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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUSSARA 
 

CARGO: EDUCADOR FÍSICO - NASF 
EDITAL Nº 002/2017 

DATA: 05/03/2017 - PERÍODO: TARDE 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem 

repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu 
nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de 
tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das 
letras, correspondentes às respostas de sua opção, 
deve ser feita com o preenchimento de todo o 
espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-
RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese 
alguma poderá ser substituído. 

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); somente uma responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica 
à esquerda de seu enunciado. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião 
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de 
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados 
em conta. 

12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 3h00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora. 
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Texto: TEREMOS MAIS OU MENOS 
MÉDICOS? 

 
Não há dúvida de que o diagnóstico do 

governo está correto. O Brasil precisa urgentemente 
de “Mais Médicos”, como diz o programa lançado 
pelo Ministério da Saúde. Com 1,8 profissionais 
para cada mil habitantes, o País se situa bem abaixo 
da média mundial. Só para citar um exemplo 
polêmico, Cuba, que poderia exportar profissionais 
para cá, não fosse o preconceito ideológico, tem uma 
média de 6,4 e uma colocação no Índice de 
Desenvolvimento  Humano, da ONU, relacionado à 
saúde bem superior à brasileira. Além disso, o Brasil 
precisa de “Mais Médicos” sobretudo em regiões 
remotas. Enquanto a média de profissionais no 
Sudeste e no Distrito Federal é superior a 2, ela fica 
abaixo de 1 no Norte, Nordeste e no Centro Oeste. 

 Um estudo recente do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada, o IPEA, também apontou a 
medicina como a carreira mais promissora no Brasil. 
É aquela capaz de gerar os maiores ganhos, com 
uma renda média de R$ 8,4 mil por mês, e a maior 
facilidade de encontrar um emprego – o que, hoje, 
acontece com 97% dos médicos formados. 

A situação típica de um mercado de trabalho 
aquecido, em que os jovens que se formam podem 
escolher onde trabalhar. Muitas vezes, entre a selva 
amazônica ou periferias das grandes metrópoles, e 
hospitais privados localizados nos bairros nobres dos 
centros urbanos, escolhem a segunda opção, ainda 
que tenham tido a formação subsidiada pelo Estado 
nas universidades públicas.  

(...) 
Fonte: Adaptado de Leonardo Attuch, Revista ISTO É, 17/07/2013. 

 
01 - A ideia principal do texto é? 
a) exportar médicos. 
b) mostrar a falta de médicos que assola o Brasil. 
c) falar somente das regiões afetadas pela falta de 
médicos. 
d) mostrar que a situação será resolvida. 
 
02 - “Um estudo recente do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada, o Ipea, também apontou a 
medicina  como a carreira mais promissora no 
Brasil. É aquela capaz de gerar os maiores 
ganhos, com uma renda média de R$ 8,4 mil por 
mês, e a maior facilidade de encontrar um 
emprego – o que, hoje, acontece com 97% do 
médicos formados”.  
Analise as assertivas de I a III sobre a palavra 
sublinhada que está no fragmento textual da 
questão e assinale a alternativa correta: 

I - trata-se morfologicamente de um pronome 
demonstrativo. 
II - no texto, apresenta a função de conectivo 
coesivo. 
III - faz referência a outra palavra na oração 
anterior. 
a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Nenhuma das afirmativas está correta. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
03 - “Um estudo Recente do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada, o Ipea, também apontou a 
medicina  como a carreira mais promissora no 
Brasil”. Assinale a alternativa na qual os termos  
sublinhados na oração acima, classificam-se 
morfologicamente na mesma ordem em que estão 
posicionados na oração: 
a) verbo, artigo, numeral, adjetivo. 
b) artigo, substantivo, verbo, adjetivo. 
c) verbo, artigo, substantivo, adjetivo. 
d) verbo, artigo, adjetivo, substantivo. 
 
04 - “A situação típica de um mercado de 
trabalho aquecido, em que os jovens que se 
formam podem escolher onde trabalhar”. Na 
frase anterior, entre aspas, o substantivo 
sublinhado pode ter um sentido diferente, 
dependendo da sua aplicação, como no exemplo a 
seguir, “Comprei frutas no mercado da esquina”. 
Isso ocorre por se tratar de:   
a) antônimo.  
b) sinônimo.  
c) parônimo. 
d) homônimo.  
 
