ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO-PI
TESTE SELETIVO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

(112) – EDUCADOR FÍSICO
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 30 (Trinta) 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
15

Legislação do SUS
05

Conhecimentos Específicos
10

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 Teste Seletivo o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores,
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 Teste Seletivo.
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 Teste Seletivo.
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:____________________________________________________________________________________________________
MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.uniao2018@outlook.com

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO-PI

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

LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

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

Mendigo

1

Eu estava diante de uma banca de jornais na Avenida, quando a mão do mendigo se estendeu. Dei-lhe uma

2

nota tão suja e tão amassada quanto ele. Guardou-a no bolso, agradeceu com um seco obrigado e começou

3

a ler as manchetes dos vespertinos. Depois me disse:

4

- Não acredito um pingo em jornalistas. São muito mentirosos. Mas tá certo: mentem para ganhar a vida. O

5

importante é o homem ganhar a vida, o resto é besteira.

6

Calou-se e continuou a ler as notícias eleitorais:

7

- O Brasil ainda não teve um governo que prestasse. Nem rei, nem presidente. Tudo uma cambada só.

8

Reconheceu algumas qualidades nessa ou naquela figura (aliás, com invulgar pertinência para um

9

mendigo), mas isso, a seu ver, não queria dizer nada:

10

- O problema é o fundo da coisa: o caso é que o homem não presta. Ora, se o homem não presta, todos os

11

futuros presidentes serão ruínas. A natureza humana é que é de barro ordinário. Meu pai, por exemplo, foi

12

um homem bastante bom. Mas não deu certo ser bom durante muito tempo: então ele virou ruim.

13

Suspeitando de que eu não estivesse convencido da sua teoria, passou a demonstrar para mim que também

14

ele era um sujeito ordinário como os outros:

15

- O senhor não vê? Estou aqui pedindo esmola, quando poderia estar trabalhando. Eu não tenho defeito

16

físico nenhum e até que não posso me queixar da saúde.

17

Tirei do bolso uma nota de cinquenta e lhe ofereci pela sua franqueza.

18

- Muito obrigado, moço, mas não vá pensar que eu vou tirar o senhor da minha teoria. Vai me desculpar,

19

mas o senhor também no fundo é igualzinho aos outros. Aliás, quer saber de uma coisa? Houve um homem

20

de fato bom. Chamava-se Jesus Cristo. Mas o senhor viu o que fizeram com ele?

PAULO MENDES CAMPOS.

CARGO: EDUCADOR FÍSICO (112)
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01) De acordo com as ideias do texto, marque a

alternativa incorreta:

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

04) A conjunção destacada na frase: “Vai me

desculpar, mas o senhor também no fundo é
igualzinho aos outros” indica relação de:

(A) O mendigo não era analfabeto, pois lia as

notícias do jornal e sabia conversar sobre elas.
(B) Segundo o mendigo, ele não acredita nos
homens da imprensa porque eles mentem
muito.
(C) O pessimismo do mendigo era por ele ser um
homem solitário e com uma saúde frágil.
(D) Para o mendigo, o único homem que bom foi
Jesus Cristo.

(A) adversidade.

02) Leia as afirmações abaixo:

(A) Eu estava diante de uma banca de jornais na

I.

(B) O Brasil ainda não teve um homem que

(B) explicação.
(C) causa.
(D) concessão.
05) O verbo destacado encontra-se conjugado no

pretérito imperfeito do modo subjuntivo na
alternativa:

Avenida...
Ruínas e saúde seguem a regra de acentuação
dos hiatos tônicos.
II. Notícias e pertinência seguem a regra de
acentuação das paroxítonas terminadas em
ditongo, seguidos ou não de s.
III. As palavras aliás, só e até são acentuadas pela
regra das oxítonas terminadas em a, e, o,
seguidas ou não de s.
IV. Físico e ordinário são acentuadas pela regra
das proparoxítonas.
Estão corretas:
(A) I e II, apenas.
(B) II e III, apenas.
(C) I, II e IV, apenas.
(D) III e IV, apenas.
03) Na frase “Meu pai, por exemplo, foi um homem

bastante bom” a vírgula se justifica por separar:
(A) Aposto explicativo.
(B) Adjunto adverbial.
(C) Termo intercalado.
(D) Expressão explicativa.

