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Função: PEB II - Professor de Educação Física
Português
Leia atentamente a canção Alucinação, de Antonio Carlos Belchior, cantor e
compositor brasileiro, para responder às questões de 1 a 3.
Alucinação
Eu não estou interessado
Em nenhuma teoria
Em nenhuma fantasia
Nem no algo mais
Nem em tinta pro meu rosto
Ou oba oba, ou melodia
Para acompanhar bocejos
Sonhos matinais
Eu não estou interessado
Em nenhuma teoria
Nem nessas coisas do oriente
Romances astrais
A minha alucinação
É suportar o dia a dia
E meu delírio
É a experiência
Com coisas reais
Um preto, um pobre
Uma estudante
Uma mulher sozinha
Blue jeans¹ e motocicletas
Pessoas cinzas normais
Garotas dentro da noite
Revólver: cheira cachorro
Os humilhados do parque
Com os seus jornais
Carneiros, mesa, trabalho
Meu corpo que cai do oitavo andar
E a solidão das pessoas
Dessas capitais
A violência da noite
O movimento do tráfego
Um rapaz delicado e alegre

Que canta e requebra
É demais!
Cravos, espinhas no rosto
Rock, Hot Dog
Play it cool, baby²
Doze Jovens Coloridos
Dois Policiais
Cumprindo o seu duro dever
E defendendo o seu amor
E nossa vida
Cumprindo o seu duro dever
E defendendo o seu amor
E nossa vida
Mas eu não estou interessado
Em nenhuma teoria
Em nenhuma fantasia
Nem no algo mais
Longe o profeta do terror
Que a laranja mecânica anuncia
Amar e mudar as coisas
Me interessa mais
Amar e mudar as coisas
Amar e mudar as coisas
Me interessa mais
¹ Blue jeans: calça de tecido jean azul.
² Play it cool, baby: fique tranquilo, querido.

01-Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – O eu lírico apresenta ao longo do poema um interesse por teorias
esotéricas, ligadas ao que é real.
II – As alucinações do eu lírico estão relacionadas a experiências etéreas,
como o cotidiano.
III – É possível afirmar que o eu lírico se interessa pela preservação daquilo
que ele vivencia e observa.
É (São) incorreta(s) a(s) afirmação(ões):
a) Todas.
b) I e II.
c) Apenas I.
d) Apenas III.

02- Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – É possível afirmar que o eu lírico nega teorias em favor de uma vivência
prática do cotidiano.
II – A figura de linguagem presente em “cravos, espinhas no rosto” é
metonímia.
III – Para o eu lírico, o cotidiano é permeado por situações de violência,
marginalidade e solidão.
É (São) correta(s) a(s) afirmação(ões):
a) Todas.
b) I e II.
c) I e III.
d) III.
03- A locução “dia a dia” foi modificada pelo Novo Acordo Ortográfico,
implantado no Brasil em 2008. Houve algumas alterações também em relação
à acentuação. A alternativa que apresenta outras palavras também modificadas
pelo Novo Acordo Ortográfico é:
a) lâmpada, âncora; árvore.
b) bóia, jóia, paranóico.
c) saída, egoísmo, saúde.
d) papéis, fiéis, herói.
Leia atentamente a tirinha da garotinha Mafalda a seguir para responder às
questões 4 e 5:

04- Leia as afirmações a seguir:
I – Pela leitura da tirinha, é possível afirmar que Mafalda não gosta de sopas.
II – É possível afirmar que Mafalda se conforma com a definição da palavra
“sopa”, presente no dicionário.
III – No último quadrinho, a mãe de Mafalda consegue imaginar por que o
dicionário está no lixo.
É (São) correta(s) a(s) afirmativa(s):
a) II e III.
b) Apenas I.
c) Apenas II.
d) Apenas III.

05- Assinale a alternativa correta:
a) A tirinha foi escrita em linguagem formal.
b) Em “Não diz que é uma porcaria repugnante?”, o verbo “diz” está conjugado
na terceira pessoa do singular presente do subjuntivo.
c) Em “Lê pra mim”, o verbo está conjugado na segunda pessoa do singular do
modo imperativo.
d) No primeiro quadrinho, “Nãããoo?” é uma interjeição.
Matemática
6- Em relação a função f definida por f(x) = 1 + x2, assinale a alternativa correta
a) É uma função linear crescente;
b) É uma função quadrática com concavidade da parábola voltada para cima;
c) É uma função linear decrescente;
d) É uma função quadrática com concavidade da parábola voltada para baixo;
7- Uma urna contém bolinhas numeradas de 1 a 36. Ao ser retirado ao acaso
uma dessas bolas, a probabilidade de que o número seja maior do que 25 é de
aproximadamente:
a) 20%
b) 25%
c) 27%
d) 30%

