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A B C

A 

D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.concursopiracuruca2017@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

A 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Noções de Direito Const. Informática Conhec. Específicos 
10 05 05 20 

     

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer 
outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

EDUCADOR FÍSICO 

D

C 

Exemplo: 

A

 

B 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA-PI 

A 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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Leia com atenção o texto e responda às questões de 1 a 4: 

 

QUEM VÊ CARA ... 

 

 O amor é uma dessas coisas difíceis de se entender 

mesmo. Príncipes e princesas, diferente da perfeição dos 

contos de fada, viviam casamentos arranjados que 

raramente terminavam em finais felizes. Não foi o caso da 

princesa Isabel e o Conde d’Eu, que parecem ter sido 

verdadeiramente apaixonados por toda vida. Porém isso 

não evitou que tivessem seus contratempos. Tão logo 

aceitou a mão da princesa em casamento, Gastão de 

O’Orleans, nome de batismo do conde, escreveu à irmã, 

contando as novidades. Como estavam de viagem 

marcada para apresentar a noiva à sua família na França, 

resolveu preparar a irmã para o encontro: “Para que não 

te surpreendas ao conhecer minha Isabel, aviso-te que ela 

nada tem de bonito; tem sobretudo uma característica 

que me chamou atenção. É que lhe faltam completamente 

sobrancelhas.” 

 

(Revista de História _ Ano 8 , nº. 95, p. 84) 

 

01) A confidência do conde a respeito da noiva _ é que 

lhe faltam completamente sobrancelhas_ provoca: 

 

A) resignação. 

B) surpresa. 

C) indignação. 

D) desconcerto. 

 

02) Em relação aos aspectos linguísticos do texto, podem 

ser feitas as seguintes alterações sem que ocorra 

erro gramatical ou mudança de sentido, EXCETO: 

 

A) Em “Príncipes e princesas, diferente da perfeição dos 

contos de fada...” pode-se substituir a palavra 

diferente por diferentemente. 

B) No segmento: “... Gastão d’ Orleans, nome  de batismo 

do conde , escreveu...”  as vírgulas podem ser 

suprimidas.  

C) No segmento “... apresentar a noiva à sua família...” 

pode-se retirar a crase. 

D) Em “É que lhe faltam completamente...”pode ser 

reescrito “Faltam-lhe completamente...” 

 

 

 

 

 

 

03)  Há incorreção quanto à identificação do elemento 

coesivo em destaque em: 

 

A) “Porém isso não evitou que tivessem seus 

contratempos.”  _ contraste. 

B) “ Tão logo aceitou a mão da princesa em casamento,” 

_ tempo. 

C) “Como estavam de viagem marcada para apresentar 

a noiva à sua família na França,,,” _  comparação. 

D) “Para que não te surpreendas ...”  _ finalidade. 

 

04) A palavra que tem a mesma função sintática e 

morfológica em todos os itens, EXCETO em: 

 

A) “...viviam casamentos arranjados que raramente 

terminavam em finais felizes.” 

B) “Não foi o caso da princesa Isabel e o Conde d’Eu, 

que parecem ter sido verdadeiramente 

apaixonados...” 

C) “...aviso-te que ela nada tem de bonito;”   

D) “...tem sobretudo uma característica que me chamou 

atenção...” 

 

05) Assinale a frase cuja forma verbal sublinhada está 

CORRETA: 

 

A) Reaveram eles os utensílios que haviam perdido? 

B) Se não nos vermos mais... tenha boa viagem. 

C) Ficarei contente se você mantiver a tranquilidade.  

D) Sai daqui antes que eu me aborreça com você. 

 

06) Tendo em vista as regras de concordância, complete 

adequadamente as lacunas das frases abaixo e, em 

seguida, marque a opção CORRETA: 

 

Em todas as circunstancias sou eu ____ toma as decisões 

Fomos nós _____ derramamos o café 

Prefiro passear ___ ver televisão 

 

A) quem – que – a 

B) quem – quem – a 

C) que – quem – a 

D) que – que – ao 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 
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07) Observe a regência verbal e assinale a alternativa 

CORRETA de acordo com a norma culta: 

 

A) Informei-lhe de que suas férias terminou. 