05 - Além disso, o Brasil precisa de “Mais 
Médicos” sobretudo em regiões remotas. Assinale 
a alternativa em que a palavra poderia substituir 
o termo sublinhado na frase acima, sem alteração 
do sentido: 
a) longínquas. 
b) nos arredores. 
c) aproximadas. 
d) abrigadas.  
 
06 - “É aquela capaz de gerar os maiores ganhos, 
com uma renda média de R$ 8,4 mil por mês, e a 
maior facilidade de encontrar um emprego – o 
que, hoje, acontece com 97% do médicos 
formados”. 
Os termos grifados no período acima se 
apresentam após um travessão, isso ocorre 
porque sintaticamente formou-se um:  
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a) adjetivo. 
b) aposto. 
c) substantivo próprio. 
d) advérbio. 
 
07 - Utilizando as informações do diagrama 
abaixo é correto afirmar sobre os conjuntos A e B 
que: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) A ∩ B têm 5 elementos. 
b) A U B têm 9 elementos. 
c) A ⊃ B. 
d) A ∩ B têm 4 elementos. 
 
08 - Um reservatório de gás, em forma de um 
cilindro reto, possui 24 cm de altura e 4 cm de 
raio na base. Outro reservatório, com a mesma 
altura e cujo o raio da base é o dobro do 
primeiro, possui volume igual a: 
a) 1205,76 cm3 
b) 4823,04 cm3 
c) 2411,52 cm3 
c) 602,88 cm3 
 
09 - Se em uma promoção do tipo “leve 5 e pague 
4” posso comprar 10 latas de achocolatado por 
R$ 52,00; quanto pagaria, fora da promoção, por 
3 latas do mesmo achocolatado? 
a) R$ 13,00. 
b) R$ 15,60. 
c) R$ 19,50. 
d) R$ 26,00. 
 
10 - Para medidas grandes podemos usar o 
quilômetro, que vale 1000 metros; para medidas 
menores podemos utilizar o centímetro que vale 
___ do metro. 
O valor que completa corretamente a lacuna na 
frase acima é: 
a) 1/100. 
b) 1/10. 
c) 1/1000. 
d) 100. 

11 - Da relação abaixo, foi o único Ministro 
nomeado por Michel Temer a deixar sua pasta 
alegando motivos pessoais e não por 
envolvimento em escândalos: 
a) Fabiano Silveira. 
b) José Serra. 
c) Marcelo Calero. 
d) Romero Jucá. 
 
12 - Município paranaense que mais regenerou 
matas naturais nos últimos 30 anos: 
a) Foz do Iguaçu. 
b) Itaipulândia. 
c) Londrina. 
d) Santa Helena. 
 
13 - O Juiz Sérgio Moro determinou a prisão dos 
lobistas Jorge Luz e Bruno Luz, para o 
cumprimento da ordem judicial a Polícia Federal 
deflagrou antes do carnaval passado uma 
operação para a prisão dos investigados. Esta 
operação foi batizada com um trocadilho em 
relação aos nomes dos lobistas, mais 
precisamente foi denominada como: 
a) Black-out. 
b) Cosa Nostra. 
c) Eficiência. 
d) Mascate. 
 
14 - Município do qual Jussara foi desmembrado 
em 1.955: 
a) Araruna. 
b) Cianorte. 
c) Engenheiro Beltrão. 
d) Terra Boa. 
 
15 - No Brasil, foram implantados os métodos 
ginásticos europeus. Esses métodos foram 
elaborados sob os preceitos da ciência para o 
corpo humano. Dos métodos e seus interlocutores 
trazidos para o Brasil pode-se citar a: 
a) Ginástica sueca, de Amorós y Ondeano.  
b) Ginástica francesa, de Pehr Henrik Ling.  
c) Ginástica alemã, de Guts Muths e Friedrich 
Ludwig Jahn. 
d) Ginástica inglesa de John Macrow. 
 
16 - Rui Barbosa, um político do período Brasil 
Império preconizou a inclusão da Ginástica nos 
currículos escolares. Essa obrigatoriedade da 
Educação Física nas escolas brasileiras era 
destinada aos seguintes segmentos: 
a) Escola primária e secundária. 
b) Escola secundária e ensino superior. 
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c) Ensino profissionalizante e ensino superior. 
d) Escola primária e ensino profissionalizante. 
 
