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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado  
da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de  
prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

13 de outubro

14 às 18h

35 questões

4h de duração*
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Língua Portuguesa 5 questões

O caminho ambiental possível entre alarmistas e 
céticos

Trecho de entrevista de Cláudio Motta com o professor 
José Eli da Veiga, autor do livro A desgovernança mun-
dial da sustentabilidade, publicado em 2013.

Como enfrentar as mudanças climáticas?
O livro é mais ponderado do que a opinião de muita 
gente. Tento explicar as principais questões do clima, 
que é o principal problema, com certeza, mas também 
abordo aspectos da biodiversidade e do excesso de 
nitrogênio nos oceanos.

O senhor é otimista?
O otimista normalmente é o pessimista mal-infor-
mado. O problema é o grau de ceticismo. No fundo, 
há três posições que vemos na literatura. O otimista 
acredita que as pessoas bem-informadas vão começar 
a cuidar do planeta porque teriam mais consciência 
ecológica. No extremo oposto, tem gente que diz que 
ocorrerão desastres e não dará tempo de reverter esse 
quadro porque, infelizmente, a Humanidade não tem 
propensão ao desenvolvimento sustentável. E, no 
meio termo, há gente que diz que, pelo andar da car-
ruagem, vai ser complicado. Provavelmente, só depois 
de uma crise séria as pessoas vão acordar.

O que deverá acontecer com o clima?
Sobre isso ninguém pode ter certeza, nem para um 
lado, nem para outro. A ciência não permite que se 
afirme que estamos no caminho do precipício nem 
que, com certeza, vai surgir uma inovação tecnológica 
capaz de resolver os nossos problemas.

Como lidar com o aquecimento global?
Não é fácil. Muito em parte porque a ciência, em geral, 
não manda para os decisores políticos a mensagem 
que normalmente as pessoas precisam receber: se não 
fizer tal coisa, acontecerá isto. Os relatórios do IPCC 
(Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáti-
cas), que revisa periodicamente os estudos científicos, 
dizem que, se o CO2 chegar a determinado nível, 
medido em partes por milhão, haverá uma probabi-
lidade entre 30% e 50% de que aconteça algo com a 
temperatura. Hoje, existe um consenso de que não 
seria bom que o aquecimento ultrapassasse os dois 
graus, na média. Mas, e se passar, quais serão as con-
sequências? Aí é muito mais difícil dizer o que pode 
acontecer. Assim, os decisores políticos não têm como 
tomar as medidas necessárias.

Por outro lado, no caso do buraco na camada de 
ozônio, houve uma decisão global para enfrentar o 
problema. Como isto foi possível no passado?
A questão colocada era muito bem resolvida: se não 
houvesse uma mudança, todos os seus filhos teriam 
câncer de pele. As populações, principalmente do 
Hemisfério Norte, ficaram apavoradas com esta pos-
sibilidade. Isso é bem diferente de dizer que o mar vai 
subir alguns centímetros neste século, caso a tempe-
ratura fique dois graus mais elevada. A percepção da 
opinião pública passa a ser outra. Consequentemente, 
a maneira como os políticos são pressionados pela 
população, também.

Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/revis-
ta-amanha/o-caminho-ambiental-possivel-entre-alarmistas-ceti-
cos-8651393. Acesso em 14/ago/2019. Adaptado.

1. Assinale a alternativa correta, de acordo com o 
texto.

a. SQUARE De acordo com o grau de ceticismo sobre as 
mudanças climáticas, há numa extremidade os 
otimistas, que acreditam que pessoas bem-in-
tencionadas salvarão o planeta, e na outra extre-
midade os pessimistas, que creem que o quadro 
só será revertido depois de uma catástrofe.

b. Check-square Na opinião do entrevistado, se os estudos 
científicos pudessem emitir com certeza men-
sagens objetivas sobre certas atitudes e suas 
consequências, a população e os políticos 
poderiam ter outra percepção da realidade e 
outro posicionamento.

c. SQUARE No livro A desgovernança mundial da sustentabi-
lidade, José Eli da Veiga aborda principalmente 
a questão da biodiversidade e da fixação exces-
siva de nitrogênio nos oceanos, considerada o 
maior problema da humanidade.

d. SQUARE As respostas do entrevistado apresentam-se 
em linguagem conotativa, pois são subjetivas e 
caracterizadas por estilo literário.

