c) a – a – à – à.  
d) a – à – à – a. 
 
02 - Pelas características que apresenta o texto é: 
a) um relatório. 
b) informativo. 
c) uma crônica. 
d) uma dissertação subjetiva. 
 
03 - Analise as relações expressas pelas preposições destacadas e em seguida assinale a alternativa 
em que a sequência está correta: 
I - o mais é conversa de gestos e expressões. (1º parágrafo) 
II - o nosso trecho de rua. (2º parágrafo) 
III - de suas pupilas azuis. (4º parágrafo) 
IV - a nossa amizade lhes conferia caráter necessário de prova. (5º parágrafo) 
a) assunto – posse – origem – matéria. 
b) posse – origem – posse – finalidade. 
c) modo – lugar – posse – meio. 
d) direção – posse – matéria – motivo. 



3 

 

04 - Analise as afirmativas referentes à acentuação gráfica das palavras retiradas do texto e em 
seguida assinale a correta: 
a) Os vocábulos “lâmpadas e importância” obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. 
b) As palavras “egoísta e juízes” são acentuadas porque o “i” é vogal tônica de hiato. 
c) “plausível” é acentuada por ser uma paroxítona terminada em “el”. 
d) As palavras “malícia e sílabas” são acentuadas por serem proparoxítonas. 
 
05 - Assinale a alternativa em que as palavras retiradas do texto não está incorretamente classificadas 
quanto ao seu processo de formação: 
a) televisão por hibridismo. 
b) apressado por parassíntese. 
c) naturalidade por sufixação. 
d) aeroporto por aglutinação. 
 
06 - Assinale a alternativa em que as conjunções destacadas no texto (como, porém – 2º parágrafo) 
estão classificadas corretamente quanto a relação de sentido: 
a) comparação – oposição.   c) consequência – causa.  
b) conformativa – explicação.   d) concessão – finalidade. 
 
07 - O quadro abaixo representa as idades dos trabalhadores estagiários de uma determinada 
empresa: 

Idade (em anos) Nº de pessoas 
18 38 
19 20 
21 18 
22 19 
24 10 

De acordo com o quadro apresentado, é correto afirmar que a moda, média e mediana são, 
respectivamente: 
a) 18, 19, 20.    c) 19, 20, 18. 
b) 18, 20, 19.    d) 19, 18, 20. 
 
08 - Um casal e seus cinco filhos devem se sentar em sete cadeiras, colocadas lado a lado. Sabendo 
que nenhum dos filhos pode se sentar entre o casal, o número de maneiras distintas que essas pessoas 
podem se sentar utilizando essas cadeiras é igual a: 
a) 5040. 
b) 2520. 
c) 720. 
d) 120. 
 
09 - Fábio desenhou um triângulo isósceles de base . Sabe-se que o semiperímetro desse 
triângulo mede 8 cm. A área desse triângulo é igual a: 
a) 6 cm2.    c) 10 cm2. 
b) 8 cm2.    d) 12 cm2. 
 
10 - Lucas está jogando dardos num alvo cuja representação segue abaixo. Sabe-se que esse alvo 
pode ser entendido como sendo constituído por três círculos sobrepostos, do maior para o menor, nas 
cores preto, branco e preto, respectivamente, e cujos raios estão em progressão geométrica de razão 
1/2. 

 
A superfície clara representada na figura é igual a: 
a) 18,75% da superfície total do alvo. 
b) 23,25% da superfície total do alvo. 
c) metade da superfície total do alvo. 
d) 75% da superfície total do alvo. 
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11 - Chanceler é a denominação dada ao titular de que pasta abaixo? 
a) Ministro da Casa Civil. 
b) Ministro da Fazenda. 
c) Ministro da Justiça. 
d) Ministro das Relações Exteriores. 
 
12 - Quantas cadeiras da Câmara Municipal de Terra Boa são ocupadas por mulheres? 
a) 1 (uma). 
b) 2 (duas). 
c) 3 (três). 
d) 4 (quatro). 
 
13 - Que grande problema brasileiro foi controlado e praticamente resolvido com a implementação do 
Plano Real em 1.994? 
a) Educação. 
b) Habitação. 
c) Inflação. 
d) Segurança. 
 
14 - Que único cargo abaixo Luiz Inácio Lula da Silva nunca ocupou? 
a) Deputado Estadual. 
b) Deputado Federal. 
c) Presidente da República. 
d) Presidente de Honra do Partido dos Trabalhadores. 
 
15 - A Educação Física no Brasil sofre transformações constantes no que diz respeito a seus objetivos 
de formação profissional e sua atuação na escola. No Brasil, a sua história inicia baseado no 
conhecimento oriundo da Europa. Além da instrução militar qual área de conhecimento era 
responsável por sistematizar a disciplina na sua implantação no Brasil? 
a) Médicos. 
b) Pedagogos. 
c) Desportistas. 
d) Políticos. 
 
