
CONCURSO PÚBLICO – Edital nº 01/2016 
Prefeitura Municipal de Jambeiro/SP 

 

+                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2016 
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO/SP 

 
 

 

TÉCNICO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 
 

CADERNO DE QUESTÕES – PROVA OBJETIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Número da Inscrição: __________ 

 

 

 

Nome do Candidato: _________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



CONCURSO PÚBLICO – Edital nº 01/2016 
Prefeitura Municipal de Jambeiro/SP 

 
Cargo: Técnico de Educação Física 
 
Língua Portuguesa 

 
Responda as questões 1 e 2 levando em consideração 
as regras da nova ortografia: 
 
1- Está correto apenas: 
a) Inter-escolar. 
b) Poli-técnico. 
c) Hiper-produção. 
d) Auto-ajuda. 
e) Macroestrutura. 
 
2- Está incorreto apenas: 
a) Superproteção. 
b) Pós-adolescente. 
c) Livre-docência. 
d) Macrossistema. 
e) Semi-aberto. 
 
3- Há erro na concordância em: 
a) Haviam muitas ideais durante a reunião. 
b) Apresentaram-se novas medidas de contenção! 
c) As alunas parecem sorrir. 
d) A cerveja é boa para a saúde. 
e) Considero estes automóveis caros. 
 
4- “Cheguei _ esta conclusão: ele deve obedecer _ 
alguma regra. Parar de viver na farra e _ custa dos 
pais.” 
a) a, a, à. 
b) à, à, à. 
c) a, à, à. 
d) à, a, a. 
e) a, a, a. 
 
5- O pronome átono está incorretamente empregado 
em: 
a) Ninguém havia lembrado-me de comprar passagens. 
b) Sentíamos-nos contentes como antes. 
c) Este evento não deve realizar-se. 
d) Ele não me deixou trabalhar direito. 
e) Tudo me era completamente triste. 
 
6- “A população ficou desolada com as mudanças.” 
O complemento nominal é: 
a) A população. 
b) Ficou desolada. 
c) Com as. 
d) Descolada com as mudanças. 
e) Com as mudanças. 
 
7- “Voltaremos pela avenida Paulista.” 
A função sintática dos termos grifados é de: 
a) Adjunto adverbial. 
b) Sujeito. 
c) Aposto. 
d) Objeto direto. 
e) Agente da passiva. 
 
8- “Respeitou-se aos regulamentos.” 
O “se” exerce a função de: 
a) Conjunção. 
b) Partícula expletiva. 
c) Pronome reflexivo. 
d) Pronome apassivador. 
e) Índice de indeterminação do sujeito. 

Matemática 

 
9- O MDC(120, 160, 180) é: 
a) 10 
b) 20 
c) 30 
d) 40 
e) 50 
 
10- MMC(500, 530, 540)  
a) 715500 
b) 715510 
c) 715520 
d) 715530 
e) 715540 
 
11- MDC(460, 400, 380) é: 
a) 10 
b) 20 
c) 30 
d) 40 
e) 50 
 
12- O MDC(320, 360, 380) é: 
a) 10 
b) 20 
c) 30 
d) 40 
e) 50 
 
13- O MMC(230, 280, 320) é: 
a) 51520 
b) 51522 
c) 51524 
d) 51526 
e) 51528 
 
14- Consideramos um hexaedro: 
a) três faces 
b) quatro faces 
c) cinco faces 
d) seis faces 
e) sete faces 
 
15- Consideramos um hexaedro: 
a) três faces 
b) quatro faces 
c) cinco faces 
d) seis faces 
e) sete faces 
 
16- Um tanque em forma de paralelepípedo tem por 
base um retângulo horizontal de lados 0,8 m e 1,2 m. 
Um individuo, ao mergulhar completamente no tanque, 
faz o nível da água subir 0,075m. Então o volume do 
individuo , em litros, é: 
a) 70L 
b) 72L 
c) 74L 
d) 76L  
e) 78L 
 
Informática 
 

17- Qual o resultado da aplicação da combinação das 
teclas Ctrl + Z na edição de um documento com o 
Microsoft Word? 
a) fecha o editor 
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b) ativa o corretor ortográfico 
c) refaz o ultimo comando 
d) posiciona no final do texto 
e) desfaz os últimos comandos 
 
18- Josefina deseja investir todas as suas economias 
em uma aplicação, porém precisa saber qual o valor 
futuro do investimento, qual a função do Microsoft 
Excel devemos utilizar? 
a) futvi 
b) vpl 
c) calcf 
d) calcivf 
e) vf 
 
19- Wiliam deseja saber qual o hiperbólica da 
cotangente de um número, qual a função ele deverá 
utilizar para isso no Microsoft Excel? 
a) cotn 
b) ctan 
c) coth 
d) tangc 
e) cotang 
 
20-  Matheus, precisa saber qual o arco cosseno de um 
numero em radianos no intervalo de 0 a PI, qual a 
função do Microsoft Excel deverá utilizar para tal? 
a) cosa 
b) acos 
c) acosr 
d) radpi 
e) fcos 
 