e. SQUARE Em “E, no meio termo, há gente que diz que, 
pelo andar da carruagem, vai ser complicado. 
(2a resposta), a expressão sublinhada é um vício 
de linguagem e vai de encontro às normas 
gramaticais.
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2. De acordo com o texto, infere-se, da entrevista, que 
o entrevistado:

a. SQUARE antevê um cenário no qual a vida como conhe-
cemos hoje caminha para a extinção.

b. SQUARE contesta a ideia de aquecimento global asso-
ciado a emissões de dióxido de carbono.

c. SQUARE escamoteia seu posicionamento acerca do 
aquecimento global, dando respostas que se 
desviam das perguntas.

d. SQUARE contesta que as medidas políticas para evitar o 
aquecimento global devam se basear nos rela-
tórios do IPCC.

e. Check-square coloca-se em uma posição intermediária entre 
os alarmistas e os céticos acerca das mudanças 
climáticas.

3. Analise as frases abaixo:

 � O livro é mais ponderado do que a opinião de 
muita gente. (1a resposta)

 � O problema é o grau de ceticismo. 
(2a resposta)

 � […] a Humanidade não tem propensão ao 
desenvolvimento sustentável. (2a resposta)

 � Hoje, existe um consenso de que não seria 
bom que o aquecimento ultrapassasse os dois 
graus, na média. (4a resposta)

Assinale a alternativa que apresenta a sequência que 
substitui, na mesma ordem e sem prejuízo de signifi-
cado, as palavras sublinhadas.

a. Check-square moderado • descrença •  
inclinação • uma anuência

b. SQUARE equilibrado • dúvida • índole • um dissenso
c. SQUARE sereno • certeza • vocação • uma desaprovação
d. SQUARE sensato • crença • pendor • uma tolerância
e. SQUARE plausível • incredulidade •  

tendência • uma discordância

4. Considere os períodos abaixo.

1. O livro é mais ponderado do que a opinião de 
muita gente. (1a resposta)

2. Tento explicar as principais questões do clima, 
que é o principal problema, com certeza, mas 
também abordo aspectos da biodiversidade 
e do excesso de nitrogênio nos oceanos. 
(1a resposta)

3. O otimista acredita que as pessoas bem-in-
formadas vão começar a cuidar do planeta 
porque teriam mais consciência ecológica. 
(2a resposta)

4. Isso é bem diferente de dizer que o mar vai 
subir alguns centímetros neste século, caso 
a temperatura fique dois graus mais elevada. 
(5a resposta)

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as 
falsas ( F ), em relação aos períodos acima.

( ) Em 1, “do que” introduz uma oração subordi-
nada substantiva completiva nominal.

( ) Em 2, “que” introduz uma oração subordinada 
adjetiva explicativa e “mas”, uma oração coor-
denada sindética adversativa.

( ) Em 3, “porque” introduz uma oração subordi-
nada adverbial consecutiva.

( ) Em 3 e 4, “que” introduz oração subordinada 
substantiva objetiva direta.

( ) Em 4, “caso” introduz uma oração subordinada 
adverbial concessiva.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • V • F • F
b. SQUARE V • F • F • V • V
c. Check-square F • V • F • V • F
d. SQUARE F • V • F • F • V
e. SQUARE F • F • V • V • F
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7. Quantos são os anagramas (diferentes posições das 
letras de uma palavra) da palavra “BOMBA” em que a 
letra B aparece no extremo esquerdo?

a. SQUARE 48
b. Check-square 24
c. SQUARE 12
d. SQUARE 6
e. SQUARE 4

8. Um hospital conta com 8 anestesistas e 6 cirurgiões 
e deseja montar uma equipe médica com 3 cirurgiões 
e 2 anestesistas.

De quantas maneiras diferentes esta equipe pode ser 
escolhida?

a. SQUARE Mais do que 575
b. Check-square Mais que 550 e menos que 575
c. SQUARE Mais do que 525 e menos que 550
d. SQUARE Mais do que 500 e menos que 525
e. SQUARE Menos que 500

9. Se João é calmo, então Maria não é compreensiva. 
Se Patrícia é curiosa, então Maria é compreensiva.

Sabe-se que João é calmo. Logo:

a. SQUARE Maria é compreensiva.
b. SQUARE Patrícia é curiosa.
c. Check-square Patrícia não é curiosa.
d. SQUARE Patrícia é curiosa e Maria é compreensiva.
e. SQUARE Patrícia não é curiosa e Maria é compreensiva.

