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Leia atentamente o texto a seguir para responder às questões de 01 a 07. 
 
 
TEXTO: 
 

O profissional do futuro num mundo globalizado 
 
 

Em todo o mundo, a magnitude e a velocidade das mudanças têm causado, nos últimos 
tempos, um impacto dramático nas pessoas e em seus locais de trabalho. O ritmo das mudanças é 
muito rápido. E o futuro nos acena com uma aceleração ainda maior em termos de inovação, 
tecnologia e globalização.  

Precisamos nos esforçar para melhorar nossa flexibilidade, velocidade e qualidade do 5 

trabalho realizado e ainda valorizar o que permanece como uma das medidas mais importantes: a 
produtividade. Isso porque as organizações sabem que os clientes não apenas exigem produtos e 
serviços rápidos e com qualidade impecável, mas também querem que eles não sejam caros.  

Tudo mudou, muda e deverá mudar com uma rapidez cada vez maior. Por isso, nas 
organizações e até mesmo em nossa casa existem mudanças na maneira como nos relacionamos e 10 

na forma como buscamos uma vida mais longa, mais saudável e mais feliz.  
Todos os trabalhadores, independentemente de trabalharem nas linhas de produção ou nos 

escritórios, precisam se ver como um empresário, um vendedor especializado de serviços com uma 
marca especial conhecida por todos: VOCÊ. Portanto, se você não fizer seu marketing pessoal, 
consequentemente, não obterá sucesso.  15 

A cada dia, os profissionais precisam conhecer a si mesmos para saber quais 
características possuem, visando fortalecer suas qualidades e trabalhar os seus defeitos na área 
profissional. Atualmente, as organizações procuram profissionais que tenham, entre outras coisas, 
integridade, entusiasmo, saúde, iniciativa, responsabilidade, bom humor, competência, capacidade de 
planejar, que sejam organizados e, ainda, que consigam ter um bom relacionamento interpessoal 20 

dentro do ambiente de trabalho.  
Tendo todo um novo mundo de informações disponíveis e conhecendo bem as regras do 

jogo, você poderá se destacar e inovar. Concentre-se em observar essas pequenas diferenças entre 
os profissionais e lembre-se sempre que o jogo pode mudar a qualquer momento. Apenas o bom 
profissional, ou seja, aquele que entende e conhece tudo o que acontece ao seu redor, será capaz de 25 

se adaptar perfeitamente às constantes mudanças.  
 

JORDÃO, Sônia. O profissional do futuro num mundo globalizado. Portal Qualidade Brasil. Disponível em: <http://w ww.qualid adebrasil 
.com.br/artigo/625/o_profissional_do_futuro_num_mundo_globalizado>. Acesso em: 20 mar. 2012. Adaptado. 
 
 
Questão 01 (Peso 1) 

 
 

A leitura do texto permite afirmar que  
 
A) apenas o profissional que se adaptar às novas tecnologias, conhecendo suas características, sua função e 

seus resultados práticos, obterá sucesso. 
B) o comportamento extravagante dos consumidores, na contemporaneidade, é resultado das transformações 

tecnológicas num mundo globalizado. 
C) os indivíduos vêm mudando suas relações pessoais em razão das transformações culturais e econômicas 

por que as grandes empresas vêm passando ultimamente. 
D) as transformações tecnológicas e o seu impacto econômico são previsões reais para um futuro mais 

distante, sugerindo a necessidade de um preparo profissional prévio. 
E) a rapidez e a grandiosidade das transformações por que o mundo vem passando exigem dos indivíduos, 

além de um comportamento mais dinâmico, competência interpessoal.  
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Questão 02 (Peso 1) 
 
A partir da leitura do texto, é correto afirmar que o profissional do futuro  
 

A) terá o seu sucesso vinculado ao marketing da instituição em que trabalha. 
B) precisa conectar-se com o futuro através das novas tecnologias, em busca de competências que ainda não 

foram adquiridas. 
C) deve buscar soluções no campo afetivo para que não encontre dificuldades nas relações interpessoais no 

ambiente de trabalho. 
D) necessita conhecer-se cada vez  mais como profissional, a fim aprimorar seus aspectos positivos e procurar 

preencher suas lacunas. 
E) precisa compreender as dinâmicas do mundo globalizado para não comprometer sua produtividade nem 

perder sua capacidade de superação. 
 
