PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
RIBEIRÃO DO PINHAL - ESTADO DO PARANÁ
EDITAL N.º 005/2017
PROVA OBJETIVA: 19/08/2017
EDUCAÇÃO FÍSICA (BACHARELADO)
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO:
1. Ao pegar o Caderno de Questões confira se o mesmo é do curso para o qual você se inscreveu; confira
também se ele contém um total de 25 questões de múltipla escolha contendo as letras (A) (B) (C) (D) (E),
obedecendo a seguinte podem: de 01 a 10 - Língua Portuguesa (Peso 3) / 11 a 15 - Matemática (Peso 2) / 16 a
20 - Informática (Peso 2) / 21 a 25 - Conhecimentos Específicos (Peso 10); caso haja algum problema
comunique imediatamente o Fiscal de Sala.
2. Esta prova terá duração de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 8:00h e término às 12:00h (horário local),
incluindo tempo para preenchimento do cartão-resposta.
3. Confira se seu cartão de respostas contém o mesmo número de questões e alternativas a serem assinaladas.
4. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO-RESPOSTA do mesmo modo como
está assinado no seu documento de identificação.
5. A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feitas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta em
material transparente.
6. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO-RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço
correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO-RESPOSTA.
7. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só
será autorizada se for constatada falha de impressão.
8. O candidato deverá devolver no final da prova, o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA
ao fiscal de sala.
9. Não é permitido, durante a realização da prova, qualquer tipo de comunicação entre os candidatos e nem o
uso de equipamentos ou aparelhos eletrônicos de qualquer espécie, sob pena de exclusão do processo.
10. Implicará na eliminação do candidato aquele que desrespeitar ou tratar de modo descortês os fiscais de sala.
11. O candidato poderá deixar a sala após decorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova.

NOME: ____________________________________________ ASSINATURA: ________________________

= LÍNGUA PORTUGUESA =
Leia o texto abaixo e responda às questões de 1 a 6:

d) a Câmara de Gestão está preocupada com os gastos
que terá o Governo com o pagamento dos bônus.
e) a única forma de os consumidores receberem o
pagamento dos bônus é apelando para a Justiça.

BUROCRATAS CEGOS
3. De acordo com o texto, a burocracia brasileira:
A decisão, na sexta-feira, da juíza Adriana Barreto de
Carvalho Rizzoto, da 7ª Vara Federal do Rio,
determinando que a Light e a Cerj também paguem
bônus aos consumidores de energia que reduziram o
consumo entre 100 kWh e 200 kWh fez justiça.
A liminar vale para todos os brasileiros. Quando o
Governo se lançou nessa difícil tarefa do racionamento,
não contou com tamanha solidariedade dos
consumidores. Por isso, deixou essa questão dos bônus
em suspenso. Preocupada com os recursos que o
Governo federal terá que desembolsar com os prêmios, a
Câmara de Gestão da Crise de Energia tem evitado
encarar essa questão, muito embora o próprio presidente
da República, Fernando Henrique Cardoso, já tenha dito
que o bônus será pago.
Decididamente, os consumidores não precisavam ter
lançado mão da Justiça para poder ter a garantia desse
direito. Infelizmente, o permanente desrespeito ao
contribuinte ainda faz parte da cultura dos burocratas
brasileiros. Estão constantemente preocupados em
preservar a máquina do Estado. Jamais pensam na
sociedade e nos cidadãos. Agem como se logo mais na
frente não precisassem da população para vencer as
barreiras de mais essa crise.

a) Vem ultimamente desrespeitando o contribuinte.
b) Sempre desrespeita o contribuinte.
c) Jamais desrespeitou o contribuinte.
d) Vai continuar desrespeitando o contribuinte
e) Deixará de desrespeitar o contribuinte.
4. A palavra que justifica a resposta ao item anterior é:
a) Infelizmente
b) Constantemente
c) Cultura
d) Jamais
e) Permanente
5. Os burocratas brasileiros:
a) ignoram o passado.
b) Não valorizam o presente.
c) Subestimam o passado.
d) Não pensam no futuro.
e) Superestimam o futuro.
6. Pode-se afirmar, com base nas ideias do texto:

(Editorial de O Dia, 19/08/01)

1. De acordo com o texto:
a) A juíza expediu a liminar porque as companhias de
energia elétrica se negaram a pagar os bônus aos
consumidores.
b) A liminar fez justiça a todos os tipos de
consumidores.
c) A Light e a Cerj ficarão desobrigadas de pagar os
bônus se o governo fizer a sua parte.
d) O excepcional retorno dado pelos consumidores de
energia tomou de surpresa o Governo.
e) O Governo pagará os bônus, desde que as companhias
de energia elétrica também o façam.

