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CONHECIMENTOS BÁSICOS
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Durante a semana, Eran Baniel recebe, todos os 
dias, três alertas no celular, às 10 h, às 12 h e às 15 h: “hora 
da prova”. Hoje é segunda de manhã e estamos num 
complexo de escritórios perto de Tel Aviv, em Israel. Baniel 
está sentado a uma mesa, com dois pratos de bolachas de 
chocolate. Parecem iguais, mas não são: o prato à esquerda 
contém a amostra 792, e o da direita, a amostra 431. Baniel 
toma um gole d'água, prova as bolachas e me convida a 
fazer o mesmo. A 431 me parece mais gostosa — um pouco 
mais cremosa, talvez —, mas não é isso que ele está 
avaliando. As duas bolachas foram feitas com base na 
mesma receita, mas uma delas contém 40% menos açúcar. 
Baniel tem de descobrir qual é. 

Em 2014, ele fundou a DouxMatok (“duplamente 
doce”, em hebraico), uma startup israelense que agora está 
lançando seu primeiro produto: um açúcar modificado, que 
foi redesenhado para ficar mais doce e permite preparar 
alimentos com muito menos dele. O produto foi batizado de 
Incredo, uma referência à incredulidade envolvida: será que 
dá para fazer doces idênticos aos originais colocando-se 
metade do açúcar? 

Em testes cegos conduzidos por um instituto 
independente, mais de dois terços dos consumidores 
preferiram as bolachas com Incredo àquelas preparadas 
com açúcar comum, e 74% disseram que comprariam o 
creme de avelã feito com o novo produto. Logo eles 
poderão fazer isso: neste ano, o Incredo começará a ser 
fabricado em escala industrial. 

Muitos países começaram a incluir advertências na 
comida industrializada e até a aumentar os impostos sobre 
os produtos altamente açucarados. Essas medidas parecem 
estar fazendo efeito. Com a opinião pública se voltando 
contra o açúcar, a indústria de alimentos tem prometido 
reduzir sua quantidade. O problema é que não é fácil 
substituí-lo. Nenhum substituto artificial criado no último 
século é tão irresistível, ou tão versátil, quanto o açúcar. Ele 
evita a formação de gelo no sorvete, dá volume às massas, 
crocância a bolos e bolachas e viscosidade às bebidas, 
melhora a estabilidade de molhos, dá cremosidade ao 
chocolate e até aumenta o prazo de validade de certos 
produtos. Por isso, os fabricantes o utilizam 
promiscuamente, até em alimentos que não são doces, 
como maionese, pão e molho de pimenta. Já a sacarina 
deixa as bolachas farinhentas, o aspartame se decompõe 
quando é aquecido, e os bolos feitos com sucralose não 
crescem. O açúcar é simplesmente indispensável para a 
culinária. 

A imposição de novas regras, a pressão das 
autoridades e o sentimento do público criaram uma espécie 
de pânico, e uma onda de inovação, na indústria. A corrida 
não é para criar um substituto ao açúcar; é para desenhar 
um novo açúcar. 

Nicola Twilley. A reinvenção do açúcar. Tradução de 
Bruno Garatonni. In: Superinteressante, ed. 423, 

jan./2021 (com adaptações).

QUESTÃO 1 

De acordo com o texto, diariamente Eran Baniel prova 
bolachas de chocolate com o objetivo de 

(A) criar um doce totalmente sem açúcar. 
(B) avaliar quais delas são mais gostosas. 
(C) adivinhar com qual receita cada uma delas foi feita. 
(D) descobrir quais delas contêm menos açúcar. 
(E) distinguir as que contêm açúcar das que não o contêm. 

QUESTÃO 2 

No primeiro parágrafo do texto, o autor apresenta uma 
narrativa, empregando, majoritariamente, verbos 
flexionados no tempo 

(A) pretérito perfeito, para indicar que aqueles
acontecimentos transcorreram em um passado 
recente.

(B) pretérito imperfeito, para deixar claro que aqueles
acontecimentos transcorreram anos atrás. 

(C) pretérito mais-que-perfeito, para que o leitor entenda
que aqueles acontecimentos transcorreram antes de
2014.

(D) presente, para que o leitor se sinta próximo daqueles
acontecimentos enquanto lê. 

(E) futuro do pretérito, para sugerir que aquela 
experiência pode ser novamente replicada no futuro. 

