
CONCURSO PÚBLICO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ/PA   

no 01/2019

cargo

caderno de provas 
leia com atenção as instruções abaixo

boa prova a todos!

PROFESSOR NÍVEL II - EDUCAÇÃO FÍSICA

Porto de Moz - PA

Prezado(a) Candidato(a),

1. Ao receber este caderno, confira se ele contém as questões objetivas com 30 (trinta) itens, ordenados de 1 a 30, com alter-
nativas de A a E; sendo que apenas uma alternativa é correta. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, 
solicite ao Fiscal de Sala as providências cabíveis.

2. Durante a prova não poderá ser utilizado nenhum material de consulta. Não se comunique com outros candidatos, não use 
chapéu, óculos escuros, relógio e nem se levante sem autorização do Fiscal de Sala.

3. O cartão-resposta deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a) com caneta esferográfica TRANSPARENTE de tinta azul 
ou preta, devendo cobrir inteiramente o espaço correspondente à alternativa escolhida. O cartão não poderá ser rasurado, 
dobrado ou amassado. Não haverá substituição de cartão-resposta.

4. A assinatura do(a) canditado(a) no cartão-resposta é necessária e fundamental para sua identificação.

5. No momento da identificação, o(a) candidato(a) deverá escrever, no espaço apropriado do cartão-resposta, com a sua 
caligrafia usual, a seguinte frase:

O Amor transcende todo entendimento..

 
8. O tempo máximo de duração da prova é de 3  (três) horas, incluindo o preenchimento do cartão resposta, contadas a partir 
da autorização dada pelo Fiscal de Sala.

9. O(a) candidato(a) somente poderá entregar a prova depois de transcorrida, pelo menos, 1 (uma) hora de seu início. Após 
a entrega, o(a) mesmo(a) deverá retirar-se da sala e do local de prova, não podendo mais ir ao banheiro.

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto após a aposi-
ção em ata de suas respectivas assinaturas.

11. O(a) candidato(a) poderá levar o caderno de questões, SOMENTE, 60 minutos antes do término da prova.

12. O não cumprimento a qualquer uma das instruções deste caderno e do edital no 01/2019 poderá implicar na anulação 
da sua prova.

13. A avaliação da prova objetiva levará em consideração somente as respostas transferidas para o cartão-resposta.

14. Caberá recurso sobre o conteúdo da prova em até 2 (dois) dias úteis após a divulgação do gabarito, que estará disponível 
no site www.funrio.org.br

MARQUE ASSIM

NÃO MARQUE ASSIM

PROFESSOR NÍVEL II - EDUCAÇÃO FÍSICA
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(a) Oração subordinada substantiva completiva nominal.

(b) Oração subordinada substantiva objetiva direta.

(c) Oração subordinada substantiva subjetiva.

(d) Oração subordinada adjetiva explicativa.

(e) Oração subordinada adjetiva restritiva.

QUESTÃO 04

 “‘Karen Uhlenbeck recebe o Prêmio Abel 2019...’” (linha 6). Com base 
na conversão da oração para a voz passiva, assinale a alternativa cor-
reta:

(a) O Prêmio Abel 2019 é recebido por Karen Uhlenbeck.

(b) O Prêmio Abel 2019 foi recebido por Karen Uhlenbeck.

(c) O Prêmio Abel 2019 será recebido por Karen Uhlenbeck.

(d) Não é possível a conversão da oração para a voz passiva, pois o 
verbo “recebe” é transitivo direto.

(e) A oração já se encontra na voz passiva.

QUESTÃO 05

Analise as afirmativas abaixo quanto ao emprego da vírgula.

I- As vírgulas utilizadas nas linhas 2 e 3 foram empregadas para isolar 
o aposto, ou qualquer elemento de valor meramente explicativo;
II- A vírgula utilizada na linha 10 foi empregada para isolar o vocativo;
III- As vírgulas que isolam a expressão “de 76 anos” (linha 14) foram 
empregadas para isolar um adjunto adverbial.