a) A Câmara de Gestão defende os interesses da Light e
da Cerj
b) O presidente da República espera poder pagar os
bônus aos consumidores.
c) Receber o pagamento dos bônus é um direito do
contribuinte, desde que tenha reduzido o consumo
satisfatoriamente.
d) Os contribuintes não deveriam ter recorrido à Justiça,
porque a Câmara de Gestão garantiu o pagamento dos
bônus.
e) A atuação dos burocratas brasileiros deixou a Câmara
de Gestão preocupada.
7. Classifique as funções da palavra “se” nas frases a
seguir, numerando, convenientemente, os parênteses:

2. Só não se depreende do texto que:
a)
os
burocratas
brasileiros
desrespeitam
sistematicamente o contribuinte.
b) o governo não se preparou para o pagamento dos
bônus.
c) o chefe do executivo federal garante que os
consumidores receberão o pagamento dos bônus.

1. Partícula apassivadora.
2. Índice de indeterminação do sujeito.
3. Partícula de realce.
4. Partícula integrante do verbo.
5. Conjunção subordinativa.

( ) “Ela quer saber se eu me sinto realizado”.
(Drummond)
( ) “Acabou-se a confiança no próximo”. (Drummond)
( ) Suicidou-se, pulando no fim da tarde de um prédio
de 10 andares.
( ) Precisa-se de operários.
( ) “Sentia-se o cheiro da panela no fogo, chiando de
toucinho no braseiro”. (José Lins do Rego)

É possível observar, no trecho sublinhado, a seguinte
figura de linguagem:

a) 4-3-5-2-1
b) 5-3-2-4-1
c) 5-3-4-2-1
d) 4-5-2-1-3
e) 5-3-2-1-4

a) Metonímia.
b) Hipérbole.
c) Catacrese.
d) Ironia.
e) Sinestesia.

Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu
E pr’aquele que provar que eu tô mentindo
Eu tiro o meu chapéu.
(Eu nasci há dez mil anos atrás, Paulo Coelho e Raul
Seixas. LP, Há dez mil anos atrás, Philips, 1976)

= MATEMÁTICA =

8. Marque a alternativa que contenha APENAS figuras
de linguagem sonoras:
a) Aliteração – Onomatopeia
b) Assonância – Sinestesia;
c) Onomatopeia – Eufemismo;
d) Zeugma – Onomatopeia;
e) Zeugma – Anacoluto.
9. Quanto à concordância nominal, preencha as lacunas
das frases:

11. Quatro carros transportam 20 pessoas. Para
transportar 700 pessoas, quantos carros iguais a esses
seriam necessários?
a) 70
b) 110
c) 120
d) 140
e) 130

(I) Era talvez meio-dia e …………… quando fora preso.
(II) Decepção é …………… para fortalecer o
sentimento patriótico.
(III) Apesar da superpopulação do alojamento, havia
acomodações …………… para os homens.
(IV) Os documentos dos candidatos seguiram
…………… às fichas de inscrição.
(V) As fisionomias dos homens eram as mais desoladas
…………… naquele cortejo.

12. Se 6 impressoras iguais produzem 1000 panfletos em
40 minutos, em quanto tempo 3 dessas impressoras
produziriam 2000 desses panfletos?

a) meia – bom – bastantes – anexos – possíveis
b) meio – bom – bastantes – anexo – possíveis
c) meia – boa – bastante – anexo – possível
d) meio – boa – bastante – anexos – possível
e) meia – bom – bastantes – anexo – possível

13. As probabilidades de três jogadores marcarem um
gol cobrando pênalti são, respectivamente, 1/2, 2/5, e
5/6. Se cada um bater um único pênalti, a probabilidade
de todos errarem é igual a:

10. Leia o trecho da música e responda à questão
Eu nasci há dez mil anos atrás
E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais
[...]
Eu vi a arca de Noé cruzar os mares
Vi Salomão cantar seus salmos pelos ares
Eu vi Zumbi fugir com os negros prá floresta
Pro Quilombo dos Palmares, eu vi
[...]
Eu fui testemunha do amor de Rapunzel

a) 2h e 40 minutos
b) 1h e 30 minutos
c) 2 horas
d) 1h e 40 minutos
e) 2h e 30 minutos

a) 3%
b) 5%
c) 17%
d) 20%
e) 25%
14. Qual foi o capital que, aplicado à taxa de juros
simples de 2% ao mês, rendeu R$ 90,00 em um
trimestre?
a) R$ 1.300,00
b) R$ 150,00

c) R$ 540,00
d) R$ 2.700,00
e) R$ 1.500,00

solicitada, geralmente com fins publicitários e enviada
em massa, caracteriza um:
a) Vírus
b) Arquivo morto
c) Phishing
d) Spyware
e) Spam