 

Questão 03 (Peso 3) 
 

Levando-se em consideração a análise da organização estrutural do texto por parágrafo, é correto afirmar:  
 
A) O primeiro faz referência ao tipo de comportamento social que não é aceito pelo articulista. 
B) O segundo mostra a causa que justifica a necessidade comportamental apresentada pelo articulista diante 

de um contexto de inovação, tecnologia e globalização. 
C) O quarto apresenta uma crítica do articulista em relação ao perfil profissional dos que trabalham na linha de 

produção e nos escritórios. 
D) O quinto faz uma comparação entre o comportamento dos profissionais do passado e o dos profissionais do 

presente, marcado pela competitividade. 
E) O último contradiz o que foi afirmado no primeiro, explicitando os problemas gerados pelas mudanças e sua 

velocidade. 
 
Questão 04 (Peso 3) 
 
Quanto às formas verbais e nominais que compõem o texto, é verdadeiro o que se afirma na alternativa  
 

A) A forma verbal “têm causado” (linha 1) evidencia uma ação que se iniciou no passado e continua no 
presente. 

B) A afirmativa “Tudo mudou, muda e deverá mudar” (linha 9) é composta de formas verbais que apresentam a 
incerteza do articulista quanto a ações no passado, no presente e no futuro. 

C) A locução verbal “precisam se ver” (linha 13) expressa um imperativo, tendo como sujeito o termo “Todos os 
trabalhadores” (linha 12). 

D) O particípio “conhecida” (linha 14) está substantivado, possuindo um valor ativo. 
E) O gerúndio “Tendo” (linha 22) introduz uma oração que expressa a ideia de tempo. 

 
Questão 05 (Peso 2) 

 
A análise dos recursos linguísticos presentes no texto permite afirmar  
 
A) A expressão “nos últimos tempos” (linhas 1 e 2) completa o sentido de “têm causado” (linha 1), explicitando 

uma ideia de modo. 
B) A pista linguística “muito” (linha 3) quantifica o nome “rápido” (linha 3), sugerindo o ritmo de velocidade das 

mudanças no mundo globalizado. 
C) O termo “a produtividade” (linhas 6 e 7) é um aposto que especifica, no texto, uma medida profissional 

considerada importante pelo articulista. 
D) A partícula “se”, em “precisam se ver” (linha 13), apresenta a mesma função do “se” presente na frase “se 

você não fizer seu marketing pessoal” (linha 14). 
E) A oração “que sejam organizados” (linha 20) completa o sentido do verbo “planejar” (linha 20), pondo em  

destaque uma característica do profissional do futuro. 
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Leia atentamente o texto a seguir para responder às questões 06 e 07. 
 
 TEXTO: 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEU CONSUMO .... Disponível em: < http://www.superacomunicacao.com.br/page/23/>.. Acesso em: 20 mar. 2012. 
 
 

Questão 06 (Peso 2) 
 

O anúncio publicitário  
 
A) denuncia que a maior causa do desgaste ambiental é o próprio consumo. 
B) critica o comportamento de pessoas que não consomem o que é oferecido pela natureza. 
C) relaciona um comportamento individual de consumo a consequências de níveis coletivos. 
D) referenda o comportamento consumista de indivíduos que não têm consciência de seu papel cidadão. 
E) vincula os problemas ambientais ao comportamento de empresas que comercializam produtos resultantes 

de desmatamentos. 
 

Questão 07 (Peso 2) 
 

O principal objetivo do texto é  
 
A) denunciar ações depredadoras do meio ambiente. 
B) conscientizar os cidadãos para um consumo responsável. 
C) convencer os interlocutores a consumir produtos que sejam recicláveis e baratos. 
D) ironizar o comportamento de indivíduos que não se comprometem com a coletividade. 
E) criticar as políticas de preservação do meio ambiente que desconsideram a necessidade uma sociedade 

justa e equilibrada. 
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Questão 08 (Peso 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPOS, Augusto. Poesia concreta. Disponível em: <http://clubedalinguaport.blogspot.com/2011/02/projeto-verbicovisual-desde-1950-
poesia.html>. Acesso em: 22 mar 2012. 

 

A leitura e a análise do poema concretista permitem afirmar que  
 
A) toda existência se limita a questionar a própria origem. 
B) a vida só tem como destino a morte, representada, no caso pela interrogação. 
C) a principal pergunta do eu poético gira em torno da importância que os outros dão à sua existência. 
D) o tema principal da poesia está voltado para o fatalismo e a certeza do que acontecerá com a vida diante da 

morte. 
E) a interrogação que se forma, ao longo das palavras, é resultado da dúvida angustiada do eu poético em 

face da transitoriedade da vida. 
 