17 - A concepção de ensino aberto na Educação 
Física escolar estimula os alunos a participarem 
efetivamente da aula, ou seja, chegar a uma ou 
mais respostas por meio de experiências práticas 
e mediação do professor. Hildebrandt e Laging 
sugeriram quatro propostas para aulas abertas 
relacionadas a Educação Física escolar. Qual das 
opções não se refere a uma proposta dos autores 
citados na questão? 
a) Formas de movimento a serem encontradas pelo 
próprio aluno. 
b) Elaboração, testagem e descoberta de formas de 
movimento. 
c) Formas de movimento especializado. 
d) Formas abertas de jogo. 
 
18 - A concepção desenvolvimentista centraliza o 
processo de ensino e aprendizagem no movimento 
humano, que é uma ação observável, mensurável 
e resultante de um processo interno do indivíduo 
e é relativamente estável. Para a concepção 
desenvolvimentista, o comportamento humano é 
composto por três domínios, quais são eles? 
a) Motricidade, rendimento e social. 
b) Motor, afetivo-social e cognitivo. 
c) Leitura, escrita e movimento. 
d) Inicial, elementar e maduro. 
 
19 - O futsal é um jogo dinâmico e tem um 
conjunto de regras que se espelha no futebol e 
handebol. Quanto à regra de substituição no 
futsal é correto afirmar que: 
a) O atleta poderá ser substituído somente se estiver 
lesionado. 
b) O limite máximo para substituição de atletas no 
futsal é de 8 (oito) atletas. 
c) A partida não poderá ser interrompida para a 
substituição de jogador, exceto na substituição do 
goleiro. 
d) No futsal é permitido um número indeterminado 
de substituições a qualquer tempo do jogo. 
 
20 - No handebol os árbitros devem monitorar a 
conduta dos jogadores e dos oficiais de equipe 
desde o momento em que entram ao recinto da 
partida até que o abandonem. Para esta tarefa é 
correto afirmar que: 
a) No jogo de handebol são dois árbitros com igual 
autoridade, que serão os responsáveis por cada 
partida. Eles são assistidos por um secretário e um 
cronometrista. 

b) No jogo de handebol são dois árbitros, árbitro 
oficial (maior autoridade) e árbitro assistente, que 
serão os responsáveis por cada partida. Eles são 
assistidos por um secretário e um cronometrista. 
c) No jogo de handebol um árbitro será o 
responsável por cada partida. Ele será assistido por 
um secretário e um cronometrista. 
d) No jogo de handebol são Três árbitros com igual 
autoridade, que serão os responsáveis por cada 
partida. Eles são assistidos por um secretário e um 
cronometrista. 
 
21 - Para Bronfenbrenner, o desenvolvimento é 
um processo que decorre das interações dos 
indivíduos e seus contextos. A teoria dos sistemas 
ecológicos descreve 5 (cinco) parâmetros de 
contextos, o Microssistema, Mesossistema, 
Exossistema, Macrossistema e Cronossistema. 
Dentro deste paradigma e compreendendo a 
expansão dos contextos ambientais é correto 
afirmar que o microssistema tem relação com: 
a) Leis, culturas e valores. 
b) Família, escola e vizinhos. 
c) Sistema escolar e leis municipais. 
d) Problemas mundiais financeiros, guerras e 
tragédias. 
 
22 - Analise a informação abaixo e assinale a 
alternativa correta: 
A teoria de aprendizagem motora de Gentile 
propõe dois estágios da aquisição de habilidade 
motora, diferente de Fitts e Posner que associam 
a aprendizagem de um movimento em três 
estágios. No primeiro estágio de Gentile o 
aprendiz tem uma ideia da tarefa, bem como a 
percepção do contexto ambiental. Já no segundo 
estágio é imprescindível que o aprendiz refine e 
execute movimentos de forma consistente e 
eficiente. 
a) Não existe diferença entre a teoria de Gentile e de 
Fitts e Posner. 
b) A teoria de Gentile propõe 4 (quatro estágios). 
c) A informação está correta. 
d) A teoria de Fitts e Posner consiste em 2 (dois) 
estágios e a de Gentile 3 (três estágios). 
 
23 - A recreação sucinta discussões conceituais e 
práticas que transcendem a educação física, 
porém Waichman em seus estudos discute acerca 
da recreação e sua teoria. Para Waichman, quais 
são os três modelos teórico-práticos que contêm 
ações e princípios próprios do campo da 
recreação? 
a) O lazer, o ócio e o tempo livre. 
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b) O recreacionismo, a animação sociocultural e a 
recreação educativa. 
c) Gincana, jogos e diversão passiva. 
d) Cognitivo, motor e social. 
 