10. Uma empresa possui 15 funcionários, sendo 
8 homens e 7 mulheres, e deseja escolher um homem 
e uma mulher para formar uma comissão composta 
por um presidente e um vice-presidente.

De quantas maneiras esta escolha pode ser feita?

a. SQUARE Mais do que 180
b. SQUARE Mais do que 160 e menos que 180
c. SQUARE Mais do que 140 e menos que 160
d. SQUARE Mais do que 120 e menos que 140
e. Check-square Menos do que 120

5. Considere as afirmativas abaixo, com base no texto.

1. Em “No fundo, há três posições que vemos 
na literatura” (2a resposta) e “Hoje, existe um 
consenso […]” (4a resposta), as formas verbais 
sublinhadas podem ser substituídas entre si, 
sem prejuízo de significado e sem desvio da 
norma culta da língua escrita.

2. Em “A ciência não permite que se afirme 
que estamos no caminho do precipício […]” 
(3a resposta), o pronome “se” pode ser pos-
posto ao verbo (afirme-se), sem desvio da 
norma culta da língua escrita.

3. O sinal de dois-pontos (4a e 5a resposta) é 
usado com a mesma função nas duas ocorrên-
cias: introduz um detalhamento ou esclareci-
mento acerca de um termo mencionado antes.

4. Em “O otimista acredita que as pessoas bem-
-informadas vão começar a cuidar do planeta 
[…]” (2a resposta), os dois termos sublinhados 
funcionam como sujeito.

5. As palavras “nitrogênio”, “consciência”, “séria”, 
“precipício” e “necessárias” seguem a mesma 
regra de acentuação gráfica.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
e. Check-square São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

Raciocínio Lógico 5 questões

6. Dois dados perfeitos de 6 lados (numerados de 1 a 
6) são lançados simultaneamente.

Qual a probabilidade de, após o lançamento, a soma 
dos números das faces superiores ser diferente de 6?

a. SQUARE Mais que 87,5%
b. SQUARE Mais que 87% e menos que 87,5%
c. SQUARE Mais que 86,5% e menos que 87%
d. Check-square Mais que 86% e menos que 86,5%
e. SQUARE Menos que 86%
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14. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Bombinhas localiza-se no Distrito de Porto Belo, 
e tem altitude de 55 metros em relação ao mar.

b. SQUARE Bombinhas é um município localizado no litoral 
sul de Santa Catarina na Península de Itajaí.

c. SQUARE O Município de Bombinhas, de colonização 
preponderantemente italiana, tem limite com o 
Oceano Atlântico apenas ao Sul.

d. SQUARE O Município de Bombinhas tem como limite 
geográfico o Oceano Atlântico apenas a Oeste e 
fica a 60 metros de altitude em relação ao mar.

e. Check-square O Município de Bombinhas, localizado no litoral 
Norte de Santa Catarina, tem ao Norte, ao Sul e 
a Leste o Oceano Atlântico.

15. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE A Guerra do Contestado, conflito que perdurou 
por 6 anos, deu-se pela disputa de área reivin-
dicada pelos Estados de São Paulo e do Paraná.

b. SQUARE O conflito denominado Contestado ganhou 
este nome porque ocorreu em um território 
incorporado pelo Estado do Rio Grande do Sul 
e que era contestado por São Paulo.

c. SQUARE A Guerra do Contestado, que teve duração 
de 7 anos, ocorreu como desdobramento 
da construção de uma rodovia por uma 
empresa americana.

d. Check-square A Guerra do Contestado foi um conflito armado 
ocorrido em uma região situada entre os Esta-
dos do Paraná e de Santa Catarina, que teve 
duração de 4 anos.

e. SQUARE O conflito do Contestado ocorreu na Região 
Sudeste do Brasil, teve duração de 5 anos 
e envolveu os Estados do Rio de Janeiro e 
São Paulo.

Aspectos históricos, geográficos, 
econômicos e sociais 5 questões

11. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Recife, capital do Estado de Piauí, localiza-se na 
Região Sudeste, composta por seis Estados.

b. SQUARE A região Sudeste do Brasil é a menor região do 
país e é composta por três Estados.

c. Check-square Piauí, o Estado brasileiro que tem Teresina 
como sua capital, localiza-se na Região Nor-
deste, que é composta por nove Estados.

d. SQUARE A Região Norte é uma das seis regiões do Brasil 
definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

e. SQUARE Fernando de Noronha é uma ilha localizada no 
Espírito Santo, Estado situado na Região Norte 
do país.