Leia atentamente o texto a seguir para responder às questões 09 e 10. 
 
TEXTO: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GALHARDO, Caio. Batente. Disponível em:< http://benettoncomunicacao.blogspot.com/2011/07/charge-do-dia_25.html>. Acesso em: 23 
mar. 2012. 
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Questão 09 (Peso 1) 
 
A tira em destaque aborda  
 

A) a dependência tecnológica do profissional contemporâneo. 
B) uma crise conjugal diante do desequilíbrio emocional de uma das personagens. 
C) uma comunicação não estabelecida entre os interlocutores por causa da falta do celular. 
D) a angústia de um profissional devido à opressão de instituições que exigem um comportamento exemplar. 
E) uma reflexão quanto ao comportamento de indivíduos que só se fazem entender através do uso da  

tecnologia da informação. 
 
Questão 10 (Peso 3) 
 
Quanto à análise dos aspectos linguísticos que compõem a tira, é correto afirmar:  
 

A) O uso da exclamação, no primeiro quadrinho, traduz um sentimento de revolta do enunciador. 
B) O termo “por justa causa”, no segundo quadrinho, evidencia uma circunstância de consequência. 
C) O elemento coesivo “Mas”, em “Mas o que você fez de tão grave assim?”, no terceiro quadrinho, não refuta 

o discurso do interlocutor presente no quadrinho seguinte. 
D) A expressão “meu celular desligado”, no último quadrinho, explicita o termo com o qual o verbo esquecer 

concorda. 
E) “desligado”, no último quadrinho, evidencia uma circunstância de modo que modifica a forma verbal 

“Esqueci”. 
 
Questão 11 (Peso 1) 

 
Na navegação em uma página de um banco, deve-se adotar alguns procedimentos associados à segurança do 
usuário.  
 
Identifique com V os procedimentos verdadeiros e com F, os falsos 

 
( ) Não se deve utilizar links para a página do banco contido em e-mail, mesmo que ele tenha sido 

aparentemente enviado pelo banco e recebido em sua caixa postal. 
( ) É recomendável verificar se a figura de um cadeado aparece na tela do navegador durante o acesso, pois 

essa figura indica que o tráfego entre o computador e a instituição financeira está sendo criptografado. 
( ) É necessário garantir a instalação e atualização constante de um antivírus de boa qualidade no 

computador utilizado. 
 
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a  

 
A) V V V 
B) V F F 
C) V V F 
D) F V V 
E) F F V 
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Questão 12 (Peso 1) 
 
Na elaboração de documentos usando o Microsoft Word, muitas vezes, é necessário copiar trechos de textos 
disponíveis na Internet. Em alguns casos, no entanto, os textos encontram-se formatados de forma específica 
e, ao copiá-los, os formatos da página Web são aplicados também no documento do Word. 

 
Para resolver esse problema, mantendo a formatação originalmente adotada no Microsoft Word, é correto 
afirmar: 

 
A) O texto precisaria ser redigitado, pois não é possível eliminar o formato original. 
B) Antes de copiar o texto para o Word, é fundamental copiá-lo para o Microsoft Excel, que eliminará os 

formatos específicos de modo que, a partir do bloco de notas, o texto possa ser copiado de novo. 
C) Para colar o texto, usar a combinação de teclas “Ctrl + F1”, pois ela eliminará o formato original do texto. 
D) Ao copiar o texto, usar a opção “Editar – Colar Especial”, selecionando “texto não formatado”. 
E) No navegador de Internet, é importante acionar a opção “Eliminar Formatos” antes de copiar o trecho do 

texto. 
 

Questão 13 (Peso 3) 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tendo-se preparado uma planilha para registro das receitas e despesas mensais do primeiro trimestre, faz-se 
necessário estender as colunas para o segundo trimestre. A forma mais simples de preencher os nomes dos 
meses “Abril”, “Maio” e “Junho”, respectivamente nas células E1, F1 e G1 dessa planilha, será proceder da 
seguinte forma: 

 

A) É necessário que o usuário digite os nomes dos meses nas células indicadas, pois não há nenhuma forma 
simplificada para se realizar essa tarefa. 