CARGO: EDUCADOR FÍSICO (112)

prestasse.
(C) ...até que não posso me queixar da saúde.
(D) Houve um homem de fato bom.
06) Assinale a alternativa correta em relação à

colocação do pronome oblíquo átono, de
acordo com a norma culta da língua:
(A) Me fizeram esperar por duas horas para

realizar o exame de sangue.
(B) Há políticos que decepcionam-nos.
(C) Daremos-lhe nova oportunidade.
(D) Pouco se sabe sobre a existência de vida em
outros planetas.
07) De acordo com as regras da norma culta, o

acento grave, indicador de crase,
empregado corretamente na alternativa:

foi

(A) Retornei à casa de meus pais.
(B) Ficaram frente à frente para discutir o

problema.
(C) Estamos dispostos à trabalhar no feriado.
(D) Recorreram à mim para resolver o assunto.
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08) Transpondo para a voz passiva a oração: “A

Prefeitura aceitou o seu projeto de reforma da
escola”, obtém-se a forma verbal:
(A) Aceitou-se.
(B) Era aceito.
(C) Teria sido aceitado.
(D) Foi aceito.
09) A oração cujo sujeito é inexistente (oração sem

sujeito) encontra-se na alternativa:
(A) No sábado, iremos ao baile de formatura de

meu irmão.
(B) Precisa-se de vendedores com experiência.
(C) Chegaram os atletas contratados pelo clube.
(D) Já faz seis meses que estive m Fortaleza.

14) Assinale a alternativa em que as sílabas tônicas

das
palavras
CORRETAMENTE:

estão

destacadas

(A) lindo, menino
(B) amigo, maneira
(C) regular, martelo
(D) noite, lâmpada
15) Marque a alternativa em que a palavra está

escrita de forma INCORRETA:
(A) Rebuliço.
(B) Tabuada.
(C) Abolição.
(D) Intupido.

10) O antônimo da palavra “atrapalhar” é:
(A) confundir
(B) auxiliar
(C) perturbar
(D) embaraçar
11) Os antônimos de bom e começar são

respectivamente:
(A) mal – acabar
(B) mal – reiniciar
(C) mau – terminar
(D) mau - iniciar
12) Assinale a forma correta de dividir as sílabas da

palavra “escoteiro”:
(A) es-co-tei-ro
(B) es-co-te-iro
(C) esco-tei-ro
(D) es-co-te-i-ro
13) Na palavra “remendados”, a sílaba tônica é:
(A) re
(B) da
(C) dos
(D) men

CARGO: EDUCADOR FÍSICO (112)
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LEGISLAÇÃO DO SUS
16) As Conferências de Saúde e os Conselhos de

Saúde terão sua organização e normas de
funcionamento definidas em:
(A) Projeto.
(B) Decreto de lei.
(C) Ata de reunião.
(D) Regimento próprio, aprovadas pelo respectivo

QUESTÕES DE 16 A 20
(C) As entidades filantrópicas e as com fins

lucrativos terão preferência para participar do
Sistema Único de Saúde (SUS).
(D) Aos
proprietários,
administradores
e
dirigentes de entidades ou serviços
contratados é vedado exercer cargo de chefia
ou função de confiança no Sistema Único de
Saúde (SUS).

conselho.
19) A destinação de recursos públicos para
17) À direção estadual do Sistema Único de Saúde

(SUS) compete:

auxílios ou subvenções às instituições privadas
com fins lucrativos é:

(A) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos

(A) Permitida.

serviços privados de saúde.
(B) Acompanhar, controlar e avaliar as redes
hierarquizadas do Sistema Único de Saúde
(SUS).
(C) Normatizar complementarmente as ações e
serviços públicos de saúde no seu âmbito de
atuação.
(D) Definir e coordenar os sistemas de redes
integradas de assistência de alta complexidade.

(B) Vedada.

18) Sobre

a participação complementar dos
serviços privados no Sistema Único de Saúde
(SUS), marque a alternativa incorreta:

(C) Amparada por lei.
(D) Obrigatória.
20) “É a garantia de atenção à saúde por parte do

sistema, a todo e qualquer cidadão. Com a
universalidade, o indivíduo passa a ter direito
de acesso a todos os serviços públicos de saúde,
assim como àqueles contratados pelo poder
público. Saúde é direito de cidadania e dever do
Governo: municipal, estadual e federal. “
O princípio do Sistema único de Saúde (SUS)
descrito acima é:

(A) Os critérios e valores para a remuneração de

(A) Universalidade.

serviços e os parâmetros de cobertura
assistencial serão estabelecidos pela direção
nacional do Sistema Único de Saúde (SUS),
aprovados no Conselho Nacional de Saúde.
(B) Na fixação dos critérios, valores, formas de
reajuste e de pagamento da remuneração
aludida neste artigo, a direção nacional do
Sistema Único de Saúde (SUS) deverá
fundamentar seu ato em demonstrativo
econômico-financeiro que garanta a efetiva
qualidade de execução dos serviços
contratados.

(B) Descentralização.

CARGO: EDUCADOR FÍSICO (112)

(C) Equidade.
(D) Integralidade.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 30

21) De acordo com o Decreto 7.508 de 28 de Junho

24) De acordo com a lei orgânica 8080/90, Art. 18

2011, para ser instituída, a Região de Saúde
deve conter, no mínimo, ações e serviços de,
exceto:

a direção municipal do Sistema de Saúde (SUS)
compete:
(A) Participar da definição de normas, critérios e

(A) Atenção secundária.

compreende a seleção e a
padronização de medicamentos indicados para
atendimento de doenças ou de agravos no âmbito
do SUS. Qual o significado da sigla RENAME?

padrões para o controle das condições e dos
ambientes de trabalho e coordenar a política de
saúde do trabalhador.
(B) Elaborar normas para regular as relações entre
o Sistema Único de Saúde (SUS) e os serviços
privados contratados de assistência à saúde.
(C) Gerir laboratórios públicos de saúde e
hemocentros.
(D) Promover a descentralização para os
Municípios dos serviços e das ações de saúde.