24 - Em estudos sobre recreação, Cavallari e 
Zacharias (1994) subdivide o tempo total de uma 
pessoa em três partes, que não têm 
necessariamente, a mesma duração e dependerá 
da prioridade de cada um. Quais são os três 
tempos? 
a) Tempo de lazer, tempo de descanso e tempo livre. 
b) Tempo de trabalho, tempo cultural e tempo ócio. 
c) Tempo prioritário, tempo secundário e tempo 
auxiliar. 
d) Tempo de trabalho, tempo de necessidade básicas 
e tempo livre. 
 
25 - Toda atividade de lazer é constituída por 
quatro propriedades: a liberatório, 
desinteressado, hedonístico e pessoal 
(DUMAZEDIER, 1980). Qual dos conceitos se 
refere às características conceituais do 
hedonístico? 
a) Liberar-se de um gênero de obrigações. Não é 
uma liberdade absoluta, pois está condicionada a 
aspectos sociais e financeiros. 
b) A atividade de lazer é uma necessidade do 
indivíduo imposta pela sociedade. 
c) É a busca pelo prazer, procura por um estado de 
satisfação, alegria independente da atividade que 
escolhe realizar. 
d) A atividade envolve um relaxamento das 
atividades profissionais.  
 
26 - A qualidade de vida, de acordo com a 
Organização mundial da saúde (OMS), pode ser  
compreendida como a percepção do indivíduo de 
sua posição na vida, no contexto de sua cultura,  
no sistema de valores em que vive em relação a 
suas expectativas, seus padrões e suas 
preocupações. Dentro deste contexto os aspectos 
influenciadores da qualidade de vida podem ser 
agrupados em subjetivos e objetivos. Qual das 
alternativas descreve somente as características 
objetivas? 
a) Renda, acesso à educação e saneamento básico. 
b) Bem-estar e felicidade. 
c) Amor e Local de moradia. 
d) Profissão e realização pessoal. 
 
27 - Como resposta fisiológica, a quantidade de 
glicose liberada pelo fígado depende da 

intensidade e da duração do exercício, por isso é 
correto afirmar que: 
a) A medida que a intensidade diminui, a taxa de 
liberação de catecolamina também aumenta. 
b) A medida que a intensidade aumenta, a taxa de 
liberação de catecolamina diminui. 
c) A medida que a intensidade aumenta, não há 
liberação de catecolamina. 
d) A medida que a intensidade aumenta, a taxa de 
liberação de catecolamina também aumenta. 
 
28 - Na resposta endócrina ao exercício, por 
indução das ações musculares, ocorre um 
aumento no número de receptores celulares 
responsáveis pela entrada de glicose para o 
interior das células. Desta forma ocorre também: 
a) Um aumento da necessidade de concentrações 
elevadas de insulina. 
b) Um corte total nas concentrações de insulina. 
c) Uma redução da necessidade de concentrações 
elevadas de insulina. 
d) Uma liberação de concentrações elevadas de 
insulina. 
 
29 - Os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN) tem como função contribuir e dar 
subsídios para a atuação profissional. Os PCN 
são pautados em três princípios, princípio da 
inclusão, princípio da diversidade e categoria dos 
conteúdos. Quanto a categoria dos conteúdos é 
correto afirmar que: 
a) Tem como interesse a reversão do quadro de 
classificação dos alunos em aptos e inaptos. 
b) Evidencia as dimensões de conteúdos em 
conceitual, atitudinal e procedimental. 
c) Relaciona-se à ampliação das formas de 
interações que ocorrem entre os conhecimentos da 
cultura corporal de movimento e os participantes da 
aprendizagem. 
d) Procura evidenciar mudanças nas formas do 
planejamento educacional. 
 
30 - Os músculos apresentam diferenças 
relacionadas ao controle voluntário, à presença 
de estrias em suas fibras, ao microscópio e à 
localização. Desta forma, sua classificação se 
caracteriza em voluntário, involuntário, estriado, 
liso, somático ou visceral. Qual dessas 
classificações corresponde a não apresentação de 
estrias transversais? 
a) Voluntário. 
b) Estriado. 
c) Visceral. 
d) Liso. 