12. Em se tratando da Economia Catarinense, no Vale 
do Itajaí destacam-se:

a. Check-square A indústria têxtil e naval.
b. SQUARE A indústria de papel e celulose.
c. SQUARE A indústria moveleira e carbonífera.
d. SQUARE Os segmentos carbonífero e cerâmico.
e. SQUARE A produção de plásticos descartáveis e móveis.

13. É considerado um dos maiores problemas sociais 
da atualidade. A destinação inadequada pode causar 
a poluição dos mananciais e a contaminação do ar. 

Trata-se do:

a. SQUARE CO2.
b. Check-square Lixo.
c. SQUARE Metal.
d. SQUARE Plástico.
e. SQUARE Combustível.
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17. “Morte prematura significa morte antes da média 
de idade de morte para um grupo específico da popu-
lação” (MAREGA & CARVALHO, 2012).

Analise as afirmativas abaixo sobre a prática regular de 
atividades físicas, risco de morte prematura e doenças 
cardiovasculares.

1. Poucas modificações no estilo de vida têm 
um impacto tão grande sobre a mortalidade 
quanto a atividade física.

2. Estudos indicam que há uma substancial redu-
ção de risco de morte prematura quando se pra-
tica atividade física aeróbica de alta intensidade 
por pelo menos 1500 minutos por semana.

3. Estudos estimam que indivíduos fisicamente 
ativos por aproximadamente 7 horas por 
semana tenham uma redução de 40% de risco 
de morte prematura em relação aos que são 
ativos por menos de 30 minutos por semana.

4. Programas de exercícios que envolvem pri-
mariamente atividades com peso previnem o 
desenvolvimento da hipertensão arterial em 
normotensos.

5. A redução pressórica é mais pronunciada em 
hipertensos que participam de exercícios de 
endurance.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.

Conhecimentos Específicos 20 questões

16. “A prática regular de atividades físicas tem sido 
amplamente indicada para a promoção da saúde (…)” 
(EVANGELISTA, 2009).

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as 
falsas ( F ) em relação ao assunto.

( ) A atividade física regular na infância e na ado-
lescência resulta em benefícios para a saúde 
exclusivamente relacionada ao controle de 
peso corporal.

( ) Nos últimos anos, os estudos envolvendo o 
uso da atividade física para o controle do peso 
corporal na infância e na adolescência ganha-
ram grande destaque.

( ) Uma relação inversa entre atividade física e 
gordura corporal, lipídios totais e pressão 
arterial é observada em crianças e adolescen-
tes fisicamente ativos.

( ) O balanço energético é desprezível para a 
homeostase de peso corporal.

( ) A contribuição do estilo de vida para a epide-
mia de obesidade na infância e na adolescên-
cia tem sido marcante nos últimos anos.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • F • V • F • V
b. SQUARE V • F • F • V • V
c. SQUARE F • V • V • F • F
d. Check-square F • V • V • F • V
e. SQUARE F • F • V • V • F
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20. “O trabalho é um conceito complexo não só por-
que suas práticas variam de uma situação para a outra, 
mas também porque seu sentido varia ao longo do 
tempo e de uma sociedade para a outra” (TERSAC & 
MAGGI, 2001).

Analise as afirmativas abaixo sobre o trabalho para o 
ergonomista.

1. O trabalho é um objeto complexo por-
que é, incontestavelmente, um objeto 
multidimensional.

2. O trabalho não pode ser definido por meio da 
análise das atividades.

3. O trabalho é um objeto e não pode ser abar-
cado por uma única disciplina.

4. O conceito de trabalho convoca um largo 
espectro de disciplinas.

5. O trabalho não pode ser definido por meio 
das representações que os homens elaboram 
e por meio das ideias sobre o trabalho que 
eles têm.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

21. Na realização de uma competição relativamente 
curta, rápida e prática entre diversos participantes, 
temos como opção a realização de um sistema de dis-
puta baseado na eliminação sucessiva dos competido-
res derrotados até que tenhamos um único vencedor.

Como se chama esse sistema de disputa?

a. Check-square Mata-mata
b. SQUARE Sistema misto
c. SQUARE Dupla eliminatória
d. SQUARE Rodízio simples
e. SQUARE Rodízio duplo

18. “O exercício físico caracteriza-se por uma situação 
que retira o organismo de sua homeostase” (PAVA-
NELLI, 2012).