(A) Serviços Especiais de Acesso Aberto.

25) IMC é uma medida internacional utilizada nas

(B) Contrato Organizativo de Ação Pública de

avaliações física onde aponta o índice de massa
corporal que é uma relação de peso/altura². São
consideradas classificações do IMC, exceto:

(B) Urgência e emergência.
(C) Atenção psicossocial.
(D) Atenção

ambulatorial
especializada
hospitalar e vigilância em saúde.

e

22) RENAME

Saúde.
(C) Relação Nacional de Medicamentos Essenciais.
(D) Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde.

(A) Peso normal
23) O Pacto pela Saúde é um conjunto de reformas

(B) Obesidade grau III

institucionais do SUS pactuado entre as três esferas
de gestão com o objetivo de promover inovações
nos processos e instrumentos de gestão, visando
alcançar maior eficiência e qualidade das respostas
do Sistema Único de Saúde. Ao mesmo tempo, o
Pacto pela Saúde redefine as responsabilidades de
cada gestor em função das necessidades de saúde
da população e na busca da equidade social.
Quais são as três esferas de gestão?

(C) Sobrepeso

(A) Primária, Secundária e Terciária.

(D) Obesidade grau II
26) Capacidades Físicas são definidas como todo

atributo físico treinável num organismo humano.
Em outras palavras, são todas as qualidades físicas
motoras passíveis de treinamento comumente
classificadas em diversos tipos.
Sobre capacidades físicas marque V para
verdadeiro e F para falso e assinale a alternativa
correta:

(B) União, Estados e Municípios.
(C) Básica, Médica e Alta.
(D) Infantil, Adulto e Idoso.

CARGO: EDUCADOR FÍSICO (112)

( ) AGILIDADE: é a capacidade de executar
movimentos rápidos e ligeiros com mudança de
direção.
( ) FLEXIBILIDADE: é a capacidade de realizar
movimentos em certas articulações com amplitude
de movimento apropriada.
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( ) FORÇA ISOMÉTRICA (ESTÁTICA): É o tipo de
força que envolve os músculos dos membros em
movimento ou suportando o peso do próprio corpo
em movimentos repetidos.
( ) RESISTÊNCIA: é a capacidade de sustentar
uma dada carga de atividade o mais longo tempo
possível sem fadiga.
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(B) Vitamina – Vitamina – Lipídios – Carboidrato
(C) Proteína – Lipídios – Carboidrato – Vitamina
(D) Carboidrato – Carboidrato – Lipídios – Proteína
29) Observe as afirmações sobre lateralidade e

marque a alternativa correta:
I. “Por volta dos 3 aos 5 anos de idade que a
lateralidade se manifesta. Não se sabe ainda ao
certo o que provoca esse fenômeno, mas alguns
pesquisadores crêem ser ela de natureza
genética.”
II. “A lateralidade ocorre quando se verifica o
domínio de um lado do corpo sobre o outro,
portanto a esfera motora da parte esquerda ou
da direita tem ascendência em relação à outra.”

(A) V – F – V – F
(B) F – V – F – V
(C) F – F – V – F
(D) V – V – F – V
27)

(A) Somente I é verdadeira.
(B) As duas afirmações são verdadeiras.
(C) Somente II é verdadeira.
(D) As duas afirmações são falsas.

Observe a imagem acima e marque a alternativa a
qual corresponde essa estrutura molecular onde
ocorre a liberação de energia ao final:

30) Baseado na formação ética profissional, o

(A) ATP

(A) A ausência de discriminação ou preconceito de

(B) ADP

qualquer natureza.
(B) A atuação dentro das especificidades do seu
campo e área do conhecimento, no sentido da
educação
e
desenvolvimento
das
potencialidades humanas, daqueles aos quais
presta serviços.
(C) A sustentabilidade do meio ambiente.
(D) A formação de atletas como uma das funções
profissionais.

(C) CHO
(D) KCAL
28) Observe

as funções descritas abaixo e
complete as lacunas com o nome do nutrientes a
qual corresponde essa função:
_____________: Armazenamento energético.
_____________: Produção de energia.
_____________: Reserva de energia, utilizada em
momentos de necessidade.
_____________: Catalisador de funções biológicas
Marque
a
alternativa
respectivamente:

que

exercício profissional em Educação Física deve
pautar-se-á pelos seguintes princípios, exceto:

corresponde

(A) Carboidrato – Vitamina – Carboidrato –

Proteína
CARGO: EDUCADOR FÍSICO (112)
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