15. Qual a resposta da equação 30 - 20 + 2x = 10?
a) 10
b) 0
c) 5
d) 20
e) 30

19. O mecanismo de embaralhamento ou codificação
utilizado para proteger a confidencialidade de dados
transmitidos ou armazenados denomina-se
= INFORMÁTICA =

16. As definições
respectivamente:

enumeradas

a

seguir

são

1. Palavras ou imagens que permitem a abertura de
páginas na Internet.
2. Transferência de uma determinada cópia de um
arquivo de um computador remoto para a máquina do
usuário.
3. Ação de enviar um arquivo da máquina do usuário
para a Internet.
a) Hyperlink, Download e Upload.
b) Hipertexto, Download e Site.
c) Hyperlink, Upload e Download.
d) Download, Hipertexto e Site.
e) Hipertexto, Download e Upload.

a) Proxy
b) Criptografia
c) Atuning
d) Browser
e) Captcha
20. Analise as seguintes afirmações relativas a
conceitos de Internet.
I. É possível configurar o navegador para rejeitar
cookies
II. Um cookie é arquivo de texto simples que salva as
preferências do usuário
III. Nos tempos atuais não existem mais cookies.
IV. Navegadores modernos possibilitam o bloqueio
automático de pop-up
Marque o item que contenha somente assertivas corretas

17. Dadas as proposições a seguir, está(ão) correta(s)
apenas a(s) proposição(ões)
I. O atalho de teclas CTRL+C pode ser utilizado para
copiar textos, arquivos, ou, até mesmo, uma pasta inteira
no Windows.
II. Ao excluir um arquivo no Windows pressionando
unicamente a tecla Delete não será mais possível
recuperá-lo ou restaurá-lo posteriormente.
III. A tecla F1, normalmente, é utilizada como atalho
para acessar a Ajuda na maioria dos aplicativos do
Windows.
a) I
b) II
c) III
d) I e III
e) I e II
18. Uma mensagem de correio eletrônico (e-mail) não

a) I, II, III
b) II e III
c) I, II e IV
d) Apenas, I
e) Apenas a III
= CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS =
21. Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCNs), os conteúdos de ensino da educação física no 1º
ao 5º ano do ensino fundamental devem:
a) desconsiderar qualquer atividade competitiva para
propiciar a cooperação.
b) promover atividades apenas em grupo para
desenvolver a integração entre os alunos.
c) evitar a diversidade para não prejudicar a assimilação
das habilidades praticadas.
d) desconsiderar a bagagem de conhecimento que o
aluno traz consigo.
e) utilizar jogos e brincadeiras de regras mais simples
para facilitar sua compreensão.

22. A prática de atividade física regular a partir da
infância somente NÃO contribui diretamente para:
a) a redução do risco de doenças degenerativas.
b) a regulação do peso corporal.
c) a estimulação da taxa de crescimento em estatura.
d) o acréscimo do mineral ósseo durante a préadolescência.
e) o fortalecimento dos ossos, músculos e
articulações.
23. De acordo com os critérios de avaliação da Educação
Física pretende-se avaliar o aluno a:
I. Enfrentar desafios corporais em diferentes contextos
como circuitos, jogos e brincadeiras.
II. Participar das atividades respeitando as regras e a
organização.
III. Interagir com seus colegas sem estigmatizar ou
discriminar por razões físicas, sociais, culturais ou de
gênero.
Quais desses critérios são verdadeiros?
a) I, II e III.
b) Apenas a I é verdadeira.
c) Apenas a I e II são verdadeiras.
d) Apenas a III é verdadeira.
e) Todas as alternativas são falsas.
24. Sobre o histórico da educação física no Brasil,
assinale V(verdadeiro) e F(falso):
( ) Nos anos 60 a Educação Física vive uma crise
existencial à procura de propósitos voltados à sociedade
( ) Os anos 70, marcado pela ditadura militar, a
Educação Física era usada, não para fins educativos, mas
de propaganda do governo sendo todos os ramos e níveis
de ensino voltada para os esportes de alto rendimento.
( ) Os anos 80 o processo ficou limitado ao
desenvolvimento das estruturas organizacionais e
administrativas específicas tais como: Divisão de
Educação Física e o Conselho Nacional de Desportos.
( ) Nos anos 90 o esporte passa a ser visto como meio de
promoção à saúde acessível a todos manifestada de três
formas: esporte educação, esporte participação e esporte
performance.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
a) V, F, F, V.
b) V, V, F, V.

c) V, V, V, V.
d) F, F, F, F.
e) F, V, F, V.
25. Andar, correr, saltar e saltitar são habilidades
motoras de:
a) Locomoção
b) Adaptação
c) Parada
d) Extratificação
e) Manipulação

