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QUESTÕES 01 A 04 - CONHECIMENTOS GERAIS
________________________________________

01. Analise a notícia jornalística a seguir, 
veiculada no início do mês de abril deste ano, 
e marque a alternativa que contém o termo que 
preenche corretamente a lacuna.

“O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou na 
madrugada desta quinta-feira, por seis votos a cinco, 
o pedido de _____________ do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, solicitado pela defesa para 
tentar evitar que ele fosse preso até que o processo 
chegasse ao fim em todas as instâncias da Justiça. 
A votação, iniciada na tarde de quarta-feira, durou 
dez horas e meia”. (BBC Brasil, 04/04/18, com 
adaptações).

a) Anulação do processo.
b) Delação premiada.
c) Habeas corpus.
d) Suspeição do juiz.
________________________________________

02. Considere a seguinte análise sobre 
um conflito que afeta atualmente as relações 
internacionais e assinale a alternativa que indica o 
país de que se trata.

“Um levante pacífico contra o presidente, que teve 
início há sete anos, transformou-se em uma guerra 
civil que já deixou mais de quatrocentos mil mortos, 
devastou cidades e envolveu outros países. Calcula-
se que mais de cinco milhões já tenham deixado 
o país - o maior êxodo da história recente. Em 
abril deste ano, o presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, anunciou que o seu país havia 
iniciado uma série de ataques aéreos na região, em 
coordenação com a França e o Reino Unido”. (BBC 
Brasil, 14/04/18, com adaptações).

a) Afeganistão.
b) Iraque.
c) Rússia.
d) Síria.
________________________________________

03. Leia a seguinte análise sobre um aspecto 
cultural do mundo contemporâneo e assinale a 
alternativa que melhor corresponde ao gênero 
musical descrito.

“É cada vez mais frequente que músicos produzam 
sua arte a partir da digitalização, amostragem 
e reordenação de sons. Essa nova modalidade 
de composição segue, em geral, os seguintes 
princípios: cada música final é usada como matéria 
prima para composições futuras; há uma inteligência 

coletiva que se alimenta do estoque musical 
existente; por fim, cada trecho da música possui 
uma história de composição que segue o mesmo 
padrão. Com isto, pode-se encontrar nesse estilo 
musical os princípios do movimento social da 
cibercultura: interconexão, comunidade virtual e 
inteligência coletiva”. (Portal Imaginarium, 15/04/18, 
com adaptações).

a) Bossa Nova.
b) Jazz Clássico.
c) Rock Progressivo.
d) Música Eletrônica.
________________________________________

04. De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, assegurar a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, 
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária é dever:

a) da sociedade em geral, excetuando-se o poder 
público.
b) reservado apenas aos pais ou cuidadores, com 
auxílio do Estado.
c) exclusivo do poder público, sendo vedada a 
participação da família. 
d) da família, da comunidade, da sociedade em 
geral e do poder público.

________________________________________
QUESTÕES 05 A 10 - LÍNGUA PORTUGUESA

 Leia o texto abaixo para responder as 
questões de 05 a 10.

Confira a seguir os principais trechos da conversa 
com o filósofo, em que ele diz o que pensa sobre 
temas como propósito, obsessão pela carreira e 
equilíbrio entre lazer e trabalho:

EXAME.com – O excesso de trabalho está roubando 
cada vez mais tempo do lazer e da convivência 
familiar. Num mercado tão competitivo, ainda é 
possível ter uma carreira de sucesso sem sacrificar 
a felicidade em outros âmbitos da vida?