B) Recomenda-se que a planilha já seja criada com todas as colunas devidamente preenchidas, reduzindo o 
esforço do usuário.  

C) Pode-se utilizar o recurso de autopreenchimento do Excel, porém, para isso, a planilha precisaria ser 
recriada, marcando-se a opção durante o processo de criação do novo arquivo. 

D) Pode-se utilizar o recurso de autopreenchimento do Excel, porém, para isso, os nomes dos meses 
precisariam ser previamente digitados em uma pasta separada da mesma planilha. 

E) Basta arrastar o canto direito inferior da seleção com o mouse até a célula G1. 
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Questão 14 (Peso 1) 
 
Existem diversas formas de acesso a uma caixa postal de e-mails. Aplicativos como o OutLook da Microsoft 
competem diretamente com o acesso a portais de WebMail.  
 
Comparando-se as duas soluções, a alternativa que apresenta uma vantagem do OutLook frente a um portal 
de WebMail é a 

 
A) O acesso aos seus e-mails via OutLook normalmente oferece mais segurança, pois são raros os casos de 

problemas desse tipo associados ao OutLook. 
B) Com o OutLook instalado em seu computador, o usuário pode ter acesso às mensagens recebidas 

anteriormente, mesmo que ele esteja desconectado da Internet, embora a conexão continue sendo 
fundamental para atualização das novas mensagens ou para o envio de respostas. 

C) Com o OutLook instalado em seu computador, é possível enviar anexos contendo arquivos do Microsoft 
Office, o que seria impossível em uma aplicação de WebMail. 

D) O OutLook permite o acesso em qualquer computador, seja no próprio computador do usuário, um 
Smartphone, ou mesmo um computador de uma LAN House. 

E) Não há qualquer vantagem no uso do OutLook frente aos modernos portais de WebMail. 
 
Questão 15 (Peso 2) 
 
Um backup, ou cópia de segurança, para ser eficaz, exige a obediência de procedimentos que permitam a 
recuperação de seu conteúdo em caso de problemas.  
 
Nessas condições, identifique com V os procedimentos corretos e com F, os demais. 
 
( ) Armazenamento em outro local da parte das mídias utilizadas, evitando problemas, em caso de incêndios 

ou roubos.  
( ) Troca periódica das mídias, evitando falhas por defeito dessas mesmas mídias. 
( ) Responsabilidade de cada usuário pela execução da cópia dos seus respectivos arquivos. 
 
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a 
 
A) V V V 
B) V V F 
C) V F V 
D) F V F 
E) F F V 
 
Questão 16 (Peso 2) 
 
Para ampliar a capacidade de conexões USB disponíveis em um computador, utilizou-se um HUB USB. No 
entanto, existem algumas limitações que se precisa respeitar. 
 
Uma dessas limitações está indicada na alternativa 

 
A) Qualquer limitação no uso de HUBs USB é algo questionável. 
B) Um HUB não deve ser utilizado para interligação de pen-drives. 
C) Um HUB sem alimentação própria deve ser limitado a quatro portas. 
D) Um HUB não deve ser conectado à primeira porta USB do computador. 
E) Computadores com mais do que 3 portas USB não admitem o uso de HUBs. 
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Questão 17 (Peso 2) 
 
Na nomenclatura típica do mercado, um sistema ERP indica um 

 
A) sistema de Gestão Empresarial (Enterprise Resource Planning). 
B) protocolo típico para encaminhamento de e-mails (E-mail Routing Protocol). 
C) sistema educacional relacionado à pesquisa (Ensino Relacionado à Pesquisa). 
D) conjunto de procedimentos para segurança no acesso a e-mails (E-mail Related Procedures). 
E) conjunto de impressoras de alta velocidade para impressão corporativa (Enterprise Rapid Printing). 

 
Questão 18 (Peso 3) 
 
Se alguém fosse responsável pela organização e pela segurança dos arquivos armazenados no servidor 
corporativo Microsoft Windows Server de uma empresa, o procedimento que deveria ser adotado para garantir 
o controle de acesso aos arquivos confidenciais de cada usuário e departamento seria 

 
A) associar uma senha de acesso a cada um dos arquivos críticos, fornecendo-a apenas aos usuários 

autorizados. 
B) implementar o recurso de Active Directory e organizar os arquivos em pastas com direitos de acesso 

associados aos departamentos e usuários específicos. 
C) cadastrar no servidor apenas os usuários que precisem de acesso privilegiado aos arquivos e os demais 

usuários utilizariam as unidades de disco locais de seus computadores. 
D) instalar no servidor apenas os arquivos de acesso não restrito, enquanto seriam armazenados, nas 

estações dos usuários privilegiados, os arquivos sigilosos. 
E) criar uma pasta específica para os arquivos críticos da empresa, concedendo direito de acesso privilegiado 

a ela apenas aos usuários específicos. 
 
