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INSTRUÇÕES GERAIS
Você recebeu do Fiscal de Sala os seguintes materiais:
• CARTÃO DE RESPOSTAS, onde o candidato deverá examinar se o
número de inscrição impresso está correto.
• CADERNO DE QUESTÕES, onde o Candidato deverá preencher a
próprio punho e com LETRA DE FORMA LEGÍVEL o nome, o número
de inscrição e assinar como no documento de identificação.
• Este caderno contém 10 QUESTÕES distribuídas em PÁGINAS NUMERADAS.
• Caso haja irregularidade, comunique-a imediatamente ao Fiscal
de Sala.
Atenção: NÃO ABRA este caderno até que o fiscal sinalize o início
da prova.
A duração da prova é de 2h (duas horas). Este tempo inclui o
preenchimento do Cartão de Respostas e a Prova Escrita.
• Verifique, no Caderno de Questões se faltam folhas, se a sequência
e o número de questões conferem. Não destaque folhas da Prova.
É permitido ao candidato somente destacar na linha pontilhada, o
gabarito rascunho da última página desde caderno, sem danificar o
material.
• Durante a realização das provas não será permitido qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, apontamentos, manuais, ou impressos, bem como,
máquina calculadora, telefone móvel, agenda eletrônica ou similares, relógio do tipo data-bank, bip, MP3, gravador ou qualquer outro
transmissor/receptor de mensagens, sob pena de exclusão do concurso, devendo mantê-los DESLIGADOS e devidamente identificado
pelo fiscal de sala, ou qualquer outro material.
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• É expressamente proibido ao candidato entrar ou permanecer com
armas no local de realização das provas. Caso o candidato detenha
a posse de arma, deverá ser orientado a entregá-la na Coordenação
e buscá-la no término das provas;
• Ao terminar a conferência do Caderno de Questões, caso o mesmo
esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, o (a) candidato (a) deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações posteriores neste sentido.
• O Caderno de Questões pode ser usado livremente para fazer rascunhos, a fim de concluir pelas respostas às questões formuladas.
• A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não
sendo permitido perguntas aos Fiscais de Sala. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
• Nesta prova, as questões são de Múltipla Escolha com 05 (Cinco)
alternativas (A, B, C, D e E) para resposta, sendo adotada, para fins
de correção, uma única resposta correta por questão.
• Transcreva para o cartão de respostas o resultado que julgar correto em cada questão, preenchendo o círculo correspondente, à caneta com tinta azul-escura ou preta, conforme o exemplo a seguir:
Questão
00