Assinale a alternativa correta em relação ao assunto.

a. SQUARE Não há evidências de que a inatividade física 
está relacionada com a intolerância à glicose.

b. SQUARE A combinação entre dieta hipocalórica e ativi-
dade física intensa tende a diminuir os níveis de 
HDL em crianças obesas independentemente 
da concentração inicial.

c. SQUARE A prática regular de atividades físicas não inter-
fere no risco de um indivíduo desenvolver dia-
betes tipo 2.

d. Check-square A atividade física ajuda a reduzir as concentra-
ções séricas de triglicerídeos, além de aumentar 
significativamente as concentrações das Lipo-
proteínas de alta densidade (HDL).

e. SQUARE A combinação entre dieta hipocalórica e ativi-
dade física intensa tende a aumentar os níveis 
de LDL (Lipoproteínas de baixa densidade) em 
crianças obesas independentemente da con-
centração inicial.

19. “Há uma epidemia de sobrepeso e obesidade em 
evolução em todo o mundo (…)” (MAREGA & CARVA-
LHO, 2012).

Assinale a alternativa correta em relação ao assunto.

a. SQUARE Somente os exercícios aeróbicos trazem benefí-
cios ao organismo.

b. SQUARE Sob a perspectiva da saúde pública, atividade 
física e obesidade em adultos representam um 
desafio mais crítico do que em jovens.

c. Check-square A atividade física é um fator crítico para se 
determinar se um indivíduo poderá manter um 
peso sadio, poderá perder excesso de peso ou, 
ainda, manter o peso reduzido com sucesso.

d. SQUARE A combinação de uma dieta hipercalórica e 
atividade física é o método mais efetivo para a 
perda de peso.

e. SQUARE A atividade física realizada com duração inferior 
a 150 minutos semanais tem efeito máximo na 
perda de peso.
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24. “Apesar de não podermos evitar todas as situações 
de estresse, existem várias maneiras de se responder a 
elas (…)” (NAHAS, 2013).

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as 
falsas ( F ) em relação ao assunto.

( ) As características dos indivíduos e dos agen-
tes estressantes é que determinarão as formas 
mais apropriadas para lidar com o estresse.

( ) O esforço físico é uma forma de estresse, refe-
rido como estresse funcional. Exercícios físicos 
de longa duração liberam substâncias deno-
minadas endorfinas.

( ) Atividades físicas intensas representam uma 
forma de maior relaxamento corporal, redu-
zindo a tensão.

( ) Os alongamentos musculares são formas de 
exercício eficazes no combate ao estresse.

( ) Apenas as atividades anaeróbicas aumentam 
o fornecimento de oxigênio para o cérebro, 
aliviando os sintomas do estresse.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • V • F • F
b. Check-square V • V • F • V • F
c. SQUARE V • F • F • V • V
d. SQUARE F • F • V • F • V
e. SQUARE F • F • F • V • V

25. Qual penalidade será marcada quando uma clara 
chance de marcar um gol for impedida de forma antir-
regulamentar, em qualquer lugar da quadra, por um 
jogador ou oficial da equipe adversária?

a. SQUARE Tiro livre
b. SQUARE Tiro lateral
c. SQUARE Tiro de canto
d. Check-square Tiro de sete metros
e. SQUARE Pênalt

22. Relacione a coluna 1 de acordo com os conceitos 
existentes na coluna 2.

Coluna 1 Tipos de eventos esportivos

1. Olimpíada
2. Campeonato
3. Taça ou copa
4. Festival

Coluna 2 Conceitos

( ) Forma de competição em que os concorren-
tes se enfrentam pelo menos uma vez e tem 
uma duração relativamente longa.

( ) É uma competição que reúne várias 
modalidades esportivas e consome alguns 
dias na realização das diversas categorias.

( ) Normalmente é utilizada para prestar algum 
tipo de homenagem ou promover algum 
patrocinador, associando sua marca ou pro-
duto ao nome do evento.

