PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA
Português

a)A crítica ao materialismo exacerbado,
que não permite que os indivíduos
percebam a riqueza que existe na arte,
nos sentimentos, na poesia.

Leia atentamente o poema Poemas
aos homens do nosso tempo - XVI, de
Hilda Hilst, escritora brasileira, para
responder às questões de 1 a 5.

b)O apoio à busca do ouro, metal
precioso muito importante para o
desenvolvimento da humanidade.

Poemas aos
tempo - XVI

c)O amor não correspondido de um
homem que deseja cobrir de joias a
sua amada.

homens

de

nosso

Enquanto faço o verso, tu decerto
vives.
Trabalhas tua riqueza, e eu trabalho o
sangue.
Dirás que sangue é o não teres teu
ouro
E o poeta te diz: compra o teu tempo
Contempla o teu viver que corre,
escuta
O teu ouro de dentro. É outro o
amarelo que te falo.
Enquanto faço o verso, tu que não me
lês
Sorris, se do meu verso ardente
alguém te fala.
O ser poeta te sabe a ornamento,
desconversas:
“Meu precioso tempo não pode ser
perdido com os poetas”.
Irmão do meu momento: quando eu
morrer
Uma coisa infinita também morre. É
difícil dizê-lo:
MORRE O AMOR DE UM POETA.
E isso é tanto, que o teu ouro não
compra,
E tão raro, que o mínimo pedaço, de
tão vasto
Não cabe no meu canto.

01. Este excerto tem como tema
central:

d) A crítica ao sentimentalismo
exagerado, que tenta se sobrepor às
necessidades materiais, que são muito
mais importantes.
02. Nos versos: “Trabalhas tua riqueza,
e eu trabalho o sangue. / Dirás que
sangue é o não teres teu ouro”, a
palavra “sangue” é utilizada para
expressar a ideia de:
a)Perdão.
b)Sacrifício.
c)Troca.
d)Riqueza.
03. O poema inteiro trata do eu lírico
em primeira pessoa, exceto no verso:
“E o poeta te diz: compra o teu tempo”.
A autora utilizou-se desse artifício para:
a)Distanciar-se do conflito.
b) Deixar clara que a contraposição
existe entre o indivíduo materialista e o
poeta, enquanto categoria, e não entre
o materialista e o eu lírico,
simplesmente.
c)Eximir-se da culpa de não sensibilizar
as pessoas materialistas.
d) Inserir-se no grupo dos indivíduos
materialistas.

04. No verso: “E isso é tanto, que o teu
ouro não compra”, “isso” refere-se a:
a) O ouro.
b)A poesia.
c)O amor de um poeta.
d)O poeta.
05. Observe o verso: “Contempla o teu
viver que corre, escuta”. Se trocarmos
os verbos “contemplar” e “escutar” por
“ver” e “ouvir”, temos:
a)Veja o teu viver que corre, ouça.
b)Veja o teu viver que corre, ouve.
c)Vê o teu viver que corre, ouça.
d)Vê o teu viver que corre, ouve.
CONHECIMENTOS GERAIS
06. O presidente e fundador do
Facebook classificou a incapacidade da
empresa de prevenir episódios como a
atuação da empresa Cambridge
Analytica e a interferência russa nas
eleições dos EUA de 2016 como “um
grande erro” e pediu desculpas. O
nome do presidente é:
a) John Tune.
b) Mark Zuckerberg.
c) Bill Gates.
d) Steve Jobs.
07. Até agora exercia o cargo de
primeiro vice-presidente do governo de
Cuba, quando foi eleito quintafeira, 19/04/2018, como presidente do
país pela Assembleia Nacional em
substituição do general Raúl Castro,
que se retira do poder após 12 anos.
Trata-se de:
a) Miguel Díaz-Canel.
b) Salvador Valdés Mesa.
c) Gladys Bejerano.
d) Homero Acosta.

08. "A partir do pôr
dia 18/04/2018, os judeus
comemorações
dos
____________. Apesar
histórica ter sido em 14

do sol do
dão início às
70
anos
de a data
de maio, os

judeus comemoram neste dia pois
seguem o calendário judaico, que é
diferente do calendário gregoriano e
baseado nos ciclos da Lua." Completa
corretamente a lacuna:
a) Da criação da Organização das
Nações Unidas (ONU).
b) Da queda do nazismo.
c) Da criação do Estado de Israel.
d) Do fim do Holocausto.
09.
Moon
Jae-In,
disse
dia
19/04/2018 que a Coreia do Norte
expressou
compromisso
com
a
“desnuclearização
completa”.
Ele
acrescentou que Pyongyang não está
impondo condições para que este
processo seja iniciado. As declarações
foram dadas depois de o presidente
Donald Trump ter dito que o encontro
entre Estados Unidos (EUA) e Coreia
do Norte só acontecerá "se for
frutífero”. Moon Jae-In é presidente da:
a) Coreia do Norte.
b) Coreia do Sul.
c) China.
d) Japão.
10. A Lei Orgânica Municipal de
Lavrinha
poderá
ser
emendada
mediante proposta:
I - de um terço, no mínimo, dos
membros da Câmara Municipal.
II - do Prefeito Municipal.
III - de iniciativa popular.
Assinale a alternativa correta:
a)Apenas I
b)Apenas II
c) Apenas III
d) I, II e III