8- O valor de x na equação 2(x – 3) + 4(x – 5) = 4x é:
a) 6
b) 11
c) 13
d) 20

9- O governo anunciou que o valor do salário mínimo será corrigido de R$ 998
para R$ 1.039 para o ano de 2020. A medida entrou em vigor no dia
01/01/2020. É mais correto dizer que a porcentagem do reajuste foi de:
a) 3,9%
b) 4%
c) 4,1%
d) 4,2%

10- O décimo nono termo da progressão aritmética (11, 19...) é:
a) 155
b )147
c) 163
d) 171

Conhecimentos Gerais
11-O dia 21 de março é anualmente feriado municipal, em Roseira. O dia
comemora:
a) Dia da Padroeira Sant’ Ana
b) Aniversário da emancipação política administrativa da cidade.
c) Inauguração da Igreja Nossa Senhora da Piedade que deu início a cidade.
d) Dia da Consciência Negra.
12- O ex-presidente da Nissan, o brasileiro Carlos Ghosn, viajou ao Líbano
após fugir do Japão, onde é acusado de crimes:
a) financeiros.
b) políticos.
c) hediondos.
d) cibernéticos
13- As inundações de 02/01/2020 provocadas pelas chuvas torrenciais na
região de Jacarta, deixaram pelo menos 29 mortos, anunciaram os serviços de
emergência. O balanço não é definitivo, informou a agência de gestão de
Catástrofes. Dezenas de milhares de pessoas procuraram abrigos temporários
na região da capital, onde vivem quase 30 milhões de pessoas. Estas são
consideradas as inundações mais graves nos últimos anos. Jacarta, é capital
da:
a) Malásia.
b) Filipinas.
c) Indonésia.
d) Nova-Guiné.
14-A manifestação de Ano-Novo em Hong Kong, que já contava com a
presença de milhares de pessoas, terminou antes do previsto a pedido da
polícia. Durante a passeata, organizada pela Frente Civil pelos Direitos
Humanos, os manifestantes lembraram mais uma vez ao governo, através de
cartazes e gritos, as demandas do movimento pró-democracia. As exigências
dos manifestantes incluem:
I. Uma investigação independente da brutalidade policial na repressão dos
protestos;
II. Anistia para as mais de 6.000 pessoas detidas;

III. A retirada do termo "revolta" da manifestação de 12 de junho;
IV. O sufrágio universal para eleger o chefe do governo local.
São corretas:
a) afirmativas I, II e III.
b) afirmativas II e IV.
c) afirmativas I, II e IV.
d) todas afirmativas.
15- Idealizador do pacote anticrime sancionado por Jair Bolsonaro, o ministro
do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes celebrou a aprovação da lei
e rebateu críticas sobre a criação do juiz de garantias. Esse juiz será
responsável:
a) Pelo controle da investigação penal, mas não pela sentença contra o
investigado.
b) Por supervisionar todo o processo de investigação e julgamento, interferindo
quando julgar necessário.
c) Por reavaliar a decisão do juiz encarregado do processo quando solicitado
pelo réu.
d) Pela priorização ao combate à criminalidade organizada e aos crimes
violentos.

Conhecimentos específicos

16-. Julgue as seguintes afirmativas:
I. A intensidade e a duração da atividade física influenciam a contribuição
relativa das vias de produção de ATP.
II. Para uma atividade física menos intensa e de maior duração (1 a 2 min), as
reações anaeróbicas da glicólise (sistema energético formador de lactato a
curto prazo) geram a maior parte da energia.
III. O consumo de oxigênio continua elevado acima do nível de repouso após
atividade física. O consumo de oxigênio da recuperação reflete as demandas
metabólicas do exercício e os desequilíbrios fisiológicos induzidos pelo
exercício no período de recuperação.
IV. Atividade física moderada após atividade física intensa (referida como
recuperação ativa) facilita a recuperação, em comparação com as técnicas
passivas.
São corretas:
a) afirmativas I e II.
b) afirmativas III e IV.
c) afirmativas I, II e III.
d) todas afirmativas.

