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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Febre chikungunya tem sinais que lembram 

dengue 
 
A infecção pelo vírus chikungunya provoca 

sintomas parecidos com os da dengue, porém mais 
dolorosos. No idioma africano makonde, o nome 
chikungunya significa "aqueles que se dobram", em 
referência à postura que os pacientes adotam diante 
das penosas dores articulares que a doença causa. 

Em compensação, comparado com a dengue, 
o novo vírus mata com menos frequência. Em idosos, 
quando a infecção é associada a outros problemas de 
saúde, ela pode até contribuir como causa de morte, 
porém complicações sérias são raras, de acordo com a 
Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Este ano, já houve 20 casos da infecção 
notificados no Brasil desde maio, de acordo com o 
Ministério da Saúde. Mas, até o momento, todos são 
importados: 19 pacientes contraíram o vírus no Haiti e 
um, na República Dominicana. Isso significa que não 
há evidências de que o vírus esteja circulando entre os 
mosquitos do país. 

Segundo o secretário de Vigilância em Saúde 
do Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa, a maioria dos 
casos são de pessoas que fazem parte da missão 
brasileira no Haiti: soldados, missionários e 
profissionais da saúde. Os pacientes são dos estados 
de São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Rio Grande 
do Sul e Paraná. 

Por ser transmitido pelo mesmo vetor da 
dengue, o mosquito Aedes aegypti, e também pelo 
mosquito Aedes albopictus, a infecção pelo 
chikungunya segue os mesmos padrões sazonais da 
dengue, de acordo com o infectologista Pedro Tauil, 
do Comitê de Doenças Emergentes da Sociedade 
Brasileira de Infectologia (SBI). O risco aumenta, 
portanto, em épocas de calor e chuva, mais propícias à 
reprodução dos insetos. Eles também picam 
principalmente durante o dia. A principal diferença de 
transmissão em relação à dengue é que o Aedes 
albopictus também pode ser encontrado em áreas 
rurais, não apenas em cidades. 

Diferentemente da dengue, que tem quatro 
subtipos, o chikungunya é único. Uma vez que a 
pessoa é infectada e se recupera, ela se torna imune à 
doença. Quem já pegou dengue não está nem menos 
nem mais vulnerável ao chikungunya: apesar dos 
sintomas parecidos e da forma de transmissão similar, 
tratam-se de vírus diferentes. Entre quatro e oito dias 
após a picada do mosquito infectado, o paciente 
apresenta febre repentina acompanhada de dores nas 
articulações. Outros sintomas, como dor de cabeça, 
dor muscular, náusea e manchas avermelhadas na 
pele, fazem com que o quadro seja parecido com o da 
dengue. A principal diferença são as intensas dores 
articulares. 
 
Disponível em: http://g1.globo.com/bemestar/noticia 

 

Questão 01  
 
Sobre o chikungunya, é CORRETO afirmar: 

(A) Os sintomas são semelhantes aos da dengue, 
porém, menos dolorosos. 
 

(B) Assim como a dengue, o vírus mata com 
bastante frequência. 
 

(C) Até o momento houve 20 casos da infecção no 
Brasil, mas todos os casos são importados. 
 

(D) Não é transmitido pelo mesmo vetor da dengue, 
não seguindo, portanto, os mesmos padrões 
sazonais. 

Questão 02  
 
Releia: “O risco aumenta, portanto, em épocas de calor 
e chuva, mais propícias à reprodução dos insetos”. A 
palavra em destaque pode ser substituída, sem alterar 
o sentido da frase, por: 

(A) Favoráveis. 
(B) Independentes. 
(C) Inoportunas. 
(D) Sedentárias. 

Questão 03  
 
Observe o verbo em destaque na frase: “Quem já 
pegou dengue não está nem menos nem mais 
vulnerável ao chikungunya”. Sintaticamente, ele 
exerce a função de: 

(A) Verbo intransitivo. 
(B) Verbo transitivo indireto. 
(C) Verbo impessoal. 
(D) Verbo transitivo direto. 