B) Você se esqueceu da caneta no bolso do paletó.  

C) O padre chegou atrasado na igreja. 

D) Depois de amanhã responderei essa carta. 

 

08) Em que construção a vírgula foi utilizada para 

destacar o vocativo? 

 

A) Conheço cidades, estados, países e continentes. 

B) Paulo, irmão de Alexandre, é muito gentil. 

C) No Brasil, há políticos e políticos.  

D) O quadro, Tatiana, foi pintado por Renoir. 

 

09) Qual das orações grifadas indica ideia de oposição? 

 

A) Não veio nem mandou recado. 

B) Você deve ler o livro ou ficará desinformado. 

C) É ainda criança, logo depende da família. 

D) Havia pessoas ali, entretanto não o escutaram. 

 

10) Em qual das alternativas, o predicativo caracteriza 

um objeto direto? 

 

A) Tudo parece calmo. 

B) Chamam-no de cascavel. 

C) Ele é considerado um gênio. 

D) O aluno ficou entusiasmado. 
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Com base no Art. 5º da Constituição Federal de 1988, 

responda ás questão de 11 a 15. 

 

11) Marque a alternativa INCORRETA: 

 

A) É livre a locomoção no território nacional em tempo 

de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, 

nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. 

B) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 

profissão, atendidas as qualificações profissionais 

que a lei estabelecer. 

C)  As entidades associativas, quando expressamente 

autorizadas, têm legitimidade para representar seus 

filiados judicial ou extrajudicialmente. 

D) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, 

em locais abertos ao público, dependente de 

autorização, desde que não frustrem outra reunião 

anteriormente convocada para o mesmo local. 

 

12) Marque a alternativa INCORRETA: 

 

A) É assegurado o direito de resposta, proporcional ao 

agravo, além da indenização por dano material, 

moral ou à imagem. 

B) É livre a manifestação do pensamento, sendo 

permitido o anonimato. 

C)  Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei. 

D)  São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra 

e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente 

de sua violação. 

 

13)  Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à, EXCETO: 

 

A) família 

B) igualdade 

C) liberdade 

D) segurança  

 

 

 

 

14) De acordo com o Art. 5º VIII da Constituição Federal, 

assinale a alternativa que completa a lacuna:  

 

Ninguém será privado de direitos por motivo de 

____________ou de convicção filosófica ou política, salvo 

se as invocar para eximir-se de obrigação legal a 

todos imposta e recusar-se a cumprir prestação 

alternativa, fixada em lei; 

 

A) crença religiosa   

B) finanças 

C) idade 

D) raça 

 

15)  De acordo com o Art. 5º XLVII da Constituição 

Federal, NÃO haverá penas de: 

 

A) Caráter perpétuo 

B) Trabalhos forçados 

C) Banimento 

D) Todas as alternativas anteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL                      QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) Das opções abaixo, representam apenas softwares 

antivírus: 

 

A) Avast, Skype e Panda 

B) AVG, Norton e MIRC 

C) AVG, LimeWere e ICQ 

D) Norton, Panda e McAfee 

 

17) NÃO é função dos aplicativos que compõem o pacote 

Microsoft Office: 

 

A) Administração do fluxo de dados pela rede. 

B) Construção de gráficos e realização de cálculos. 

C) Elaboração de slides e apresentações. 

D) Elaboração de textos diversos, tais como cartas e 

currículos. 

 

18) Assinale a alternativa que NÃO contém componente 

comum a todos os aplicativos do pacote Microsoft 

Office: 

 

A) Barra de ferramentas. 

B) Barra de fórmulas. 

C) Barra de menus. 

D) Função Localizar. 

 

19) Complete as afirmações abaixo com o conceito a que 

se refere e em seguida marque a alternativa da 

sequência CORRETA: 

 

I - ______________ é responsável pelo armazenamento de 

sites e por responder às requisições dos browsers. 

II - _____________ é utilizado para realizar a transferência 

das páginas Web para nossos programas 

navegadores (browsers). 

III - ______________ é uma linguagem para construir arquivos 

hipertexto. 