Questão 19 (Peso 3) 
 
O diretor de uma empresa de publicidade, que normalmente precisa ler e responder e-mails remotamente, 
acessar o portal corporativo da empresa na Internet e fazer apresentações para clientes, questionou se era 
possível a aquisição de um tablet para substituir o notebook. 
 
Identifique abaixo a alternativa que contém o motivo pelo qual não se recomendaria a troca  

 
A) Os recursos de apresentação de um Tablet típico são limitados em termos de tamanho da apresentação, 

integração com arquivos grandes e conexão do equipamento a projetores multimídia. 
B) Os navegadores Web dos Tablets normalmente não suportam o acesso a portais corporativos. 
C) A inexistência de teclado convencional dificulta sobremaneira a atividade de responder a e-mails no 

equipamento. 
D) O acesso à Internet normalmente se limita a ambientes wireless, que não oferecem a segurança 

necessária. 
E) Um notebook oferece muito mais portabilidade do que um Tablet. 
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Questão 20 (Peso 2) 
 
Para resolução de problemas de navegação na Internet, foi recomendado que se realizasse o apagamento do 
histórico de navegação.  
 
Avaliando-se os possíveis impactos, a alternativa que relaciona um problema real associado a esse 
procedimento é a  

 
A) Esse procedimento não gera risco nem impacto, e é recomendado pelos fabricantes de navegadores. 
B) O apagamento do histórico provocará o apagamento de todos os arquivos relacionados com o navegador, 

inclusive a configuração específica de seu computador. 
C) O apagamento do histórico provocará o apagamento da lista de páginas “favoritas” cadastradas pelo 

usuário, que deverá cadastrá-las novamente. 
D) O procedimento apaga o registro das páginas visitadas anteriormente, mas não afeta nenhum outro recurso 

do navegador. 
E) O procedimento irá provocar a atualização automática de versão do navegador, que oferecerá novos 

recursos, além de eliminar o problema observado pelo usuário. 
 
Questão 21 (Peso 3) 

 
Examine as assertivas abaixo: 
 
Na forma da Lei nº 8.650/93, são deveres do Treinador Profissional de Futebol: 
 
I – manter o sigilo profissional. 
II – zelar pela disciplina dos atletas sob sua orientação, acatando e fazendo acatar as determinações dos 
órgãos técnicos do empregador. 
III – realizar atividades que impliquem na melhoria técnica e tática da equipe sob sua orientação. 
IV – exigir do empregador o cumprimento das determinações dos órgãos desportivos atinentes ao futebol 
profissional. 
V – solicitar do empregador o apoio e a assistência material necessários ao bom desempenho de suas 
atividades. 

 
Assinale a alternativa que contempla apenas as assertivas corretas: 
  
A) I e II  
B) II e III. 
C) III e IV. 
D) IV e V. 
E) V e I. 
 
Questão 22 (Peso 1) 
 
Considerando-se o disposto na Lei nº 11.788/2008, é correto afirmar: 
 
A) O estagiário, na hipótese de estágio obrigatório, receberá, compulsoriamente, bolsa, como forma de 

contraprestação a ser paga pela parte concedente do estágio. 
B) A concessão ao estagiário de benefícios relacionados a transporte, alimentação e saúde caracteriza a 

existência de vínculo empregatício. 
C) O estagiário deverá ser inscrito e contribuir como segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência 

Social. 
D) O estagiário terá direito, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, a recesso por 

período de 30 (trinta) dias, a ser gozado, obrigatoriamente, durante as férias escolares. 
E) A manutenção de estagiário, em desconformidade com o disposto na Lei nº 11.788/2008, caracteriza 

vínculo de emprego com a parte concedente do estágio para todos os fins da legislação trabalhista e 
previdenciária.  
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Questão 23 (Peso 1) 
 
Nos precisos termos da Resolução CONFEF nº 112/2005, a Cédula de Identidade Profissional dos registrados 
nos Conselhos Regionais de Educação Física – CREFs – 
 
A) será sempre impressa na cor verde. 
B) poderá ser preenchida com rasuras, desde que contenha o sinete do CREF. 
C) conterá, no anverso, dentre outros dados, a indicação da Categoria Profissional. 
D) conterá, no verso, na tarja inferior, a inscrição “Conselho Federal de Educação Física”. 
E) conterá a impressão digital e a fotografia do Profissional, em campos apropriados, mas não a assinatura do 

Profissional. 
 