Questão 04  
 
O emprego das vírgulas nesta oração “Os pacientes 
são dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Amazonas, Rio Grande do Sul e Paraná”, dá-se pela 
regra: 

(A) Marcar intercalação do adjunto adverbial. 
(B) Marcar inversão da oração. 
(C) Marcar elipse (omissão) do verbo. 
(D) Separar entre si elementos coordenados, 

dispostos em enumeração. 

Questão 05  
 
Grande poeta (poetisa) da literatura brasileira. 
Escreveu o poema “Quadrilha”, a seguir: 
 

João amava Teresa que amava Raimundo  
que amava Maria que amava Joaquim que amava 
Lili  
que não amava ninguém.  
João foi para os Estados Unidos, Teresa para o 
convento,  
Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia,  
Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto 
Fernandes  
que não tinha entrado na história. 

(A) João Cabral de Melo Neto. 
(B) Carlos Drummond de Andrade. 
(C) Cecília Meireles. 
(D) Clarice Lispector. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 

 

Questão 06  
 
Quantas impressoras são necessárias para imprimir 
285 cópias por minuto, Sabendo que uma impressora 
imprime 15 cópias por minuto? 

 

(A) 13 impressoras. 
(B) 15 impressoras. 
(C) 18 impressoras. 
(D) 19 impressoras. 

 

Questão 07  
 
Um terreno possuía 15 metros de largura por 28 
metros de comprimento antes de ter sua cerca mudada 
de lugar. Após mudarem a cerca de lugar, o terreno 
passou a ter 22 metros de largura por 35 metros de 
comprimento. A área do terreno teve um aumento de 
quantos metros quadrados ao mudarem a cerca? 

 

(A) 280 m². 
(B) 350 m². 
(C) 405 m². 
(D) 485 m². 

 

Questão 08  
 
Considere os conjuntos: 
 

A= { 2 , 4 ,5,  7 , 9 ,12, 16 , 20 , 23 } 
B= { 1 , 6 , 5 , 7 , 11 , 23 , 27 } 

 
Com base nestas informações, assinale a alternativa 
CORRETA: 

 

(A) 2 ∉ A 

(B) 27 ∈ A 
(C) A ∩ B = {5 , 7 , 23} 
(D) A U B = {2} 

 

Questão 09  
 
Uma loja fez uma promoção baixando o preço de um 
produto de R$840,00 para R$714,00, sendo assim, 
podemos afirmar que o produto teve um desconto de: 

 

(A) 12,8% 
(B) 25% 
(C) 18% 
(D) 15% 
 

Questão 10  
 
Resolva a expressão e assinale a opção CORRETA: 

 

 
 
 

(A)  

 

(B)  

(C) 14,5 
 

(D) 15 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

Questão 11  
 
Analise a manchete da notícia publicada no site 
http://exame.abril.com.br: "Garotinho quer ver 
inquérito sobre votação de royalties". Assinale a 
alternativa que melhor descreve o termo ROYALTIES: 
 

(A) Uma importância cobrada pelo governo para 
possibilitar a extração de recursos naturais em 
todo o território brasileiro. 
 

(B) Uma importância cobrada pelo governo baseada 
no percentual de arrecadação de tributos 
federais que devem ser aplicados na área da 
educação.  
 

(C) Uma importância cobrada pelo proprietário de 
uma patente de produto, processo de produção, 
marca, entre outros, ou pelo autor de uma obra, 
para permitir seu uso ou comercialização. 
 

(D) Uma importância cobrada pelo proprietário de 
uma empresa autossustentável que explora o 
ecossistema de um território. 

 

Questão 12  
 
Assinale a alternativa que representa um país da 
América do Sul, que, assim como o Brasil, é 
governado por uma Presidenta: 
 

(A) Argentina. 
(B) Colômbia. 
(C) Costa Rica. 
(D) Equador. 