( ) Atividade esportiva participativa e informal. 
Visa a integração e a promoção da modalidade, 
além de motivar os participantes e familiares.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE 1 • 2 • 3 • 4
b. Check-square 2 • 1 • 3 • 4
c. SQUARE 2 • 1 • 4 • 3
d. SQUARE 3 • 2 • 4 • 1
e. SQUARE 4 • 1 • 2 • 3

23. Como se chama o documento que merece espe-
cial atenção dos organizadores desde a concepção do 
evento, que definirá objetivos, prazos, custos, penali-
dades, adaptações das regras e disposições gerais?

a. Check-square Regulamento Geral
b. SQUARE Regulamento Técnico
c. SQUARE Congresso de Modalidade
d. SQUARE Congresso de abertura
e. SQUARE Congresso Técnico
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28. Analise as afirmativas abaixo sobre o tiro lateral 
no Handebol.

1. O tiro lateral é executado sem o apito dos 
árbitros.

2. O tiro lateral é executado do lugar onde a bola 
cruzou a linha lateral.

3. O executante não deve manter contato com a 
linha lateral na cobrança do mesmo.

4. Enquanto o tiro lateral está sendo executado, 
os adversários não podem se aproximar a 
menos de 1,5 metros do executante.

5. Não se concede um tiro lateral quando a bola 
tocar o teto ou algum objeto fixo sobre a 
quadra.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.

29. Assinale a alternativa correta com relação às 
regras oficiais do Futsal.

a. SQUARE O jogador que executar o tiro lateral poderá 
tocar uma segunda vez na bola enquanto outro 
jogador não tocar na mesma.

b. SQUARE Se um jogador executar o tiro lateral contra a 
meta adversária, e a bola tocar ou for tocada 
por qualquer jogador e penetrar na meta, o gol 
não será válido.

c. SQUARE A equipe que for executar o tiro lateral deverá 
fazê-lo nos 10 segundos posteriores em que a 
bola esteja à disposição.

d. Check-square O jogador, no momento em que executar o 
tiro lateral, deverá fazê-lo com uma parte de 
um dos pés sobre a linha lateral ou na parte 
externa da quadra de jogo. Não podendo estar 
com o pé totalmente dentro da quadra.

e. SQUARE A execução do arremesso de meta será reali-
zada por qualquer jogador titular, com o uso 
das mãos, de qualquer ponto da área penal.

26. “Por envolver diferentes dimensões e aspectos 
constitutivos, torna-se bastante difícil uma definição 
de saúde” (BATISTELLA, 2007).

Analise as afirmativas abaixo sobre o conceito contem-
porâneo de saúde.

1. No debate contemporâneo, diversos autores 
têm criticado a definição negativa de saúde.

2. Em uma perspectiva rigorosamente clínica, a 
saúde não é o oposto lógico da doença e, por 
isso, não poderá de modo algum ser definida 
como ausência de doença.

3. Os estados individuais de saúde não são 
excludentes em face de ocorrência de doença.

4. O conceito de doença porta componentes 
não físicos, não químicos e não biológicos.

5. A doença não é apenas o desaparecimento de 
uma ordem fisiológica, mas o aparecimento 
de uma nova ordem vital.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
e. Check-square São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

27. Com relação às substituições de atletas em uma 
partida oficial de Futsal, é correto afirmar:

a. SQUARE O jogador a ser substituído poderá sair da qua-
dra de jogo por qualquer parte dela.

b. Check-square As substituições poderão ser realizadas com a 
bola em jogo ou fora de jogo.

c. SQUARE O jogador substituto entrará na quadra de jogo 
na linha de fundo, onde estiver defendendo.

d. SQUARE O jogador substituído não poderá voltar a par-
ticipar da partida.

e. SQUARE O jogador substituto poderá entrar na quadra 
de jogo enquanto o jogador substituído não 
abandonar a mesma.
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32. Assinale a alternativa correta com relação às 
regras oficiais do Basquetebol.

a. SQUARE Uma falta pessoal é um contato ilegal com um 
adversário, apenas se a bola estiver viva.

b. Check-square Um jogador não deverá permanecer na área 
restritiva dos adversários por mais de 3 segun-
dos consecutivos, enquanto sua equipe está 
com o controle de uma bola viva na quadra de 
ataque e o cronômetro de jogo está ligado.

c. SQUARE Um jogador que tenha cometido 6 faltas será 
informado por um oficial e deverá deixar a par-
tida imediatamente. Ele deve ser substituído 
dentro de 60 segundos.

d. SQUARE Quando uma falta técnica ou uma falta desqua-
ficante sem contato for sancionada o pivô da 
equipe adversária pode ser designado pelo seu 
técnico para tentar os lances livres.

e. SQUARE Ter contato ou tocar a bola com qualquer parte 
da perna, mesmo que acidentalmente, é uma 
violação e será punida com um tiro livre.