Dos itens acima:

(a) Apenas o item I está correto.

(b) Apenas o item II está correto.

(c) Apenas os itens I e III estão corretos.

(d) Apenas os itens II e III estão corretos.

(e) Todos os itens estão corretos.

QUESTÃO 06

“...transformou dramaticamente o cenário matemático.”. É correto afir-
mar que os termos destacados exercem função sintática de:

(a) Agente da passiva.

(b) Vocativo.

(c) Aposto.

(d) Objeto direto.

(e) Sujeito.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa em que a palavra é acentuada pela seguinte ra-
zão: Assinalam-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo, se-
guido ou não de “s”.

(a) “Prêmio” (linha 1)

(b) “Matemática” (linha 1)

LÍNGUA PORTUGUESA   

Leia o texto abaixo para responder as questões de 01 a 08.

(Texto)

Analise o trecho a seguir retirado do Texto para responder às questões 
01 a 03:

“‘Karen Uhlenbeck recebe o Prêmio Abel 2019 por seu trabalho fun-
damental em análise geométrica e teoria de calibre, que transformou 
dramaticamente o cenário matemático’, [...]” 

(linhas 6 a 9)

QUESTÃO 01

A partícula “que” destacada exerce função morfológica de:

(a) Pronome relativo.

(b) Pronome apassivador.

(c) Conjunção integrante.

(d) Conjunção condicional.

(e) Conjunção concessiva.

QUESTÃO 02

O trecho “que transformou dramaticamente o cenário matemático” 
exerce função sintática de:

(a) Adjunto adverbial.

(b) Adjunto adnominal.

(c) Objeto direto.

(d) Objeto indireto.

(e) Complemento nominal.

QUESTÃO 03

A partícula “que” destacada introduz uma:
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(a) que – de que – que – com que

(b) que – que – que - que

(c) a que – que – que – por que

(d) que - de que – a que - que

(e) a que – de que – a que – com que

Leia o texto abaixo para responder as questões de 13 a 15.

 Fui me aproximando incomparavelmente sem vontade, sen-
tei no chão tomando cuidado em sequer tocar no vestido, puxa! tam-
bém o vestido dela estava completamente assustado, que dificuldade! 
Pus a cara no travesseiro sem a menor intenção de. [...]
 Fui afundando o rosto naquela cabeleira e veio a noite, se não 
os cabelos (mas juro que eram cabelos macios) me machucavam os 
olhos. Depois que não vi nada, ficou fácil continuar enterrando a cara, a 
cara toda, a alma, a vida, naqueles cabelos, que maravilha! até que meu 
nariz tocou num pescocinho roliço. Então fui empurrando os meus lá-
bios, tinha uns bonitos lábios grossos, nem eram lábios, era beiço, mi-
nha boca foi ficando encanudada até que encontrou o pescocinho roli-
ço. Será que ela dorme de verdade?... Me ajeitei muito sem-cerimônia, 
mulherzinha! e então beijei. Quem falou que este mundo é ruim! só 
recordar... Beijei Maria, rapazes! eu nem sabia beijar, está claro, só bei-
java mamãe, boca fazendo bulha, contato sem nenhum calor sensual.
 Maria, só um leve entregar-se, uma levíssima inclinação pra 
trás me fez sentir que Maria estava comigo em nosso amor. Nada mais 
houve. Não, nada mais houve. Durasse aquilo uma noite grande, nada 
mais haveria porque é engraçado como a perfeição fixa a gente.

(Fragmento do conto “ Vestida de preto”, de Mário de Andrade)

QUESTÃO 13

É possível inferir pela leitura do trecho:

(a) O beijo dado em Maria não representou nada de sensual.

(b) O ato de fechar os olhos caracteriza um ato encorajador na atitude 
do protagonista.

(c) Para o narrador o mundo era ruim, pois fazia com que sentisse o 
gosto de infância.

(d) O beijo foi dificultado pela boca encanudada do narrador.