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
11. Sobre a descrição de movimentos,
é incorreto afirmar que:
a) Os movimentos de rotação são
importantes na fase de potência de
habilidades esportivas envolvendo
tronco, braço ou coxa.
b) Flexão lateral direita e esquerda
aplica-se apenas ao movimento da
cabeça ou do tronco.
c) Se as duas escápulas se
movimentam em afastamento, como

ocorre quando o indivíduo arredonda
os ombros, o movimento é chamado
protração.
d) Pronação é o movimento do
antebraço em que a palma gira de
modo a ficar voltada para a frente a
partir da posição inicial fundamental.
12. O músculo esquelético tem quatro
propriedades:
a) irritabilidade, contratilidade,
extensibilidade e elasticidade.
b) tensibilidade, termorregulação,
espasticidade e elasticidade.
c) tonicidade, flexibilidade,
termorregulação e excitabilidade.
d) hiperexcitabilidade, reflexibilidade,
tensibilidade e contratilidade.
13. São fatores que afetam o gasto
energético total diário:
I. atividade física;
II. termogênese induzida pela dieta;
III. clima.
São corretas:
a) apenas a afirmativa I.
b) afirmativas I e II.
c) afirmativa I e III.
d) todas afirmativas.
14. "Durante o exercício, o fluxo
sanguíneo para o músculo em
contração __________, enquanto o
fluxo sanguíneo para os tecidos menos
ativos ___________." Completa
corretamente as lacunas,
respectivamente:
a) aumenta, se mantém basal.
b) aumenta, diminui.
c) diminui, se mantém basal.
d) diminui, diminui.
15. O músculo quadríceps femoral se
compõe de quatro cabeças. Qual delas
é pluriarticular?
a) vasto lateral.
b) vasto medial.
c) vasto intermédio.
d) reto femoral.
16. Em uma partida de voleibol, no
caso de um empate em sets por 2x2, o
5º set, de caráter decisivo, será jogado
até que um das esquipes:
a) alcance a marca de 15 pontos.

b) alcance a marca de 15 pontos, com
uma diferença mínima de 2 pontos.
c) alcance a marca de 25 pontos.
d) alcance a marca de 25 pontos, com
uma diferença mínima de 2 pontos.
17. Em um jogo de basquetebol, a bola
torna-se viva quando:
I. Durante a bola ao alto, a bola deixa
a(s) mão(s) do árbitro principal (crew
chief) no lançamento.
II. O sinal do cronômetro de jogo soar
para o final do período.
III. Durante o lance livre, a bola está à
disposição do arremessador de lance
livre.
IV. Durante a reposição lateral, a bola
está à disposição do jogador que
realizará a reposição.
São corretas:
a) apenas uma afirmativa.
b) duas afirmativas.
c) três afirmativas.
d) todas afirmativas.
18. A década de 1980 foi fundamental
para a Educação Física, uma vez que
foi marcada por um intenso debate
acadêmico, o qual originou, entre
outras propostas, a abordagem
desenvolvimentista que parte do
pressuposto básico de que:
a) existe uma sequência normal nos
processos de crescimento,
desenvolvimento e aprendizagem do
indivíduo.
b) deve-se estimular e especializar o
mais precocemente possível o
desenvolvimento motor da criança.
c) a idade cronológica constitui-se
referência exclusiva para se classificar
o desenvolvimento motor.
d) o jogo apresenta uma complexidade
cada vez menor conforme os diferentes
níveis se apresentam.
19. Julgue as seguintes afirmativas
sobre a dança:
I. É a arte que utiliza o corpo em
movimento como um meio de
expressão, comunicação e criação.
II. É capaz de liberar sentimentos e
emoções e, sobretudo, refletir
manifestações culturais,
transformando-se em linguagem social.

III. Constitui-se conteúdo importante da
Educação Física, pois contribui para o
estímulo da livre expressão, para o
desenvolvimento ritmico por meio do
aperfeiçoamento dos movimentos
naturais.
São corretas:
a) apenas a afirmativa I.
b) afirmativas I e II.
c) afirmativa I e III.
d) todas afirmativas.
20. "Após um período de treinamento
físico aeróbio, o volume sistólico em
repouso é significativamente _______
do que no período pré-treinamento. Isto
é, o volume sistólico de repouso do
indivíduo treinado é _______ do que no
indivíduo sedentário."
Preenche corretamente as lacunas,
respectivamente:
a) maior, maior
b) maior, menor
c) menor, menor
d) menor, maior