21- Jurema, precisa verificar as pastas existentes em 
seu notebook, qual programa ela deverá utilizar para 
esta operação, visto que o seu sistema operacional é o 
Microsoft Windows? 
a) Acrobat reader 
b) Windows View 
c) Windows calc 
d) Windows Explorer 
e) Windows Door 
 
22- Jussara utiliza o Internet Explorer para navegar na 
Internet e precisa abrir uma nova janela, qual dos 
comandos abaixo deverá utilizar? 
a) Alt + N 
b) Ctrl + N 
c) Ctrl + Alt + N 
d) Ctrl + Shift + N 
e) Alt + Shift + N 
 
23-  Angelina precisa do numero de série de uma data 
específica utilizando o Microsoft Excel, qual das 
funções abaixo deverá utilizar para tal? 
a) data 
b) ser.data 
c) dia 
d) dia.ser 
e) data.val 
 
24- Qual o resultado do comando “cd documentos” no 
prompt de comando Windows:? 
a) apaga a pasta documentos 
b) acessa a pasta documentos 
c) acessa as propriedades da pasta documentos 
d) altera as propriedades de segurança da pasta 
documentos 

e) copia a pasta documentos 
 
Conhecimentos Gerais 

 
25- O SUS – Sistema Único de Saúde é a 
denominação do Sistema de Saúde Pública no Brasil e 
foi inspirado no National Health Service existente 
no(a)? 
a) Reino Unido 
b) Africa do Sul 
c) Alemanhã 
d) Japão 
e) Cuba 
 
26- Ao portador do HIV e o doente de AIDS é proibido 
por força de lei, EXCETO: 
a) negar emprego ou trabalho 
b) segregar no ambiente de trabalho ou escolar 
c) recusar ou retardar atendimento de saúde 
d) exonerar ou demitir de seu cargo ou emprego 
e) aplicar multas de transito 
 
27-  Qual pais sediara a copa do mundo de 2018? 
a) Japão 
b) China 
c) Coréia do Norte 
d) Russia 
e) Estados Unidos 
 
28- O Campeonato Mundial de Futebol FIFA de 2018 é 
a edição do campeonato de numero? 
a) 22 
b) 20 
c) 21 
d) 23 
e) 24 
 
29- Qual o nome da operação da Policia Federal 
Brasileira desencadeada em princípios de 2004 contra 
o desvio de verbas públicas, a corrupção e a lavagem 
de dinheiro que resultou na prisão de vários 
banqueiros, diretores de bancos e investidores em 8 de 
julho de 2008? 
a) Lava jato 
b) Satiagraha 
c) Petrolão 
d) Lava rápido 
e) Ecodolar 
 
30- Qual o nome do primeiro primeiro ministro do 
estado de Israel? 
a) Golda Meir 
b) Shimon Perez 
c) Ehdur Barak 
d) Ariel Sharon 
e) David Ben-Gurion 
 
31-  Qual o nome do atual técnico da Seleção Brasileira 
de Voleibol Feminino? 
a) Bernardinho 
b) José Roberto Guimarães 
c) Fabiano Coutinho 
d) Tite 
e) José Felipe Escolari 
 
32- Qual o nome do programa criado em 1998 para 
avaliar a qualidade do ensino médio no Brasil? 
a) ENAD 
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b) COAF 
c) ENEN 
d) PROVÃO 
e) PROVEX 
 
Conhecimento Específico 

 
33- Analise as afirmativas sobre o atletismo: 
I- O atletismo é a forma organizada mais antiga de 
competição. As primeiras reuniões organizadas da 
história foram os Jogos Olímpicos, que os gregos 
iniciaram no ano 776 a.C. Durante anos, o principal 
evento olímpico foi o pentatlo, que compreendia 
lançamentos de disco, salto em comprimento e corrida 
de obstáculos.  
II- Os romanos continuaram celebrando as provas 
olímpicas depois de conquistar a Grécia no ano 146 
a.C. No ano 394 d.C. o imperador romano Teodósio 
aboliu os jogos. Durante oito séculos não se 
celebraram competições organizadas de atletismo. 
Restauram-se na Inglaterra em meados do século XIX, 
e então as provas atléticas converteram-se 
gradualmente no esporte favorito dos ingleses. 
III- Em 1834 um grupo de entusiastas desta 
nacionalidade alcançou os mínimos exigíveis para 
competir em determinadas provas. Também no século 
XIX se realizaram as primeiras reuniões atléticas 
universitárias entre as universidades de Oxford e 
Cambridge (1864), o primeiro encontro nacional em 
Londres (1866) e o primeiro encontro amador 
celebrado nos Estados Unidos em pista coberta (1868). 
O atletismo posteriormente adquiriu um grande 
seguimento na Europa e América. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I 
b) Apenas II 
c) Apenas III 
d) Apenas I e II 
e) Todas as afirmativas 
 
34- A maratona é uma corrida de longa distância ou de 
fundo, realizada parcialmente ou totalmente fora do 
estádio, ou seja em estrada. A distância que, segundo 
a lenda, teria percorrido um soldado grego, Filípides, 
para anunciar que os helenos haviam vencido uma 
batalha contra os persas, era superior a: 
a) 15 km.  
b) 20 km.  
c) 25 km.  
d) 30 km.  
e) 35 km.  
 