QUESTÃO 3 

O nome dado ao primeiro produto da startup de Eran Baniel 
foi motivado pela 

(A) presença de açúcar em dobro na sua formulação. 
(B) textura dos alimentos produzidos à base dele. 
(C) versatilidade de usos. 
(D) pressão dos consumidores para se reduzir a

quantidade de açúcar nos alimentos. 
(E) incrível semelhança com o sabor do açúcar comum. 

QUESTÃO 4 

A oração introduzida pela conjunção “mas” (linha 6) expressa 
uma 

(A) explicação. 
(B) consequência. 
(C) oposição. 
(D) comparação. 
(E) alternativa. 
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QUESTÃO 5 

Assinale a alternativa que apresenta um trecho do texto no 

qual o sinal de pontuação tem a finalidade de sinalizar a 

omissão de um verbo. 

(A) “Baniel está sentado a uma mesa, com dois pratos de
bolachas de chocolate” (linhas de 4 a 6) 

(B) “Parecem iguais, mas não são” (linha 6)

(C) “o da direita, a amostra 431” (linha 7) 
(D) “uma startup israelense que agora está lançando

seu primeiro produto: um açúcar modificado” (linhas
15 e 16)

(E) “A corrida não é para criar um substituto ao açúcar; é

para desenhar um novo açúcar” (linhas de 50 a 52) 

QUESTÃO 6 

Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação correta 

acerca da avaliação que consumidores fizeram, em testes, 
com relação ao Incredo, segundo as informações do texto. 

(A) A maioria desses consumidores gostou das

preparações à base de Incredo que provaram. 

(B) O Incredo não fez sucesso entre esses consumidores, 
por alterar a textura dos alimentos. 

(C) A maioria desses consumidores não demonstrou
interesse em substituir o açúcar pelo Incredo. 

(D) A maioria desses consumidores achou as preparações

com Incredo mais doces que as com açúcar. 
(E) O Incredo criou um sentimento de pânico entre esses

consumidores, por ser tão doce quanto o açúcar. 

QUESTÃO 7 

No texto, o pronome “o” (linha 41) faz referência ao 

(A) substituto artificial do açúcar. 

(B) prazo de validade. 
(C) chocolate. 

(D) Incredo. 

(E) açúcar.

QUESTÃO 8 

Assinale a alternativa que apresenta outra forma 
gramaticalmente correta de se expressar a mesma 
informação contida no trecho “às 10 h, às 12 h e às  
15 h” (linha 2). 

(A) às dez, meio dia e quinze horas
(B) às dez horas, ao meio-dia e às quinze horas 
(C) às dez, aos meio-dia e quinze horas 
(D) há dez horas, doze horas e quinze horas
(E) a dez, doze e quinze horas atrás 

QUESTÃO 9 

Assinale a alternativa que apresenta uma proposta  
de reescrita que mantém os sentidos e a correção gramatical  
do trecho “Logo eles poderão fazer isso: neste ano,  
o Incredo começará a ser fabricado em escala
industrial.” (linhas de 26 a 28).

(A) Logo eles poderão comprá-lo, pois, neste ano, o
Incredo começará a ser fabricado em escala industrial. 

(B) Logo, eles poderão comer produtos preparados com 
Incredo, por que ele começará a ser fabricado, neste 
ano, em escala industrial.

(C) Eles poderão comprar produtos feitos com Incredo
logo, neste ano, e esse novo produto começará a ser
fabricado em escala industrial.

(D) Eles começarão a fabricar o Incredo em escala 
industrial neste ano, logo poderão comprar o creme
de avelã feito com o novo produto. 

(E) Logo, eles poderão começar a fabricar, neste ano, o
Incredo em escala industrial. 

QUESTÃO 10 

A palavra “viscosidade” (linha 38) é um 

(A) substantivo que acompanha os complementos do
verbo “evita” (linha 37). 

(B) substantivo que funciona como complemento do verbo
“dá” (linha 37). 

(C) adjetivo que acompanha um dos complementos de 
“formação” (linha 37).

(D) adjetivo que funciona como complemento de
“crocância” (linha 38). 

(E) adjetivo que qualifica “bebidas” (linha 38). 
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Nas questões que avaliem conhecimentos de informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considere que: todos os programas mencionados estejam em 
configuração-padrão, em português; o mouse esteja 
configurado para pessoas destras; expressões como clicar, 
clique simples e clique duplo refiram-se a cliques com o 
botão esquerdo do mouse; e teclar corresponda à operação 
de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la,  
acionando-a apenas uma vez. Considere também que não 
haja restrições de proteção, de funcionamento e de uso em 
relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e 
equipamentos mencionados. 