33. Assinale a alternativa correta com relação às 
punições disciplinares no Handebol, de acordo com as 
regras oficiais da modalidade.

a. SQUARE Ações que devam ser sancionadas progressiva-
mente devem ser punidas com exclusão.

b. SQUARE A terceira advertência do mesmo jogador sem-
pre implicará sua desqualificação.

c. Check-square Uma substituição errada, se um jogador adicio-
nal ingressa na quadra ou se um jogador inter-
fere ilegalmente no jogo a partir da área de subs-
tituições, deve ser punida com uma exclusão.

d. SQUARE Uma advertência será sempre por 2 minutos do 
tempo de jogo.

e. SQUARE O árbitro deverá comunicar a exclusão ao joga-
dor ou oficial infrator e ao secretario/cronome-
trista mostrando um cartão amarelo.

30. Com relação a uma partida oficial de Voleibol, é 
correto afirmar:

a. Check-square Dois ou três jogadores poderão tocar a bola 
simultaneamente.

b. SQUARE Um contato de bloqueio conta como um toque 
da equipe.

c. SQUARE Após um golpe de ataque, não é permitido ao 
jogador passar as mãos além da rede, mesmo 
que o contato com a bola tenha ocorrido den-
tro do seu próprio espaço de jogo.

d. SQUARE O primeiro toque após o bloqueio pode ser 
dado por qualquer jogador, exceto aquele que 
tocou a bola no bloqueio.

e. SQUARE Não é permitido penetrar no espaço adversário 
sob a rede, mesmo que isto não interfira na 
jogada do adversário.

31. Em uma partida oficial de Voleibol, cada equipe 
tem o direito a designar, dentre os jogadores cons-
tantes na súmula, até dois jogadores especialistas em 
defesa: os Líberos.

Analise as afirmativas abaixo quanto aos jogadores 
Líberos.

1. Poderão estar em quadra até dois Líberos de 
cada vez.

2. Os jogadores Líberos devem usar um uni-
forme que possua uma cor dominante dife-
rente de qualquer outra cor do uniforme do 
resto da equipe.

3. No início de cada set, o Líbero não poderá entrar 
em quadra enquanto o 2o árbitro faz a conferên-
cia da formação inicial e autoriza a troca com um 
jogador constante na formação inicial.

4. O Líbero poderá efetuar a troca com qualquer 
jogador que ocupe uma posição da linha de trás.

5. O Líbero poderá apenas sacar, não sendo 
permitido bloquear ou tentar bloquear.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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Coluna  
em Branco.
(rascunho)

34. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) 
e as falsas ( F ) com relação às regras oficiais do 
Basquetebol.

( ) Todos os períodos de jogo iniciam quando 
a bola deixa a(s) mão(s) do árbitro principal 
(crew chief ) no lançamento da bola ao alto.

( ) O jogo não pode iniciar se uma das equipes 
não estiver na quadra de jogo com 4 jogado-
res prontos para jogar.

( ) Posse alternada é a maneira de fazer a bola se 
tornar viva através de uma reposição ao invés 
de uma bola ao alto.

( ) Uma cesta é feita quando uma bola viva entra 
na cesta por cima e permanece ou atravessa a 
cesta inteiramente.

( ) Sempre que a bola entrar na cesta, mas a 
cesta de campo ou o lance livre não forem 
válidos, a reposição subsequente deverá ser 
administrada na linha lateral da quadra.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • V • F • V
b. SQUARE V • F • V • V • F
c. SQUARE V • F • V • F • F
d. SQUARE F • V • F • V • V
e. Check-square F • F • V • V • F

35. Assinale a alternativa correta com relação às 
regras oficiais do Futebol de campo.

a. SQUARE Pode ser marcado um gol diretamente de um 
arremesso lateral.

b. SQUARE Um gol não pode ser marcado diretamente de 
um tiro de meta.

c. SQUARE Um gol não pode ser marcado diretamente de 
um tiro de canto.

d. Check-square Estar em posição de impedimento não constitui 
infração.

e. SQUARE Há infração de impedimento quando um joga-
dor recebe a bola diretamente de um tiro de 
meta.
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Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que 

você poderá levar para posterior conferência.
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