Mário Sérgio Cortella – É evidente que você precisa 
se dedicar à carreira, mas não pode deixar que 
apenas um aspecto da vida obscureça todos os 
demais. É preciso buscar um equilíbrio entre as 
diversas faces da existência. E esse equilíbrio é 
igual ao necessário para andar de bicicleta: você 
precisa estar sempre em movimento para não cair.
Equilíbrio significa ser capaz de ir aos extremos sem 
se perder neles. Você pode ter uma alimentação 
equilibrada mas, de vez em quando, mergulhar com 
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alegria numa garrafa de vinho, num churrasco. Mas 
não vai fazer isso todo dia, toda hora. Da mesma 
forma, quando as pessoas fazem cursinho pré-
vestibular, elas não têm fim de semana, não têm 
balada, não têm nada. Mas ninguém vai passar o 
resto da vida fazendo cursinho, senão enlouquece.
Uma pessoa que passa o tempo todo obcecada 
pela carreira está adoentada. É preciso cautela, 
porque isso vai torná-la infeliz. Há momentos na 
vida em que você vai se dedicar mais aos filhos 
do que à sua carreira. Em outros, você precisará 
trabalhar por 12, 13 horas por dia e ficará menos 
tempo com a família. O importante é não se perder 
nos extremos, mas saber transitar entre eles.

EXAME.com – Não vivemos numa cultura que 
incentiva os extremos?

Mário Sérgio Cortella – Sem dúvida. Existe a ideia 
de que sucesso significa trabalho contínuo, que 
você deve esquecer os outros aspectos da vida. 
Nossa cultura incentiva isso, suga as pessoas, vai 
exaurindo suas forças, transformando cansaço em 
estresse. O cansaço resulta de um esforço intenso. 
O estresse é quando você já não tem compreensão 
do que está fazendo.
No entanto, o que é imposto pela cultura não é 
obrigatório. É preciso andar na contramão dessa 
ideia e tentar buscar o equilíbrio entre as diversas 
faces da vida. Não é fácil, mas também não é 
impossível.

(Texto adaptado. GASPARINI, Claudia. Cortella 
diz qual é o segredo para acordar feliz na 2ª feira. 
EXAME. 13/3/2018.  Disponível em: https://exame.
abril.com.br/carreira/cortella-diz-qual-e-o-segredo-
para-acordar-feliz-na-2a-feira/)

05. A partir das características, linguísticas e 
estruturais, assinale a alternativa que classifica 
corretamente o gênero do texto acima.

a) Notícia.
b) Reportagem.
c) Entrevista.
d) Artigo de opinião.
________________________________________

06. A partir das afirmações de Mário Sérgio 
Cortella, analise as seguintes assertivas:

I. Manter o foco em um único aspecto da vida deve 
ser incentivado.
II. A cultura dos extremos é algo obrigatório, todos 
devem segui-la.
III. Transitar entre os extremos é uma forma de 
encontrar o equilíbrio.

Estão CORRETAS as assertivas:

a) I e III apenas.
b) I e II apenas.
c) Apenas I.
d) Apenas III.
________________________________________

07. “É preciso cautela, porque ISSO vai torná-la 
infeliz.”

Assinale a alternativa que contém a afirmação a 
que o pronome demonstrativo destacado se refere 
no texto.

a) “Uma pessoa que passa o tempo todo obcecada 
pela carreira está adoentada.”
b) “Equilíbrio significa ser capaz de ir aos extremos 
sem se perder neles.”
c) “Há momentos na vida em que você vai se dedicar 
mais aos filhos do que à sua carreira.”
d) “Ninguém vai passar o resto da vida fazendo 
cursinho, senão enlouquece.”
________________________________________

08. Assinale a alternativa em que há linguagem 
figurada.

a) “E esse equilíbrio é igual ao necessário para 
andar de bicicleta.”
b) “Em outros, você precisará trabalhar por 12, 13 
horas por dia e ficará menos tempo com a família.”
c) “Você pode ter uma alimentação equilibrada mas, 
de vez em quando, mergulhar com alegria numa 
garrafa de vinho, num churrasco.”
d) “O cansaço resulta de um esforço intenso.”
________________________________________

09. “Da mesma forma, quando as pessoas 
fazem cursinho pré-vestibular, elas não têm fim de 
semana, não têm balada, não têm nada.”

A respeito do trecho acima, analise as assertivas:

I. O verbo “ter” recebe acento porque seu sujeito é 
“as pessoas”.
II. A vírgula após “semana” e “balada”, separam 
orações coordenadas assindéticas.
III. “Da mesma forma” estabelece uma noção de 
conformidade com o que foi dito anteriormente no 
texto. 