Resposta

A B C D E

• Não haverá substituição do cartão de respostas por erro de preenchimento. No cartão de respostas, marcação de mais de uma alternativa em uma mesma questão, rasuras e preenchimento além
dos limites do círculo destinado para cada marcação poderão anular
a questão. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais
destinados às respostas.
• O candidato só poderá retirar-se da Sala de aplicação da prova
após 40 (quarenta) minutos de seu início. Somente em caso de urgência, pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente calado, podendo antes e depois da entrada
no sanitário sofrer revista.
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Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal
de Sala. Aguarde autorização para devolver, em separado, o Caderno
de Questões contendo a Prova Objetiva e o Cartão de Respostas,
DEVIDAMENTE ASSINADO.
Esclarecendo que por razões de segurança, a Administração de Talentos Humanos disponibilizará as Questões da Prova Objetiva no
site http://www.rionovo.mg.gov.br/processo-seletivo a partir das 9
horas do dia 27 de Novembro de 2017.
• Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de gabarito,
do resultado e recursos. As informações serão publicadas na internet. O Gabarito desta Prova será divulgado no site http://www.rionovo.mg.gov.br/processo-seletivo no dia 27de Novembro de 2017 à
partir das 9:00 horas.
BOA PROVA!
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PORTUGUÊS
QUESTÃO 1 – A civilização “pós-moderna” culminou em um progresso
inegável, que não foi percebido antecipadamente, em sua inteireza. Ao
mesmo tempo, sob o “mau uso” da ciência, da tecnologia e da capacidade
de invenção nos precipitou na miséria moral inexorável. Os que condenam
a ciência, a tecnologia e a invenção criativa por essa miséria ignoram os
desafios que explodiram com o capitalismo monopolista de sua terceira
fase.
Em páginas secas premonitórias, E. Mandel1 apontara tais riscos. O “livre
jogo do mercado” (que não é e nunca foi “livre”) rasgou o ventre das vítimas: milhões de seres humanos nos países ricos e uma carrada maior
de milhões nos países pobres. O centro acabou fabricando a sua periferia
intrínseca e apossou-se, como não sucedeu nem sob o regime colonial
direto, das outras periferias externas, que abrangem quase todo o “resto
do mundo”.
1
: Ernest Ezra Mandel (1923-1995): economista e militante político belga.
O emprego de aspas em uma dada expressão pode servir, inclusive, para
indicar que ela
I. foi utilizada pelo autor com algum tipo de restrição;
II. pertence ao jargão de uma determinada área do conhecimento;
III. contém sentido pejorativo, não assumido pelo autor.
Considere as seguintes ocorrências sublinhadas de emprego de aspas
presentes no texto:
A. “pós-moderna”
B. “mau uso”
C. “livre jogo do mercado”
D. “livre”
E. “resto do mundo”
As modalidades I, II e III de uso de aspas, elencadas acima, verificam-se,
respectivamente, em:
a) A, B e C
b) B, C e D
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c) B, D e A
d) A, C e E
e) NRA- Nenhuma das Respostas Acima
QUESTÃO 2 – Assinale a alternativa cujas formas verbais preencham corretamente as lacunas das orações:
I - ____________ - se estas casas. (alugar - presente do indicativo).
II - ____________ - se muitos apartamentos este mês. (pretérito - perfeito do indicativo).
III - ____________ - se de muitos voluntários para a expedição. (precisar
- pretérito imperfeito do indicativo).
IV - Todos os dias se ____________ os cadeados dos portões da fazenda. (consertar – pretérito imperfeito do indicativo).
V - ____________ -se sempre pelas melhores notícias. (esperar – pretérito perfeito do indicativo).
a) alugam, venderam, precisou, consertava, esperava.
b) aluga, vendeu, precisou, consertou, esperava.
c) alugava, vendia, precisava, consertava, espera.
d) alugam, venderam, precisava, consertavam, esperou.
e) NRA- Nenhuma das Respostas Acima
MATEMÁTICA
QUESTÃO 3 – Rita financiou uma casa, no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), pelo seu Banco. O Banco financiou apenas 60% do valor total
da casa e deu a ela um prazo de 20 anos para quitar o financiamento. A
taxa final total, para este financiamento, foi de 73%. Supondo que Rita irá
pagar prestações iguais, durante 20 anos, o valor de cada prestação será
de :
a) R$980,00
b) R$900,00
c) R$865,00
d) R$823,00
e) NRA- Nenhuma das Respostas Acima
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QUESTÃO 4 – Uma loja de informática vende notebooks de duas marcas
diferentes, mas ambas oferecem as seguintes configurações: Memória de
2GB, de 4GB ou de 6GB, e duas opções de sistema operacional: A ou B. O
total de opções diferentes que um cliente tem para comprar um notebook,
nessa loja, se ele quiser como sistema operacional somente a opção A, é:
a) 5
b) 12
c) 6
d) 4
e) NRA- Nenhuma das Respostas Acima
CONHECIMENTOS GERAIS
QUESTÃO 5 – Com relação a cidade de Rio Novo é incorreto afirmar, exceto:
a) No decorrer do século XIX, exploradores vindos da zona aurífera da Província, em busca de terras, chegaram à região, através da floresta, seguindo o curso sinuoso de um ribeiro, a que deram o nome de “Caranguejo”.
Prosseguindo nas explorações, depararam com um curso de água mais
importante e navegável, a que denominaram “Rio Novo”.
b) No local onde se acha situada atualmente a cidade, resolveram instalar
o primeiro núcleo de povoamento, atraídos pela fertilidade das terras, pela
abundância de água, pelas condições de navegabilidade do rio e topografia do local. Construíram as primeiras moradias e uma capela, dedicada a
Nossa Senhora da Conceição, que teria aparecido no local.
c) Os primeiros atos religiosos eram primeiramente celebrados, a longos
intervalos, por um sacerdote que vinha de canoa da localidade de Chapéu
d’Uvas. Mais tarde, um dos moradores, de nome Francisco Geraldo, promoveu uma subscrição e adquiriu os terrenos para patrimônio do povoado, fazendo construir nova capela, mais ampla e coberta de telhas, no local
onde se edificou, posteriormente, a Igreja Matriz.
d) O Distrito foi criado pela Lei Provincial nº 471, de 1º de junho de 1850, e
o Município, pela Lei provincial nº 1.644, de 13 de setembro de 1870, a qual