16 - Pautado no conhecimento da fisiologia e anatomia sob uma visão positivista, o método de 
ginástica francês a ocupou um lugar de destaque na escola com a disciplina de Educação Física. Como 
prática este método tinha como objetivo a mecanização e instrumental sobre o corpo, nesta 
perspectiva histórica o que é correto afirmar sobre o método francês? 
a) O método francês tinha como meta somente o desenvolvimento cognitivo por meio de práticas esportivas. 
b) O método francês tinha como objetivo formar corpos saudáveis e disciplinados, para possibilitar a formação de 
seres humanos aptos para adaptarem-se ao processo de industrialização que se iniciava no Brasil. 
c) A esportivização com elementos ginásticos fundamentava este método na escola, buscando a formação somente 
de desportistas para representar sua pátria. 
d) O método francês era baseado no desenvolvimento psicomotor. 
 
17 - Atualmente a Educação Física é compreendida como área responsável pela cultura corporal do 
movimento e este termo é amplamente aceito e discutido entre diversos autores da área. Qual das 
alternativas não corresponde com o termo “Cultura corporal” do movimento? 
a) Representa a dimensão histórico-cultural do movimento em que o corpo passa a ser visto como o locus de 
inserção do homem na cultura. 
b) São práticas corporais, que mudam em função do grupo social, do tempo e de diversos fatores intervenientes. 
Esse campo de estudo da Educação Física se torna situado e temporal, o que diferencia a Educação Física Escolar 
das demais disciplinas quanto à organização e aplicação do conhecimento. 
c) Alterações progressivas do comportamento motor, no decorrer do ciclo da vida, realizadas pela interação entre as 
exigências da tarefa, a biologia do indivíduo e as condições do ambiente. 
d) É a parcela da cultura geral que abrange as formas culturais que se vêm historicamente construindo, nos planos 
material e simbólico, mediante o exercício da motricidade humana. 
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18 - De acordo com a teoria desenvolvimentista a sequência de desenvolvimento tem uma ordem de 
fases e estágio que são influenciadas pela hereditariedade, ambiente e tarefa. De acordo com essa 
ordem de estágio é correto afirmar que: 
a) O estágio elementar tem movimentos mais refinados do que o estágio maduro. 
b) O estágio inicial tem movimentos mais refinados do que o estágio elementar. 
c) O estágio elementar tem movimentos menos refinados do que o estágio maduro. 
d) O estágio elementar tem movimentos menos refinados do que o estágio inicial. 
 
19 - As habilidades motoras fundamentais manipulativas podem ser classificadas propulsoras e 
amortecedoras de acordo com a tarefa a ser realizada. Analisando a ação abaixo assinale a habilidade 
manipulativa propulsora: 
a) Chutar uma bola de futsal.    c) Receber um lançamento no handebol. 
b) Recepcionar um passe no basquete.   d) Realizar um rolamento para frente. 
 
20 - A obesidade infantil e suas consequências estimulam estudos no Brasil e no mundo, destacar as 
causas e sua prevenção tem sido o objetivo da maioria destes estudos. A obesidade influencia não só 
na condição física do indivíduo, mas também atua nas áreas social e psicológica. Dentre as 
alternativas apresentadas qual delas descreve uma consequência psicológica associada a obesidade? 
a) Hipertensão.     c) Doença cardíaca. 
b) Osteoartrite.     d) Distúrbio de humor. 
 
21 - O sobrepeso e obesidade por muitas vezes são compreendidas como sinônimo, porém sob o ponto 
de vista técnico existe diferença no conceito entre esses termos, quais são essas diferenças? 
a) Obesidade é o peso corporal que excede do peso normal ou padrão dos indivíduos da mesma raça e sexo 
baseado na altura, idade e constituição física. Já a sobrepeso é definido como “doença na qual a gordura se 
acumulou no organismo a tal ponto que a saúde pode ser afetada.”. 
b) Sobrepeso é o peso corporal que excede do peso normal ou padrão dos indivíduos da mesma raça e sexo 
baseado na altura, idade e constituição física. Já a obesidade é definida como a “doença na qual a gordura se 
acumulou no organismo a tal ponto que a saúde pode ser afetada.”. 
c) Sobrepeso é o peso corporal que não excede do peso normal ou padrão dos indivíduos. Já a obesidade é definida 
como o peso corporal que excede do peso normal ou padrão dos indivíduos. 
d) Obesidade é o peso corporal que não excede do peso normal ou padrão dos indivíduos. Já o sobrepeso é definido 
como o peso corporal que excede do peso normal ou padrão dos indivíduos. 
 
22 - O processo de envelhecimento tem entre outras comorbidades a perda da aptidão funcional, e 
para a prescrição de um programa para idosos torna-se indispensável avaliar o nível de dependência 
funcional do indivíduo. No contexto de atividade física para idosos entende-se aptidão funcional como: 
a) Fadiga muscular momentânea causa por stress cognitivo. 
b) Capacidade de memorizar nomes e números. 
c) Capacidade para realização das atividades da vida diária. 
d) É a capacidade de somente deslocar-se com auxílio. 
 