(e) O beijo só aconteceu porque o narrador teve certeza de que Maria 
dormia.

QUESTÃO 14

Observando-se os aspectos do texto, assinale a alternativa incorreta:

(a) A construção “enterrando a cara” é uma ocorrência de catacrese.

(b) Os vocábulos “incomparavelmente” e “enterrar” são formados por 
prefixação e sufixação, o primeiro e parassíntese, o segundo.

(c) O termo sem-cerimônia, a partir da nova ortografia da língua por-
tuguesa, deveria apresentar-se sem o uso do hífen.

(d) Em “Beijei Maria, rapazes” a vírgula é obrigatória por separar um 
vocativo do restante da oração.

(e) O uso das reticências na expressão “só recordar...” tem a função de 
estimular o leitor a imaginar a satisfação sentida pelo narrador.

QUESTÃO 15

Em “Será que ela dorme de verdade?” a palavra “que” é ____, pois tem-se 
em seguida uma oração _____________.

(c) “análise” (linha 7)

(d) “geométrica” (linha 7)

(e) “mínimas” (linha 12)

QUESTÃO 08

“O Prêmio Abel de Matemática foi concedido pela [...]” (linha 1). A locu-
ção verbal destacada está conjugada no:

(a) Presente do indicativo.

(b) Presente do subjuntivo.

(c) Pretérito imperfeito do indicativo.

(d) Pretérito perfeito do indicativo.

(e) Futuro do pretérito do indicativo.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa que apresenta erro de concordância verbal:

(a) Mais de um pai se agrediram na última reunião.

(b) – Vossa Senhoria gostaria que eu levasse o seu carro?

(c) Foi um dos filhos de Sr. João que metelefonaramhoje pela manhã.

(d) Quem de nós, na mesma situação, não agiria daquele jeito?

(e) Qual de vós conhece o segredo do cofre?

QUESTÃO 10

Acerca do emprego do “por que”, assinale a alternativa correta:

(a) Você sabe o porquê ele foi grosseiro comigo?

(b) Sou uma pessoa muito feliz por que tenho minha família por perto.

(c) Você não foi ao baile. Porque?

(d) Por quê temos que agir dessa forma?

(e) Porque você quer me irritar?

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa cuja forma verbal está incorreta.

(a) Se o documento contivesse a cláusula correta, seria melhor o re-
sultado.

(b) No tumulto da passeata, a polícia interveio imediatamente.

(c) Se você compuser canções novas, garantirá o sucesso.

(d) Assim que o ver novamente, dou o seu recado.

(e) Se ele vier com notícias ruins, estaremos preparados.

QUESTÃO 12

Marque a alternativa que preenche corretamente as lacunas das ora-
ções abaixo:

- Os espetáculos ___ assistimos ontem foram ótimos.
- Os momentos ___ mais gostei foram os de luta.
- A disputa pelo troféu ____ aspiram foi dura!
- Eles não querem no recinto pessoas ____ não simpatizam.
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(a) conjunção integrante – subordinada substantiva predicativa.

(b) conjunção integrante – subordinativa substantiva objetiva direta.

(c) pronome relativo – subordinada adjetiva restritiva.

(d) conjunção explicativa – coordenada sindética explicativa.

(e) conjunção aditiva – coordenada sindética aditiva.

QUESTÃO 16

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

- “Os enfeites __________ do baile foram aprovados por frequentadores e 
mães ____________ com as condições de higiene _______.

(a) azuis-piscinas – preocupados - os mais perfeitas possíveis.

(b) azuis-piscina  - preocupadas - o mais perfeitas possível.

(c) azul-piscinas – preocupadas - o mais perfeita possível.

(d) azuis-piscina – preocupados – as mais perfeitas possíveis.

(e) azul-piscina – preocupados – as mais perfeitas possíveis.

QUESTÃO 17

Marque a alternativa correta, levando em conta as regras de regência 
verbal.

(a) Naquele instante, lembrei-me de seus valiosos conselhos.