 

Questão 13  
 
A Copa do Mundo de futebol FIFA 2014 teve a 
participação de 32 equipes, representando países de 
diversos locais no mundo, proporcionando a 
integração entre os povos. Assinale a alternativa que 
apresenta o mapa da ÁFRICA: 
 
 
 

(A)  
 
 
 
 
 
 
(B)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(C)  
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(D)  
 
 
 
 

 

Questão 14  
 
Acerca do histórico do município de Maria Helena, a 
primeira indústria que surgiu na cidade foi: 
 

(A) Coop Vale São Paulo. 
(B) Usina Paraná. 
(C) Mineradora São Paulo. 
(D) Serraria Santa Terezinha. 

 

Questão 15  
 
Acerca da Tecnologia, o ANDROID está presente em 
forma de: 

 
 

(A) Sistema Operacional para dispositivos móveis. 
(B) Editor de Texto para o Sistema Operacional 

Windows. 
(C) Leitor de filmes Blu-Ray. 
(D) Hardware para os Smartphones. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 16  
 
Considerando a proposta das concepções abertas, 
para que o ensino da Educação Física se torne uma 
realidade significativa para os alunos, o trabalho do 
professor deve atender a determinadas práticas 
metodológicas. A esse respeito, analise as afirmativas, 
a seguir: 
 

I. O professor prepara as situações de 
ensino de tal maneira que estimulem os 
alunos a agir reflexivamente.  
 

II. O professor fornece meios ideais para 
que os alunos, de maneira organizada e 
eficiente, cumpram objetivos 
determinados previamente. 
 

III. O professor permite que os alunos 
exerçam a própria vontade, observando 
as soluções por eles criadas. 

 
Está CORRETO o que se afirma em: 

 

(A) I. 
(B) II. 
(C) III. 
(D) I e II. 
 
 

Questão 17  
 
Quando o professor de Educação Física argumenta 
que o conteúdo de ensino por ele desenvolvido são as 
habilidades motoras, observa-se uma intervenção que, 
na história da Educação Física, representa a 
tendência: 

 
(A) Humanista. 
(B) Sistêmica. 
(C) Construtivista-interacionista. 
(D) Desenvolvimentista 

 

Questão 18  
 
Os conteúdos vinculados ao lazer podem ser 
introduzidos nas aulas de Educação Física tanto com a 
finalidade de educar para o lazer, quanto para educar 
pelo lazer. Consideradas tais finalidades e os relatos 
de Nelson Carvalho Marcellino (2006), o professor 
precisa reconhecer que o lazer é importante para o ser 
humano porque funciona como: 
 

(A) Descanso, divertimento e promotor do 
desenvolvimento pessoal e social. 
 

(B) Descanso, relaxamento e promotor da 
consciência corporal. 
 

(C) Divertimento, entretenimento e promotor do 
condicionamento físico. 
 

(D) Promotor do relacionamento interpessoal e do 
desenvolvimento da aptidão física. 

 

Questão 19  
 
A flexibilidade é um atributo que está associado tanto 
com a saúde, quanto ao desempenho em muitos 
esportes. Sobre flexibilidade e as estratégias para se 
avaliar este componente da aptidão física, assinale a 
alternativa CORRETA: 

 
(A) A flexibilidade é um atributo que depende em 

maior parte de aspectos genéticos, ou seja, o 
treinamento específico tem baixa capacidade de 
aumentar a flexibilidade da maior parte dos 
indivíduos. 
  

(B) O teste de sentar e alcançar permite ter uma 
boa informação sobre a flexibilidade geral dos 
sujeitos.  
 

(C) A flexibilidade depende da estrutura anatômica 
e da elasticidade de músculos, tendões e 
ligamentos e é específica para cada articulação.  
 

(D) O flexiteste é uma alternativa para se avaliar a 
flexibilidade total dos sujeitos, porém o custo é 
elevado, já que envolve a utilização de 
equipamentos sofisticados de alta precisão.  
 