23 - O treinamento de força para idosos pode proporcionar inúmeros benefícios para uma maior 
qualidade de vida. De acordo com o treinamento de força para idosos em condições normais do 
envelhecimento é correto afirmar que: 
a) O direcionamento do trabalho deve ser direcionado para os grupos musculares importantes nas tarefas cotidianas 
do idoso. 
b) O treinamento de força deve ser realizado não menos que 5 sessões semanais para que haja ganho no trabalho. 
c) A duração das sessões terá que ser no mínimo 120 minutos. 
d) Os movimentos deverão ser somente com velocidade com repetições de 25 a 30 em cada exercício. 
 
24 - Na prática do Tai Chi Chuan, segundo um dos mestres mais respeitados da era moderna, Chen Fa-
Ker, para uma boa atuação é importante a atenção em relação a 13 pontos. A que se referem esses 
pontos destacados pelo mestre citado? 
a) Fatores do ambiente.    c) Dados antropométricos. 
b) Estado de humor.    d) Membros do corpo. 
 
25 - Em medidas e avaliação a validade que se refere ao grau com que o instrumento de medida 
oferece informações quanto às características e/ou comportamentos associados ao atributo que se 
quer avaliar pode ser classificadas em três categorias, a validade lógica, a validade concorrente e a 
validade preditiva, em que consiste a validade lógica? 
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a) Consiste na análise representativa dos escores obtidos com instrumentos de medida em relação à característica 
ou ao comportamento que se pretende analisar. 
b) Consiste no grau de probabilidade com que escores produzidos pelo instrumento de medida podem predizer 
estatisticamente o atributo que se pretende avaliar. 
c) Consiste na relação estatística entre os escores produzidos pelo instrumento de medida. 
d) Consiste na conclusão definitiva dos escores no final do trabalho. 
 
26 - Quanto à classificação dos métodos de medida da composição corporal é correto afirmar que: 
a) A dissecação de cadáver é classificada como método indireto. 
b) A densimetria e o ultrassom são considerados métodos duplamente indireto. 
c) O método duplamente indireto é normalmente validado a partir de um método indireto. 
d) A pesagem hidroestática é considerada como destaque em sua utilização para o método direto. 
 
27 - Quantos jogos terá uma competição de 16 equipes participantes no sistema de eliminatória 
simples? 
a) 16 jogos.    c) 14 jogos. 
b) 15 jogos.    d) 18 jogos. 
 
28 - De acordo com o sistema muscular assinale a alternativa INCORRETA: 
a) As contrações dos músculos involuntários não estão sob controle consciente do indivíduo. 
b) Os músculos esqueléticos são voluntários. 
c) O músculo liso é também chamado de músculo visceral. 
d) Bíceps, tríceps e quadríceps são chamados desta maneira pelo número de ossos onde estão inseridos. 
 
29 - O Sistema Cardiovascular é formado pelo coração e os vasos sanguíneos, nos quais possibilitam 
um transporte eficiente de gases, nutrientes, hormônios, entre outras funções. Neste contexto é 
correto afirmar que: 
a) As válvulas tricúpide e bicúspide, não impedem que o sangue durante a contração dos ventrículos retorne ao átrio 
direito. 
b) A diástole acorre no momento em que os ventrículos ou átrios se contraem, enquanto a sístole ocorre no 
momento que eles relaxam. 
c) O nódo sino atrial, atrioventricular, feixe de hiss, e rede de purkinge, fazem parte de um complexo que controlam 
a atividade elétrica do coração. Esta atividade possibilita que os átrios e os ventrículos contraiam simultaneamente. 
d) A Circulação sistêmica corresponde ao percurso que o sangue faz impulsionado pelo ventrículo esquerdo para 
artéria aorta para todos os tecidos do corpo. 
 
30 - O Sistema Nervoso Central é formado pela medula espinhal e pelo encéfalo, que por sua vez é 
divido em várias regiões anatômicas e cada uma delas apresentam funções específicas. Sendo assim, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
a) O cerebelo, também conhecido como pequeno cérebro apresentam funções relacionadas ao controle e 
refinamento dos movimentos, determinando o nível precisão dos movimentos executados. Sendo assim, lesões 
nessa região pode levar o indivíduo a apresentar movimentos desordenados. 
b) Faz parte do diencéfalo o hipotálamo que é responsável pela condução dos impulsos nervosos as suas regiões 
apropriadas do cérebro e o tálamo que apresentam funções relacionadas ao sistema nervoso autônomo como 
controle da sede, fome e sono. 
c) O lóbo da insula, é uma região responsável pelas interpretações gustativas e se localiza oculta no interior do 
cérebro logo abaixo do lobo frontal e temporal.  
d) O lobo occipital apresentam neurônios responsáveis pela visão enquanto os lobos temporais apresentam 
neurônios que por sua vez apresentam funções relacionadas à audição. 
 
DESTAQUE AQUI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PREENCHA AQUI SUAS RESPOSTAS 
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