(b) Ele sempre preferiu mais o futebol do que o voleibol.

(c) Lembrou-se que era chegada a hora de ir buscá-la no aeroporto.

(d) Ele sempre obedeceu as regras de trânsito, mas na pressa...

(e) Informei-lhes de que o alerta soaria qualquer momento.

QUESTÃO 18

 A ocorrência de crase está corretamente registrada somente em:

(a) À pé ou à cavalo, todos iriam à romaria esse ano.

(b) Á noite, embora feliz, referiu-se à jovem senhora com desdém.

(c) Mesmo contra à vontade, começou à tomar o remédio amargo.

(d) Após ir à Roma, voltou feliz a casa dos pais.

(e) Sem graça, ele ria à largas dentro do peito.

QUESTÃO 19

Em relação ao significado das palavras são parônimos, exceto.

(a) Iminente – eminente – retificar - ratificar

(b) Descrição – discrição – flagrante - fragrante

(c) Laço – lasso - sessão - cessão

(d) Arrear – arriar –infligir - infringir

(e) Comprimento – cumprimento – deferir - diferir

QUESTÃO 20

Todas as alternativas apresentam um coletivo, um aumentativo e um 
diminutivo de palavras, exceto:

(a) Casario – rapagão - passarinho

(b) Constelação – dramalhão - sineta

(c) Tropa – barcaça - saleta

(d) Casaréu – monção - frangote 

(e) Enxame –balaço - casebre

QUESTÃO 21

Segundo a Lei Orgânica do Município de Porto de Moz – PA, compete 
privativamente ao município:

I- Organizar a estrutura administrativa local; 
II- Suplementar a legislação Federal e Estadual, no que couber; 
III- Legislar sobre assuntos de interesse local. 

Dos itens acima: 

(a) Apenas o item I está correto.

(b) Apenas os itens I e II estão corretos.

(c) Apenas os itens I e III estão corretos.

(d) Apenas os itens II e III estão corretos.

(e) Todos os itens estão corretos.

QUESTÃO 22

De acordo com a Lei Municipal no 920/2017, entende-se por Evolução 
Funcional:

(a) Horas distribuídas ao servidores anualmente além daquelas pre-
vistas na jornada básico. 

(b) A retribuição pecuniária para ao servidor, cujo valor corresponde 
ao nível e classe em que se encontre. 

(c) A posição vertical que corresponde ao conjunto de cargos de mes-
ma natureza funcional. 

(d) Horas distribuídas ao servidores mensalmente além daquelas pre-
vistas na jornada básico. 

(e) O crescimento do profissional na carreira, através de procedimen-
tos de promoção horizontal nas classes. 

QUESTÃO 23

Segundo a Lei Municipal no 1.780/2018, analise:

I- Configura-se vaga, quando o número de servidores dos órgãos for 
insuficiente para o concurso público; 
II- Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer, em regulamento 
próprio, as normas para o concurso público; 
III- Os cargos de provimento efetivo no serviço público municipal são 
acessíveis a todos os estrangeiros.

Dos itens acima: 

(a) Apenas o item I está correto.

(b) Apenas os itens I e II estão corretos.

(c) Apenas os itens I e III estão corretos.

(d) Apenas os itens II e III estão corretos.

(e) Todos os itens estão corretos.
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QUESTÃO 24

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Porto de Moz – PA, com-
pete ao município com a cooperação técnica e financeira da União e do 
Estado, exceto:

(a) Manter programas de educação pré-escolar e de ensino funda-
mental.

(b) Prestar serviços de atendimento à saúde da população.

(c) Estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer 
natureza, em razão de sua procedência ou destino.

(d) Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, obser-
vada a legislação e a ação fiscalizadora Federal e Estadual. 

(e) Prestar serviços de atendimento à educação.

QUESTÃO 25

Segundo o Título I da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem em 
vários âmbitos da vida do educando, e deve vincular-se:

(a) Ao mundo do trabalho e à prática social.

(b) À valorização do profissional da educação.