17- A hipertrofia cardíaca representa uma adaptação biológica fundamental
para a sobrecarga miocárdica imposta pelo treinamento. O maior volume
cardíaco observado com o treinamento de endurance faz aumentar o volume
ventricular _________ e aprimora o volume _________. Completa
corretamente as lacunas, respectivamente:
a) esquerdo; sistólico.
b) esquerdo; diastólico.
c) direito; sistólico.
d) direito; diastólico.
18- Assinale a alternativa INCORRETA sobre os métodos de avaliação da
composição corporal:
a) A Razão cintura/quadril (RCQ) utiliza a razão da circunferência da cintura
dividido pela circunferência dos quadris e o resultado, que é um índice, está
muito relacionado ao risco de doenças cardiovasculares e metabólicas e
enfatiza a importância da gordura localizada na região abdominal no aumento
desse risco.
b) Dobras cutâneas (DC) é uma das formas mais utilizadas para as estimativas
dos parâmetros da composição corporal, pelo seu baixo custo. No entanto, em
casos extremos, como magreza e obesidade mórbida, esta técnica apresenta
limitações importantes.
c) Apesar da vantagem de serem um método relativamente simples, a
utilização das circunferências ou perímetros corporais deve ser vista com
cautela, já que tem sido observada certa fragilidade quanto ao uso da mesma
como variável preditora da quantidade de gordura corporal, em razão de suas
dimensões incluírem outros tecidos e órgãos além do tecido adiposo.
d) Por meio da impedância bioelétrica (BIA), obtemos estimativa de gordura,
massa magra e água corporal. A BIA é mais sensível a variações de resistência
nos tecidos do tronco do que dos membros, por isso a BIA é um método muito
válido para estimativa de gordura visceral e abdominal.
19- A prática de exercícios físicos é considerada um dos três pilares na
prevenção e tratamento da Diabetes Mellitus (DM), juntamente com a dieta e o
uso de medicamentos, pois:
a) promove redução da sensibilidade à ação da insulina, o que leva ao
aumento da resposta à insulina.
b) está fortemente associada ao controle glicêmico, melhora da sensibilidade à
ação da insulina e controle de comorbidades que elevam o risco de
desenvolver DM.
c) o exercício físico causa aumento da hiperinsulinemia com ou sem o controle
dietético em pacientes com DM.
d) a prática de exercícios físicos, mesmo em poucos dias, é efetiva em
aumentar a glicemia pós-prandial.
20- Redução da força e da massa muscular associada à menor mobilidade em
função do envelhecimento, define:
a) Hipotrofia da idade.
b) Desnutrição do idoso.
c) Sarcopenia.
d) Musculatura arcaica.

21-São fatores que contribuem para o baixo nível de atividade física
apresentado pelos adolescentes brasileiros:
I. o sexo, a faixa etária, o nível socioeconômico, o local ou região de moradia.
II. a participação nas aulas de educação física.
III. tempo excessivo de televisão, suporte social oferecido pelos pais ou
amigos.
IV. consumo de álcool e tabagismo.
São corretas as afirmativas:
a) I e II.
b) II e III.
c) I, III e IV.
d) todas afirmativas.
22- Sobre as regras do vôlei indoor, é INCORRETO afirmar que:
a) A bola é “dentro” se, em qualquer momento de seu contato com o solo,
alguma parte da bola toca a quadra de jogo, incluindo as linhas de delimitação.
b) Uma equipe terá direito a, no máximo, três toques (além do bloqueio) para
enviar a bola ao adversário. Se mais de três são utilizados, a equipe comete a
falta “QUATRO TOQUES”.
c) O primeiro saque do 1º set, bem como o do set decisivo (o 5º set) é
executado pela equipe determinada no sorteio.
d) Todas as ações que enviem a bola para o adversário, incluindo o saque e o
bloqueio, são consideradas como golpes de ataque.
23 Em um jogo de basquete entre o time A x B, o árbitro principal (crew chief)
lança a bola para a bola ao alto inicial da partida e antes que a bola tenha
alcançado seu ponto mais alto, o saltador do time A toca na bola. O que deve
ser feito de acordo com as Regras Oficiais de Basquetebol – FIBA?
a) O jogo deve continuar normalmente pois não houve nenhum tipo de violação
de regra.
b) Se concederá uma reposição para a equipe B em sua quadra de ataque,
perto da linha central no lugar mais próximo de onde ocorreu a violação, com
14 segundos no relógio de 24 segundos.
c) Se concederá uma reposição para a equipe B em sua quadra de ataque,
perto da linha central no lugar mais próximo de onde ocorreu a violação, com
24 segundos no relógio de 24 segundos.
d) Se concederá um lance livre para a equipe B.
24 De acordo com as regras de futebol, o Árbitro Assistente de Vídeo – AAV
(VAR) pode auxiliar o árbitro apenas no caso de um ‘erro claro e manifesto’ ou
‘incidente grave não percebido’ em relação a:
a) Gol / não gol; Pênalti / não pênalti.
b) Gol / não gol; Pênalti / não pênalti; Cartão vermelho direto.
c) Gol / não gol; Pênalti / não pênalti; Confusão de identidade (quando o árbitro
repreende ou expulsa o jogador errado da equipe infratora)
d) Gol / não gol; Pênalti / não pênalti; Cartão vermelho direto; Confusão de
identidade (quando o árbitro repreende ou expulsa o jogador errado da equipe
infratora).

25- No jiu-jitsu, o árbitro utiliza uma série de gestos e
comandos verbais para se comunicar com os atletas
e mesários durante a luta. Braço dobrado em um
ângulo de 90º fazendo movimentos de flexão em
direção ao seu corpo:
a) Interrompe a luta e o cronômetro ou encerra a
luta.
b) Chama os atletas para dentro da área de luta.
c) Indica início da luta.
d) Indica punição por falta de combatividade.