Estão CORRETAS as afirmativas:

a) Apenas I e III estão corretas.
b) Apenas II e III estão corretas.
c) Apenas I e II estão corretas.
d) I, II, III estão corretas.
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10. ““É preciso buscar um equilíbrio entre as 
diversas faces da existência.”
 Assinale a alternativa que substitui 
corretamente a expressão “um equilíbrio” por um 
pronome oblíquo.

a) É preciso buscar-lo.
b) É preciso buscá-lo.
c) É preciso buscar-lhe.
d) É preciso buscá-o.
________________________________________
QUESTÕES 11 A 14 -  MATEMÁTICA

11. Um professor aplica um capital a juros 
simples com taxa de 5% ao mês, durante dez 
meses. No fim desse intervalo de tempo o juro 
produzido foi de R$ 800,00. O valor do capital inicial 
aplicado foi de:

a) R$ 1.200,00
b) R$ 1.400,00
c) R$ 1.500,00
d) R$ 1.600,00
________________________________________

12. Marcos comprou uma piscina que possui 6,0 
m de comprimento, 4,0 m de largura e 1,5 m de 
profundidade. Para que a piscina contenha 28.800 
litros de água, esta deve atingir uma altura de:

a) 40 cm
b) 100 cm
c) 120 cm
d) 135 cm
________________________________________

13. Dadas    as     funções  f(x) = 3x² - 16 e       
h(x) = 9x² - 4x, se x satisfaz a igualdade   f(x) = h(x), 
então 3x é igual a:

a) 9
b) 27
c) 81
d) 243
________________________________________

14. Um carro percorre uma determinada distância 
viajando com velocidade constante por 4 horas. O 
tempo que ele gastaria para percorrer a metade 
daquela distância com velocidade constante igual a 
80% da anterior é igual a:

a) 1,4 h
b) 2,5 h
c) 3,4 h
d) 5,0 h

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS
________________________________________

15. Sobre a educação, com base na Lei Orgânica 
do Município de Francisco Beltrão, assinale a 
alternativa INCORRETA.

a) A escolha dos diretores nas escolas municipais, 
será feita pelo Secretário de Educação, na forma 
da lei.
b) O Município promoverá a educação Pré-escolar 
e o Ensino Fundamental, com a colaboração da 
sociedade e a cooperação técnica e financeira da 
União e do Estado, visando o pleno desenvolvimento 
da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho.
c) O calendário escolar municipal será flexível 
e adequado às peculiaridades climáticas e as 
condições sociais e econômicas dos alunos.
d) Será assegurada em lei, a participação efetiva 
e proporcional de todos os segmentos sociais 
envolvidos, diretamente ou indiretamente, no 
processo educacional do Município, no Conselho 
Municipal de Educação.
________________________________________

16. As deliberações da Câmara de Vereadores 
que visem à alteração do Código Tributário, à 
alteração do nome do Município ou à rejeição de 
parecer prévio do Tribunal de Contas sobre as 
contas anuais prestadas pelo Prefeito, dependerão, 
respectivamente, do voto de:

a) 2/3 (dois terços), maioria absoluta e 2/3 (dois 
terços) dos membros da Câmara.
b) Maioria absoluta, 2/3 (dois terços) e 2/3 (dois 
terços) dos membros da Câmara.
c) Maioria absoluta, 2/3 (dois terços) e maioria 
absoluta dos membros da Câmara.
d) 2/3 (dois terços), 2/3 (dois terços) e 2/3 (dois 
terços) dos membros da Câmara.
________________________________________

17. De acordo com o Estatuto do Servidor 
Público do Município de Francisco Beltrão, NÃO é 
dever do servidor:

a) Cumprir as ordens superiores, exceto quando 
manifestadamente ilegais.
b) Promover manifestação de apreço no recinto da 
repartição.
c) Levar ao conhecimento da autoridade superior 
as irregularidades de que tiver ciência em razão do 
cargo.
d) Exercer com zelo e dedicação as atribuições do 
cargo.
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18. Conforme o Estatuto do Servidor Público 
do Município de Francisco Beltrão, a penalidade 
aplicável ao servidor que proceder de forma 
desidiosa é a de:

a) Demissão.
b) Advertência.
c) Suspensão.
d) Repreensão.
________________________________________
 