 

A) Servidor Web; Protocolo; HTTP 

B) Servidor Web; HTTPS; HTML 

C) DNS; HTTPS: HTML 

D) Servidor Web; HTTP; HTML 

 

 

 

20) Com relação aos softwares do pacote Microsoft 

Office, associe as duas colunas relacionando o 

comando à tecla de atalho correspondente, e em 

seguida marque a alternativa que indica a sequência 

CORRETA:  

 

(1) Formatar Célula  (   ) F7 

(2) Revisão de Texto 

    

(   ) Ctrl + 1 

(3) Apresentação de Slides    (   ) F2 

(4) Imprimir (   ) Ctrl+M 

(5) Editar Célula ativa (   ) Ctrl+P 

(6) Novo Slide (   ) F5 

 

A) (2), (5), (1), (4), (6), (3) 

B) (2), (1), (5), (6), (4), (3) 

C) (1), (2), (5), (4), (6), (3) 

D) (5), (4), (2), (3), (6), (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMÁTICA                                                                    QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) São jogos cujo objetivo principal é ensinar os 
movimentos básicos das modalidades esportivas. 
Nos  jogos pré-desportivos, o aluno conhece o 
objetivo do jogo, a função e o modo de execução das 
principais ações técnico-táticas e as suas principais 
regras. Como início do jogo, marcação de “gols”, 
“cestas” ou pontos, adequando as suas ações a esse 
conhecimento. 

 
Marque a opção em que define corretamente a 
afirmativa acima. 

 

A) Jogos competitivos 

B) Jogos de tabuleiro 

C) Jogos pré-desportivos 

D) Jogos semi-cooperativos 
 

22) Assinale a opção INCORRETA sobre os efeitos 
crônicos do exercício.  

 

A) Remodelamento Miocárdico Reverso. 

B) Aumento da Fração de Ejeção. 

C) Aumento da Resistência Periférica Total. 

D) Diminuição dos níveis tensóricos Sistólicos e 
Diastólicos. 

 

23) Sobre as Noções de Primeiros Socorros, é 
INCORRETO afirmar: 

 

A) Sangramento: Se o corte for extenso, aproxime as 
bordas abertas com os dedos e as mantenha unidas. 
Ainda, caso o sangramento cesse, pressione com 
mais firmeza por mais 10 minutos e faça um 
torniquete. 

B) Sangramento Nasal: Incline a cabeça da pessoa para 
a frente, sentada, evitando que o sangue vá para a 
garganta e seja engolido, provocando náuseas. 

C) Parada Cardiorrespiratória: Se o ferido estiver de 
bruços e houver suspeita de fraturas, mova-o, 
rolando o corpo todo de uma só vez, colocando-o de 
costas no chão. Faça isso com a ajuda de mais duas 
ou três pessoas, para não virar ou dobrar as costas 
ou pescoço, evitando assim lesionar a medula 
quando houver vértebras quebradas. 

D) Ressuscitação Cárdio-Pulmonar: Com a pessoa no 
chão, coloque uma mão sobre a outra e localize a 
extremidade inferior do osso vertical que está no 
centro do peito. Ao mesmo tempo, uma outra pessoa 
deve aplicar a respiração boca-a-boca, firmando a 
cabeça da pessoa e fechando as narinas com o 
indicador e o polegar, mantendo o queixo levantado 
para esticar o pescoço. Enquanto o ajudante enche os 
pulmões, soprando adequadamente para insuflá-los, 
pressione o peito a intervalos curtos de tempo, até 
que o coração volte a bater. 

 
 
 

 

24)   Assinale a afirmativa INCORRETA quanto à criação 

do voleibol: 

 

A) Foi inventado nos Estados Unidos. 

B) Expandiu-se pelos EUA pela ação da ACM. 

C) O objetivo era valorizar a preparação física. 

D) Internacionalizou-se através do exército dos EUA. 

 

25)  No voleibol, é quando se está no ataque e existe a 

possibilidade da bola bater no bloqueio adversário e 

voltar para a nossa quadra. O objetivo deste 

dispositivo é interceptar a trajetória da bola que vem 

do bloqueio oponente: 

 

A) Recepção 

B) Defesa 

C) Bloqueio 

D) Cobertura de ataque 

 

26)  No voleibol, é o dispositivo tático que objetiva 

interceptar a trajetória de voo da bola que vem do 

saque adversário. Caracteriza-se pelo número de 

participantes é: 

 

A) Recepção 

B) Defesa 

C) Bloqueio 

D) Cobertura de ataque 

 

27)  São capacidades exigidas para a prática do voleibol: 

  

A) Equilíbrio, Reação e velocidade. 