8

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO
PROCESSO SELETIVO - Edital Nº 001/2017

transferiu a sede do Município para o povoado de Rio Novo.
e) NRA- Nenhuma das Respostas Acima
CONHECIMENTOS ESPECÍFICAS
QUESTÃO 6 – Sobre o uso de matérias televisivas em programas de educação física do ensino fundamental e médio, segundo o autor Mauro Betti,
podemos considerar como Verdadeiro (V) ou Falso (F)
( ) No âmbito da cultura corporal de movimento, as mídias informam
e ditam formas, constroem novos sentidos e modalidades de entretenimento e consumo. Embora o foco prioritário das mídias continue a ser o
esporte, outras formas da cultura corporal de movimento (em especial as
ginásticas e os “esportes radicais”) passaram a ser objeto do processo de
espetacularização mediado pelas câmaras televisivas, temática da publicidade, pauta de matérias em jornais, revistas e sites da internet.
( ) A escola deve tornar-se, explicita e intencionalmente, mais um contexto
de mediação que se interpõe entre os/as alunos/as e as mídias.
( ) Já se encontram bastante pautadas na literatura as questões relativas às relações entre as mídias e a cultura corporal de movimento na sociedade contemporânea, e, portanto, entre as mídias e a Educação Física
escolar, se considerarmos que a finalidade desta disciplina é propiciar a
apropriação crítica da cultura corporal de movimento.
( ) A finalidade da Educação Física é proporcionar a apropriação não crítica da cultura corporal de movimento.
a) F,F,F, V
b) V,V V, F
c) V, F,V,F,
d) F,V,F, V
e) NRA- Nenhuma das Respostas Acima
QUESTÃO 7 – As primeiras regras do voleibol foram apresentadas em
________ e permitiam que esse esporte fosse praticado em locais abertos,
como parques e praias, e em locais fechados, como quadras e ginásios.
Qual das afirmativas melhor preenche a lacuna acima?
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a) 1900
b) 1813
c) 1897
d) 1932
e) NRA – Nenhuma das Respostas Acima
QUESTÃO 8 – Analise as afirmativas sobre o atletismo:
I- O atletismo é um conjunto de modalidades esportivas que costuma
ser praticado por uma pequena parte da população;
II- O atletismo consiste em atividades como corridas, maratona, saltos e arremessos, sendo esses os principais esportes que fazem parte
do conjunto.
III- Torneios e olimpíadas de atletismo são constantes, existindo inclusive na forma de paraolimpíadas, local em que pessoas, portadoras
de alguma diferença podem concorrer.
IV- Lembra-se ainda que o atletismo é um dos esportes que menos
auxilia na saúde, pois trabalha apenas alguns músculos.
Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I e II
b) Apenas II e III
c) Apenas III e IV
d) Todas as afirmativas
e) NRA – Nenhuma das Respostas Acima
QUESTÃO 9 – É correto afirmar segundo Tizuko Morchida Kishimoto, exceto:
a) Considerar que o jogo tem um sentido dentro de um contexto significa
a emissão de uma hipótese, a aplicação de uma experiência ou de uma
categoria fornecida pela sociedade, veiculada pela língua enquanto instrumento de cultura dessa sociedade;
b) Enquanto fato social, o jogo não assume a imagem, ou o sentido que
cada sociedade lhe atribui;
c) O jogo aparece de modos tão diferentes, dependendo do lugar e da época. Em certas culturas indígenas, o “brincar” com arcos e flechas não é
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uma brincadeira, mas preparo para a arte da caça e da pesca;
d) Se em tempos passados, o jogo era visto como inútil, como coisa não
séria, depois do romantismo, a partir do século xvm, ojogo aparece como
algo sério e destinado a educar a criança.
e) NRA – Nenhuma das Respostas Acima
QUESTÃO 10 – Os objetivos da educação física escolar contemplam o
desenvolvimento motor, afetivo-social e cognitivo, que podem assumir
diferentes relações nos conteúdos, conforme a faixa etária dos alunos.
Portanto, espera-se que os alunos por meio da Educação Física Escolar,
possam melhorar, adquirir, ampliar e ter acesso a alguns componentes essenciais da Educação Física Escolar; analise-os:
I- Adquirir conhecimento de como melhorar a qualidade do movimento,
conhecendo as informações essenciais das habilidades motoras básicas
e suas combinações, para aplicá-las na organização espacial e temporal
dos diferentes jogos;
II- Ampliar seu repertório motor, demonstrando capacidade de executar
as habilidades básicas de locomoção, manipulação, estabilização e suas
combinações;
III- Adquirir conhecimentos acerca das dimensões biológicas, comportamentais e socioculturais do movimento, suas implicações e os aspectos
conceituais inerentes a ela;
IV- Ter acesso à cultura do movimento, conhecendo a história, as regras
e as curiosidades sobre jogos, esportes, atividades rítmicas e expressivas,
ginástica e lutas.
Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I e II
b) Apenas II e III
c) Apenas III e IV
d) Todas afirmativas estão corretas
e) NRA – Nenhuma das Respostas Acima