19. Greco e colaboradores (2009) propõem uma 
sequência metodológica caracterizada por uma 
cronologia, na forma de um A-B-C dos conteúdos. 
Inicia-se a sequência com a aprendizagem e se 
constroem as bases para o treinamento esportivo. 
Assinale a alternativa que apresenta este A-B-C, 
respectivamente.

a) Aprendizagem técnica, aprendizagem física e 
treinamento de alto rendimento.
b) Jogos e brincadeiras, iniciação esportiva e 
treinamento físico.
c) Aprendizagem tática, aprendizagem motora e 
treinamento tático-técnico.
d) Iniciação esportiva, especialização e treinamento 
de alto rendimento.
________________________________________

20. As diversas potencialidades da atividade 
física na fase escolar são de conhecimento da 
população. Todavia, muitos dos efeitos que se 
atribui à atividade física em crianças e adolescentes 
carecem de evidências científicas robustas. Nesse 
sentido, assinale a alternativa que apresenta um 
dos efeitos da atividade física que há forte evidência 
científica para crianças e adolescentes:

a) Ser ativo na infância previne doenças na idade 
adulta.
b) Uma criança fisicamente ativa tende a não 
desenvolver doenças cardiovasculares na infância.
c) Atividades aquáticas não são efetivas no 
tratamento da asma em adolescentes.
d) A prática de atividade física na adolescência 
parece promover benefícios em longo prazo à 
saúde óssea.
________________________________________

21. Existem muitos métodos disponíveis para 
mensurar o nível de atividade física em crianças e 
adolescentes, sendo que alguns apresentam maior 
validade, enquanto outros são mais susceptíveis a 
erros. Assinale a opção que apresenta o método 
objetivo considerado “padrão-ouro” para avaliação 
da atividade física. 

a) Inclinometria
b) Acelerometria
c) Pedometria
d) Monitorização cardíaca
________________________________________

22. O modelo da ampulheta triangulada, 
proposta por Gallahue (2013), é um instrumento 
heurístico útil à conceituação, descrição e explicação 
do processo de desenvolvimento motor. Assinale a 
opção que apresenta as quatro fases do movimento 
descritas neste modelo.

a) Reflexo, rudimentar, fundamental, especializada.
b) Inicial, combinatória, especializada e aplicação 
permanente.
c) Inicial, rudimentar, especializada e alto 
rendimento.
d) Reflexiva, fundamental, combinatória e alto 
rendimento.
________________________________________

23. Existem basicamente três processos 
distintos, mas integrados, que operam no processo 
de regeneração do ATP que, conjuntamente, 
impedem que sua concentração tecidual diminua 
acentualmente durante o exercício físico intenso, são 
eles: sistema ATP-CP, sistema glicolítico e sistema 
oxidativo. Assinale a opção abaixo que apresenta 
uma característica do SISTEMA GLICOLÍTICO.

a) Produz ATP em grandes quantidades.
b) Acontece no interior das mitocôndrias.
c) Sustenta atividades de alta intensidade e duração 
moderada.
d) Importante para necessidades energéticas de 
até 15s.
________________________________________

24. Segundo a Organização Mundial da 
Saúde, “Qualidade de Vida” (QV) é definida como 
a percepção do indivíduo de sua posição na vida, 
no contexto da cultura e sistema de valores nos 
quais ele vive e em relação aos seus objetivos, 
expectativas, padrões e preocupações. Assinale a 
opção que NÃO apresenta uma característica da 
QV.

a) Os primeiros conceitos enfatizavam aspectos 
materiais e hoje passou-se a valorizar outros 
aspectos, como relacionamentos, realização 
pessoal, opções de lazer, etc.
b) São múltiplos os fatores que determinam a QV 
de pessoas e comunidades.
c) O que é QV para uma pessoa pode não ser para 
outra, ou seja, difere de pessoa para pessoa.
d) Os fatores determinantes da QV tendem a se 
manter ao longo da vida de uma pessoa.
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25. O Lazer é um complexo objeto de estudo, 
uma vez que é abordado por diferentes áreas 
do conhecimento, como a sociologia, psicologia, 
filosofia, serviço social, arquitetura, artes, educação 
física, etc. Com relação ao Lazer, assinale a 
alternativa INCORRETA:

a) Lazer é uma forma de manifestação cultural.
b) Lazer é um direito social.
c) Lazer é sinônimo de “tempo livre”.
d) A industrialização é considerada o “divisor de 
águas” para os estudos sobre o Lazer.
 _________________________________________