B) Força máxima e velocidade. 

C) Atenção, memória e reação. 

D) Linguagem, equilíbrio e força. 

 

28)  São modalidades em que o atletismo se subdivide, 

EXCETO: 

 

A) Ciclismo 

B) Corrida de obstáculos 

C) Arremeso de peso 

D) Lançamento de dardo 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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29)  O atletismo consiste, basicamente, em um conjunto 

de práticas esportivas, podendo elas serem 

classificadas de forma geral em corridas, saltos e 

lançamentos. Assinale a 2ª coluna em relação a 1ª e 

marque a alternativa correspondente. 

 

I - Maratona 

II - Corrida com obstáculos 

III - Corrida de Fundo 

IV - Salto em distância 

 

( ) É uma espécie de corrida de longa distância. É 

realizada em meios públicos, geralmente estradas. 

Seu percurso têm, em média, 42 quilômetros.  

(   ) Também conhecido como salto horizontal. Nesse tipo 

de salto, o atleta deve correr em uma pista por 

aproximadamente 40 metros e, em seguida, realizar 

um salto. Esse salto, deve ser feito antes de uma 

marca estabelecida. O vencedor é aquele que 

conseguir alcançar a maior distância na areia. 

(  ) Como o próprio nome diz, é uma corrida que 

apresenta obstáculos a serem ultrapassados ao longo 

da pista. Normalmente é disputada em estádios e a 

extensão do percurso pode ser de 100, 110, 400 e até 

3000 metros.  

(   ) Também conhecida como corrida de longa distância. 

Nesse tipo, o tamanho do percurso a ser feito pode 

variar de 5000 a 10000 metros.  

 

A) I – IV – II – III 

B) I – II – III – IV 

C) II – IV – I – III 

D) III – IV – II – I  

 

30)  Com relação ás regras no Atletismo, marque a 

alternativa INCORRETA. 

 

A) Na prova da corrida com barreiras, os obstáculos 

devem ser feitos de metal e madeira.  

B) Se durante a prova do arremesso de peso, o 

competidor tocar com qualquer parte do seu corpo 

em qualquer parte do anteparo, além de seu lado 

interno, o arremesso vai valer. 

C) O lançamento de dardo só terá validade somente se a 

ponta da cabeça metálica do dardo tocar o solo antes 

que qualquer outra parte. 

D) No salto com vara um atleta pode iniciar sua corrida 

de aproximação na inclinação da pista oval, desde 

que os últimos 40m sejam corridos no corredor em 

superfície nivelada, 

31)  É ordenado Tiro Livre no handebol nos seguintes 

casos:  

 

A) Entrada ou saída irregular de um jogador. 

B) Lance de saída irregular e manejo irregular da bola. 

C) Comportamento incorreto para com o adversário e 

conduta anti-desportiva. 

D) Todas as alternativas anteriores. 

 

32)  As punições no handebol são bastante rígidas. A 
punição que serve como advertência a um jogador, e 
é usada em algumas faltas, por reclamação ou 
quando o jogador não deixa a bola no lugar após a 
marcação do árbitro é: 

 

A) Cartão amarelo 

B) Cartão vermelho 

C) Dois minutos fora do jogo 

D) Desqualificação 
 

33)  Com relação a influência da capoeira nos dias de 
hoje NÃO podemos afirmar que: 

 

A) A Capoeira na educação apresenta-se como um 
elemento importantíssimo para a formação integral 
do aluno, desenvolvendo o físico, o caráter, a 
personalidade e influenciando nas mudanças de 
comportamento. Proporciona ainda um 
autoconhecimento e uma análise crítica das suas 
potencialidades e limites. 

B) A Capoeira nas academias, antes treinada livremente 
pelos escravos, é agora treinada dentro das 
academias. Além de lugar fixo para o treinamento, 
foram implantados também horários para tal. Foi 
padronizado um uniforme que consiste em calça 
branca (representando as calças de saco que os 
negros usavam para a lida) e uma corda que deve ser 
amarrada na cintura da calça. Alguns grupos que 
praticam a capoeira Angola utilizam-se de calça 
preta.  