(c) Ao pluralismo de ideias e de concepções.

(d) À igualdade de condições para o acesso.

(e) À garantia da gestão democrática do ensino.

QUESTÃO 26

Ao tratar sobre o tema da orientação sexual, de acordo com os Parâ-
metros Curriculares Nacionais 1ª a 4ª séries, os professores precisam 
utilizar tais abordagens, exceto:

(a) Ampla, para não reduzir sua complexidade.

(b) Explícita, para que seja tratada de forma simples e direta.

(c) Cautelosa, respeitando as diferentes opiniões e manifestações.

(d) Flexível, permitindo o atendimento a conteúdos e situações diver-
sas.

(e) Sistemática, possibilitando aprendizagem e desenvolvimento.

QUESTÃO 27

De acordo com princípios definidos nas políticas brasileiras de educa-
ção, tais como LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e 
BNCC (Base Nacional Comum Curricular), chegou-se a um perfil para 
o currículo do ensino médio apoiado em competências básicas para a 
inserção dos jovens na vida adulta. Esse currículo busca um ensino:

(a) Instrumentalizado na repartição precisa entre conteúdos, evitando 
diálogos entre disciplinas e temas não curriculares.

(b) Tradicional, inspirado nas tentativas pedagógicas de recuperação 
do ensino de qualidade como era feito nas décadas anteriores.

(c) Integrado à comunidade e a realidade de cada aluno, baseado na 
cultura e conhecimento popular e no acúmulo de informações.

(d) Profissionalizante e autônomo, visando fomentar práticas emanci-
patórias e integrativas de educação. 

(e) Contextualizado, não compartimentalizado, interdisciplinar e in-
centivador do raciocínio e da capacidade de aprender.

QUESTÃO 28

A distribuição proporcional dos recursos dos Fundos de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais de Educação (FUNDEB, Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007) 
levará em conta algumas diferenças entre etapas, modalidades e esta-
belecimentos da educação básica, tais como:

I- Educação indígena e quilombola;
II- Anos iniciais do ensino fundamental urbano;
III- Ensino médio parcialmente integrado à educação profissional;
IV- Anos finais do ensino fundamental no campo.

Dos itens acima:

(a) Apenas o item I está correto.

(b) Apenas os itens I e II estão corretos.

(c) Apenas os itens II, III e IV estão corretos.

(d) Apenas os itens I, III e IV estão corretos.

(e) Apenas os itens I, II e IV estão corretos.

QUESTÃO 29

Cada prática corporal propicia ao sujeito o acesso a uma dimensão 
de conhecimentos e de experiências aos quais ele não teria de outro 
modo. A vivência da prática é uma forma de gerar um tipo de conheci-
mento muito particular e insubstituível e, para que ela seja significati-
va, é preciso:

(a) Que se envolvem em função de propósitos específicos, sem caráter 
instrumental.

(b) Ser pautada por uma lógica específica e vinculado com o lazer/en-
tretenimento e/ou o cuidado com o corpo e a saúde.

(c) A experiência efetiva das práticas corporais que oportuniza aos 
alunos participar, de forma autônoma, em contextos de lazer e saúde.

(d) Enriquecer a experiência das crianças, jovens e adultos na Educa-
ção Básica, permitindo o acesso a um vasto universo cultural.

(e) Problematizar, desnaturalizar e evidenciar a multiplicidade de sen-
tidos e significados que os grupos sociais conferem às diferentes mani-
festações da cultura corporal de movimento.

QUESTÃO 30

A fase dos movimentos fundamentais ocorre dos 2 aos 7 anos de idade. 
Esses movimentos são consequência dos movimentos rudimentares. 
Nessa fase, as crianças: 

(a) Refinam suas habilidades fundamentais.

(b) Passam a combinar os movimentos para a execução de inúmeras 
atividades.

(c) Apresentam movimentos imperfeitos e descontrolados.

(d) Formam e exploram suas capacidades motoras.

(e) Reúnem informações e reações defensivas.