Questão 20  
 
Considerando os princípios que regem o processo de 
avaliação educacional aplicados à educação física 
escolar, assinale a opção CORRETA: 

 
(A) Na avaliação das aulas de educação física, não 

é necessário fazer a diferenciação entre medir e 
avaliar, pois, na prática, essas ações significam 
a mesma coisa. 
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(B) A avaliação educacional, em uma perspectiva 
mais abrangente, deve estar centrada na 
congruência entre objetivos estabelecidos 
previamente e resultados obtidos ao final do 
processo educativo. 
 

(C) Na avaliação educacional, vista como uma 
forma eficaz de se obter subsídios para a 
tomada de decisões, não se consideram os 
aspectos imprevistos, que sequer foram 
imaginados no momento do planejamento. 
 

(D) É possível considerar que, em alguns casos, a 
obtenção de resultados insatisfatórios na 
educação física escolar é resultado do mau uso 
que se faz das alternativas de avaliação. 

 

Questão 21  
 

De acordo com o Coletivo de Autores (1992), a 
Educação Física na perspectiva da cultura corporal 
implica em: 

 
(A) Determinar os conteúdos da cultura corporal 

conforme a sistemática traçada pelos teóricos 
da Educação Física. 
 

(B) Tratar o conhecimento de forma articulada, 
possibilitando uma nova lógica de pensar do 
aluno que permita a constatação, interpretação 
e explicação da realidade. 
 

(C) Colocar as questões de corpo e da cultura de 
maneira distinta e organizada, para poder 
assimilar as questões da realidade prática. 
 

(D) Possibilitar a ação dos professores em prol dos 
alunos em uma realidade específica, para 
desenvolver as atividades esportivas dentro da 
lógica do treinamento desportivo hegemônico no 
Brasil. 

 

Questão 22  
 
A cada dia é mais frequente a utilização de recursos 
ergogênicos na incessante busca do corpo perfeito, 
principalmente entre os jovens. Dentre os recursos 
mais nocivos para saúde, temos o uso indiscriminado 
e indevido dos esteróides anabolizantes. Em relação a 
estas substâncias, analise as afirmativas, a seguir: 

 
I. São chamados também de androgênicos 

por apresentarem propriedades tanto 
masculinizantes como anabólicas. 
 

II. Podem causar hipertrofia testicular. 
 

III. Geram aumento das mamas nos homens. 
 

IV. Podem provocar infertilidade temporária, 
tanto em homens, quanto em mulheres. 
 

V. Atuam especificamente na regeneração 
hepática. 

 
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 

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

Questão 23  
 

A falta de atividade física regular (sedentarismo) é 
considerada um dos principais fatores para a doença 
arterial coronariana. Essa associação se estabelece 
porque o sedentarismo pode provocar: 
 

(A) O aumento da liberação de hormônios 
responsáveis pela sensação de bem-estar e 
prazer. 
 

(B) A diminuição da glicemia. 
 

(C) A diminuição do peso corporal. 
 

(D) O aumento da quantidade de colesterol ruim 
(LDL). 

 

Questão 24  
 

O esporte tratado na Escola como tema da cultura 
corporal é evidenciado com sentido e significado de 
valores regulamentados no contexto sócio-histórico. 
Nesse sentido, o esporte é tratado pedagogicamente 
de forma:  

 
(A) Acadêmica.  
(B) Metodológica.  
(C) Crítico-superadora.  
(D) Superadora de problemas. 

 

Questão 25  
 

Os jogos cooperativos aproximam as pessoas umas 
das outras em função de suas características. Sobre 
jogos cooperativos, assinale V (Verdadeiro) e F 
(Falso): 
  

(  ) Não valorizam o fato de ganhar ou perder.  
(  ) Evitam a eliminação dos participantes.  
(  ) Facilitam o processo criativo.  
(  ) Não exigem colaboração de todos os 

participantes 

Assinale a sequência CORRETA, de cima para baixo: 

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

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA                             Página 

 

- 7 - 

 

 

 

 

RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destaque Aqui 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

GABARITO 
Concurso Público Prefeitura do Município de Maria Helena 

http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso 
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