35- Analise as afirmativas sobre o atletismo: 
I- As provas de salto podem ser divididas em provas de 
salto vertical e de salto horizontal. Dentre as provas de 
salto vertical, temos o salto em altura e o salto com 
vara. As provas de salto horizontal envolvem o salto em 
distância chamado também de salto em comprimento e 
o salto triplo ou triplo salto. Os atletas tomam impulso 
numa pequena pista de balanço, objetivando maior 
distância no salto. O salto em altura, que tem por 
objetivo ultrapassar uma barra horizontal (fasquia), é 
realizado mediante tentativas. A fasquia é colocada em 
determinada altura à qual os atletas devem tentar 
saltar. Se conseguirem, os atletas progridem para a 
próxima altura a que os Juízes colocarem a fasquia. 
II- Qualquer atleta que realize três derrubes da fasquia 
(3 ensaios nulos), será impedido de continuar, sendo 

creditado com a marca correspondente à maior altura 
em que conseguiu realizar um ensaio válido. O salto 
com vara funciona do mesmo modo, mas neste salto, o 
atleta tem o apoio de uma vara. Em ambos os saltos, 
há um colchão para amortecer a queda do atleta após 
o salto. 
III- Atleta na prova de salto em distância ou salto em 
comprimento. No salto em distância e no salto triplo / 
triplo salto, o atleta faz sua aterrissagem numa caixa de 
areia. Há uma tábua de chamada na pista que indica o 
limite máximo de corrida de balanço antes do salto; 
caso o atleta ultrapasse ou toque nessa marca, 
realizará um ensaio nulo. Caso tenha saltado antes da 
tábua de chamada, a distância do ensaio será 
considerada apenas entre o limite na tábua de 
chamada até o local onde aterrissou. É importante 
destacar que vale o ponto de aterrissagem mais 
próximo à tábua de chamada. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I 
b) Apenas II 
c) Apenas III 
d) Apenas I e II 
e) Todas as afirmativas 
 
36- A bola de futsal (categoria adulto masculino) deve 
ter entre 62 e 64 cm de circunferência e peso entre 400 
e 440 gramas pelas regras FIFA. Pelas regras da AMF 
(Associação Mundial de Futsal), a bola deve ter entre 
60 e 62 cm de circunferência e peso entre: 
a) 410 e 430 gramas. 
b) 420 e 440 gramas. 
c) 430 e 450 gramas. 
d) 440 e 460 gramas. 
e) 450 e 470 gramas. 
 
37- O Futsal é praticado em quadra retangular de piso 
rígido, com medidas que variam de acordo com a 
categoria. Na Liga de Futsal Masculina, por exemplo, a 
quadra deve ter entre 38 e 42 metros de comprimento 
por: 
a) 18 a 25 de largura.  
b) 19 a 26 de largura.  
c) 20 a 27 de largura.  
d) 21 a 28 de largura.  
e) 22 a 29 de largura.  
 
38- Futebol de salão (também referido pelo acrônimo 
futsal) é o futebol adaptado para prática em uma 
quadra esportiva por times de: 
a) 3 jogadores. 
b) 4 jogadores. 
c) 5 jogadores. 
d) 6 jogadores. 
e) 7 jogadores. 
 
39- No futebol de salão definimos Passe:  
a) É quando o jogador passa a bola para um 
companheiro da sua equipe. 
b) É o ato em que o jogador utiliza-se da bola para 
enganar o adversário. 
c) É o ato de enganar o adversário sem tocar na bola. 
d) É a ação de cabecear a bola que tem como objetivo 
defender ou marcar um gol. 
e) É a ação de chutar a bola, quando a bola estiver 
parada ou em movimento, visando dar a ela uma 
trajetória em direção a um objetivo, seja este o gol, 
outro jogador ou tirá-la de jogo (existem varias formas 
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de chute). 
 
40- No futebol de salão definimos Finta: 
a) É quando o jogador passa a bola para um 
companheiro da sua equipe. 
b) É o ato em que o jogador utiliza-se da bola para 
enganar o adversário. 
c) É o ato de enganar o adversário sem tocar na bola. 
d) É a ação de cabecear a bola que tem como objetivo 
defender ou marcar um gol. 
e) É a ação de chutar a bola, quando a bola estiver 
parada ou em movimento, visando dar a ela uma 
trajetória em direção a um objetivo, seja este o gol, 
outro jogador ou tirá-la de jogo (existem varias formas 
de chute). 
 