26. O esporte tem se constituído como uma 
das manifestações culturais mais difundidas em 
todo o mundo seja para a prática cotidiana das 
diversas comunidades e pessoas ou para o mundo 
do espetáculo. A grande variabilidade de sentidos 
e significados atrelados ao esporte indicou a 
necessidade de definir ou classificar essas intenções 
de modo mais detalhado, o que foi regulamentado 
pela Lei Pelé (n° 9.615 - de 24/03/1998). Nesse 
sentido, assinale a opção que apresenta as definições 
centrais de Esporte, estabelecida pela referida Lei.
 
a) Esporte de Rendimento, Esporte Educacional e 
Esporte de Participação.
b) Esportes Recreacionais, Esportes Coletivos, 
Esportes Individuais.
c) Esportes de Invasão, Esportes de Marca e 
Esportes de Rede Divisória.
d) Esporte Iniciação, Esporte Rendimento e Esporte 
Lazer.
_________________________________________

27. A Fifa, entidade que regulamenta o futebol, 
futebol de areia e o futsal, aprovou recentemente 
alterações nas regras do FUTSAL para 2018. Qual 
das opções abaixo NÃO apresenta uma dessas 
alterações? 

a) Os laterais e cantos, que são atualmente 
cobrados com os pés, poderão ser cobrados, 
também, com as mãos.
b) O goleiro-linha, que hoje pode entrar quando 
quiser no jogo, só poderá entrar quando a sua 
equipe estiver perdendo.
c) A cobrança do arremesso de meta, que atualmente 
permite ao goleiro lançar a bola diretamente para 
a meia-quadra ofensiva, exigirá que a bola toque 
primeiro na meia-quadra defensiva.
d) Na entrada das equipes, os atletas não 
precisarão mais estar com a camisa dentro dos 
calções.
________________________________________

28. A recreação escolar é, de acordo com 
Rousseau (1712-1771), a liberdade total da criança. 
O aluno deve ser educado por e para a liberdade. 
É preciso que saltem, corram, gritem quando 
tiver vontade. Sobre a recreação, é INCORRETO 
afirmar que:

a) A recreação tem sido um elemento estudado e 
entendido predominantemente como um composto 
do lazer.
b) A recreação é caracterizada na transição dos 
conceitos de ócio para lazer.
c) As atividades recreativas podem ser culturais, 
esportivas ou de entretenimento.
d) Dada sua característica livre, recomenda-se o 
não planejamento das atividades recreativas.
________________________________________

29. O compromisso com a construção da 
cidadania pede necessariamente uma prática 
educacional voltada para a compreensão da 
realidade social, dos direitos e responsabilidades 
em relação à vida pessoal, coletiva e ambiental. 
Nessa perspectiva é que foram incorporados os 
Temas Transversais aos Parâmetros Curriculares 
Nacionais. Assinale a opção que NÃO APRESENTA 
um desses Temas.

a) Pluralidade Cultural
b) Consciência Política
c) Meio Ambiente
d) Orientação Sexual
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30. Coll et al. (2000) definem conteúdo como 
uma seleção de formas ou saberes culturais, 
conceitos, explicações, raciocínios, habilidades, 
linguagens, valores, crenças, sentimentos, 
atitudes, interesses, modelos de conduta etc., 
cuja assimilação é considerada essencial para 
que se promovam desenvolvimento e socialização 
adequados ao aluno. Nesse sentido, quais são 
as dimensões dos conteúdos que devem compor 
uma aula de Educação Física?

a) Conceitual, procedimental e atitudinal.
b) Reflexivo, repetitivo e executivo.
c) Teórico, prático e aplicado.
d) Dimensional, prático e reflexivo.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 21/05/2018.