C) A maioria dos grupos de capoeira convivem 
pacificamente, apesar de cada um interpretar a 
capoeira de uma maneira diferente (alguns 
trabalham a capoeira numa visão mais folclórica, 
outros a entendem mais como luta, uns dão maior 
ênfase a parte esportiva, outros valorizam 
principalmente a educação pela capoeira). Como 
prova do convívio de amizade entre os grupos, são 
realizados periodicamente encontros entre eles, que 
se reúnem com a finalidade de compartilhar 
conhecimentos.  

D) Comumente, os capoeiristas representam o grupo, ao 
qual participam, com o símbolo gravado na calça. 
Esses grupos ou associações tem por objetivo 
expandir a arte da capoeira pelo país, sem com isso 
exportá-la para outras nações, a fim de não se perder 
as raízes.  
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CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA-PI 

CARGO: EDUCADOR FÍSICO 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

34)  A Dança Moderna surgiu com a necessidade básica 

de: 

 

A) Aprimorar os gestos 

B) Padronizar a dança 

C) Valorizar o corpo de baile 

D) Aliar expressão e sentimento aos gestos 

 

35)  No futsal uma equipe pode ter no máximo quantos 

jogadores reserva? 

 

A) 10 

B) 9 

C) 8 

D) 6 

 

36)  Em relação ás regras do futsal, marque a alternativa 

INCORRETA. 

 

A) A bola estará fora do jogo quando atravessar 

completamente as linhas laterais ou de meta, quer 

seja pelo solo ou pelo alto. 

B) É considerado arremesso de meta sempre que a bola 

ultrapassar completamente a linha de meta pelo alto 

ou solo, excluída a área entre os postes e sob o 

travessão de meta, após ter sido tocada ou jogada 

pela última vez por jogador da equipe atacante. O 

goleiro é o responsável por executar o arremesso de 

meta, usando as mãos e de qualquer parte do ponto 

da área penal. 

C) Existe a regra de impedimento no futsal. 

D) Uma partida oficial de futsal tem duração de 40 

minutos. São dois tempos de 20 minutos e 10 

minutos para descanso (intervalo).  

 

37)  No futebol a bola NÃO está em jogo quando: 

 

A) A bola está rolando em cima da linha do gol. 

B) A bola rebate na bandeirinha de canto e volta para o 

jogador que está em campo. 

C) A bola rebate no juiz. 

D) A bola ultrapassa totalmente a linha lateral, mas um 

jogador consegue colocá-la em campo antes que ela 

caia no chão. 

38)  Sobre a duração de uma partida de futebol, marque 

V para verdadeiro e F para falso: 

 

(    ) A partida deverá durar 90 minutos, divididos em dois 

tempos de quarenta minutos. 

(    ) O descanso do meio tempo não deverá exceder a 10 

minutos. 

(    ) A partida durará dois tempos iguais de 45 minutos 

cada um, salvo que por mútuo acordo entre o árbitro 

e as duas equipes participantes decidam outra coisa. 

(    ) Todo acordo e alterar o tempo e jogo (por exemplo, 

reduzir cada tempo a 40 minutos devido a 

insuficiência de luz) deverá ser tomado antes do 

início da partia e em conformidade com o 

regulamento da competição. 

 

A) V – F – V – V. 

B) F – F – V – V. 

C) F – V – V – F.  

D) F – F – V – F. 

 

39)  São primeiros socorros realizados no caso de 

trauma facial, EXCETO: 

 

A) Alimentar o paciente. 

B) Colocar o paciente em ambiente calmo e tranquilo. 

C) Manter o paciente calmo e evitar esforço físico. 

D) Manter via aérea livre. 

 

40)  Ao prestar os primeiros socorros a uma pessoa que 

sofreu acidente ou uma intercorrência clínica, deve-

se observar os seguintes princípios básicos, 

EXCETO: 

 

A) Manter a calma. 

B) Agir por impulso. 

C) Verificar riscos no local. 

D) Telefonar para atendimento de urgência 

 