Questão 24 (Peso 3) 
 
A respeito da Resolução do CONFEF de nº 161/2008, que trata da suspensão do registro de Profissionais de 
Educação Física, é correto afirmar: 
 
A) Os Conselhos Regionais de Educação Física – CREFs – poderão instaurar processo administrativo para 

suspensão do registro sem observância do princípio do devido processo legal, devendo, todavia, primar 
pelo princípio do contraditório. 

B) Os Conselhos Regionais de Educação Física – CREFs – poderão efetuar a suspensão e o cancelamento do 
registro dos profissionais que estiverem em atraso com anuidades e multas, independente do número de 
parcelas inadimplidas. 

C) Os Conselhos Regionais de Educação Física – CREFs – não são obrigados a proceder à citação do 
Profissional para oferecer defesa por escrito em razão da celeridade do processo administrativo. 

D) O processo administrativo de que trata a Resolução do CONFEF de nº 162/2008 será oral e simplificado, 
sem necessidade de registro em livro próprio. 

E) O Conselheiro Relator, havendo o parcelamento do débito, opinará pelo arquivamento do processo 
administrativo, após o pagamento da última parcela da dívida com as anuidades. 
 

Questão 25 (Peso 1) 
 
Será considerado revel no processo administrativo instaurado para suspensão do registro de Profissional de 
Educação Física inadimplente aquele que, 

 
A) citado pessoalmente, apresente defesa no prazo legal. 
B) citado por correios, apresente defesa sem documentos. 
C) citado por correios, apresente defesa no prazo determinado. 
D) citado pessoalmente ou por edital, não apresente defesa no prazo determinado. 
E) não sendo citado pessoalmente ou por edital, apresente defesa antes do prazo. 
 
Questão 26 (Peso 2) 
 
Consoante estabelece a Resolução CONFEF 218/2011, será concedida a baixa de registro dos Profissionais 
de Educação Física, a seu requerimento, quando 

 

A) o Profissional de Educação Física cometer infração disciplinar. 
B) o Profissional de Educação Física for acometido de moléstia que lhe impeça o exercício profissional por 

prazo superior a 01 (um) ano, desde que seja apresentado atestado médico e outros elementos probatórios 
que o CREF (Conselho Regional de Educação Física) julgar convenientes. 

C) houver atraso no pagamento de 03 (três) ou mais anuidades, após conclusão de processo administrativo 
instaurado para tal fim, observados os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo 
legal. 

D) houver apresentação de documentação falsa, apurada por regular processo. 
E) ocorrer o falecimento do profissional de Educação Física, desde que comprovado através de certidão de 

óbito. 
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Questão 27 (Peso 2) 
 
Entende-se por Responsável Técnico o profissional de Educação Física contratado por pessoa jurídica atuante 
na área de atividades físicas e afins, para responder por essa função. 
 
Em relação à responsabilidade técnica, é correto afirmar: 

 

A) A responsabilidade técnica somente poderá ser exercida por Profissional de Educação Física em apenas 01 
(um) estabelecimento, devendo o CREF (Conselho Federal de Educação Física) manter controle próprio, 
através de livro, ficha ou sistema informatizado. 

B) Não será permitido, em qualquer hipótese e sob qualquer prazo, o funcionamento de estabelecimento de 
prestação de serviços em atividades físicas e esportivas sem a existência de Responsável Técnico. 

C) Não é obrigatória a assistência de Responsável Técnico nos estabelecimentos de prestação de serviços na 
área das atividades físicas e esportivas. 

D) A responsabilidade técnica, na área e serviços de atividades físicas e esportivas, será exercida por 
Profissional de Educação Física contratado por pessoa jurídica e por ela remunerado para assessorá-la em 
assuntos técnicos, tornando-se o principal responsável profissional pela entidade, não somente perante ela, 
mas também perante o CREF (Conselho Regional de Educação Física) e frente à legislação pertinente. 

E) Os Profissionais de Educação Física, de acordo com o Código de Ética do Profissional de Educação Física, 
respondem solidariamente com o proprietário do estabelecimento pelas atividades profissionais que 
desenvolvem, estando sujeitos a responder ética, civil e criminalmente por elas.  

 
Questão 28 (Peso 3) 
 
Em relação à Resolução CONFEF nº 052/2002, que dispõe sobre as normas básicas complementares para 
fiscalização e funcionamento de pessoas jurídicas prestadoras de serviços na área da atividade física, 
desportiva e similares, assinale a alternativa correta: 
 
A) No ato de fiscalização, quando solicitado, o estabelecimento deverá apresentar o Certificado de Registro, 

emitido pelo Conselho Regional de Educação Física – CREF, de sua região, não se fazendo necessário sua 
manutenção em local público e visível. 

B) No ato de fiscalização, quando solicitado, o estabelecimento deverá apresentar o nome do Responsável 
Técnico e as relações dos Profissionais de Educação Física que atuam em suas dependências, com o 
respectivo número de registro profissional, sejam autônomos ou contratados, não se fazendo necessário 
manter tais nomes em local público e visível. 

C) No ato de fiscalização, quando solicitado, o estabelecimento deverá apresentar os alvarás Municipais, 
Estaduais e Federais, pertinentes às questões de funcionamento, higiene, segurança e instalações. 

D) O estabelecimento deverá manter em local público e visível os alvarás Municipais, Estaduais e Federais, 
pertinentes às questões de funcionamento, higiene, segurança e instalações, bem como demonstrativo dos 
balancetes anuais da respectiva pessoa jurídica. 

E) O estabelecimento deverá manter em local público e visível a relação das atividades oferecidas em suas 
instalações, sendo desnecessário, porém, a afixação em público do respectivo horário de funcionamento. 

 
Questão 29 (Peso 1) 
 
Em relação ao quanto dispõe a Resolução CONFEF nº 161/2008, que estabelece regras sobre a suspensão do 
registro de Profissionais de Educação Física, é correto afirmar que o prazo para apresentação de defesa do 
Profissional em processo administrativo instaurado será de 

 

A) 15 (quinze) dias, contados da juntada do comprovante de recebimento aos autos. 
B) 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da citação. 
C) 10 (dez) dias, contados da juntada do comprovante de recebimento aos autos. 
D) 10 (dez) dias, contados da data do recebimento da citação. 
E) 05 (cinco) dias, contados da data do recebimento da citação. 
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Questão 30 (Peso 3) 

 
A respeito da Resolução CONFEF nº 201/2010, que trata sobre o Pilates como modalidade e método de 
ginástica, identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas, 

 
( ) Caberá à pessoa jurídica prestadora de serviços na área de atividades físicas, desporto e similares que 

oferecer o Pilates em seu elenco de serviços, garantir que a sua prática seja orientada e fornecida por 
Profissionais de Terapia Ocupacional ou Fisioterapeutas.  

( ) É prerrogativa dos Profissionais de Educação Física avaliar, planejar, prescrever, ensinar, aplicar, orientar, 
controlar, supervisionar, coordenar e dirigir atividades individuais ou coletivas de Pilates, em sua forma 
original ou em qualquer outra forma derivada, objetivando promover, otimizar, aperfeiçoar e aprimorar o 
funcionamento fisiológico orgânico. 

( ) É prerrogativa dos Profissionais de Educação Física avaliar, planejar, prescrever, ensinar, aplicar, orientar, 
controlar, supervisionar, coordenar e dirigir atividades individuais ou coletivas de Pilates, em sua forma 
original ou em qualquer outra forma derivada, objetivando o condicionamento e o desempenho 
fisiocorporal orientado para o bem-estar, estilo de vida ativo e promoção da saúde. 

( ) A prática de Pilates aplica-se à busca pelo aperfeiçoamento do condicionamento físico geral, da 
estabilização postural e da melhoria do desempenho nas atividades físico-desportivas e nas atividades 
típicas da vida diária, expressas pelo aprimoramento da força muscular, da mobilidade articular, do 
equilíbrio e harmonia de forças das cadeias musculares do aparelho locomotor, da coordenação motora e 
do equilíbrio e postura corporal. 

 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a 
 

A) F V V V 
B) F V V F 
C) V F F V 
D) V V F F 
E) V V V V 
 