QUESTÃO 11 

Assinale a alternativa que apresenta uma rede de 
computadores baseada na tecnologia da Internet, para uso 
interno e privado de uma organização. 

(A) Wi-fi 
(B) intranet 
(C) WAN 
(D) LAN
(E) hotspot

QUESTÃO 12 

Considerando-se que o computador do usuário do Microsoft 
Word 365 esteja com configurações regionais e de idioma 
para Português (Brasil), é correto afirmar que a função de 
buscar e substituir um texto no Word pode ser acionada com 
as teclas de atalho 

(A)  + . 
(B)  + . 
(C)  + . 
(D)  + . 
(E)  + . 

QUESTÃO 13 

Assinale a alternativa que apresenta o recurso que permite 
que o Mozilla Firefox, em sua versão mais atual, sincronize, 
em outros dispositivos, os históricos de navegação, os 
favoritos, os formulários preenchidos, as senhas e as abas 
abertas. 

(A) Firefox Lockwise
(B) Preenchimento automático
(C) Firefox Sync
(D) Snippets 
(E) Confirmação de segurança 

QUESTÃO 14 

São ferramentas administrativas presentes no Windows 10 o(a) 

(A) Teclado Virtual e o Bloco de Notas. 
(B) Conexão com a Área de Trabalho Remota e o Mapa de 

Caracteres. 
(C) Calendário e a Ferramenta de Captura. 
(D) Lupa e o Teclado Virtual. 
(E) Editor de Registro e a Limpeza de Disco. 

QUESTÃO 15 

Os backups são cópias de arquivos ou programas, feitas para 
facilitar sua recuperação caso necessário. Sendo assim, 
assinale a alternativa que apresenta o tipo de backup que 
copia apenas os dados alterados ou criados após o último 
backup completo e que ocupa menos espaço de 
armazenamento. 

(A) incremental 
(B) semanal 
(C) diferencial 
(D) full backup
(E) progressivo 

QUESTÃO 16 

Ao final dos jogos olímpicos, o departamento médico 
da delegação olímpica brasileira realizou um levantamento 
sobre 3 tipos de lesões: entorses; fraturas; e distensões 
musculares. Entre os 1.000 atletas da delegação, foram 
constatadas as seguintes informações: 90% dos atletas 
sofreram pelo menos uma das 3 lesões; 35% apresentaram 
entorses; 20% apresentaram somente distensões 
musculares; 5% apresentaram fraturas e distensões 
musculares; e nenhum atleta sofreu as 3 lesões.  

Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que a 
quantidade de atletas que não apresentaram entorse nem 
distensão muscular era igual a 

(A) 450.
(B) 400.
(C) 300.
(D) 200.
(E) 100.

RASCUNHO
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QUESTÃO 17 
 
• p: a proposição composta p ↔ q V ~q → ~p é uma 

contradição. 
• q: o conjunto-solução da inequação ≤ 0 possui 

apenas 3 números inteiros.  
• r: para quaisquer valores de x, y e z pertencentes aos 

conjuntos dos números inteiros, (x*y - z)/(z + x) sempre 
será um número inteiro. 

 
Considerando os valores lógicos das proposições acima 
apresentadas, é correto afirmar que as proposições 
compostas p Ʌ ~q, q ↔ r, p → r têm, respectivamente, os 
seguintes valores lógicos: 
 
(A) falso; falso; e falso. 
(B) falso; falso; e verdadeiro. 
(C) falso; verdadeiro; e verdadeiro. 
(D) verdadeiro; verdadeiro; e falso. 
(E) verdadeiro; falso; e verdadeiro. 
 

QUESTÃO 18 
 

Em uma família bastante unida e bem-humorada, os 
filhos resolveram homenagear a mãe e utilizaram alguns 
anagramas do seu nome, “PAOLA”, para nomear os netos 
dela. Todos os anagramas terminados com a letra “O” foram 
usados para nomear todos os netos e todos os anagramas 
terminados com a letra “A” foram usados para nomear todas 
as netas. Nenhum dos netos (do sexo masculino ou do sexo 
feminino) de Paola teve nome igual ao de outro neto. 
 
Escolhendo-se aleatoriamente um anagrama da palavra 
“PAOLA”, é correto afirmar que, nesse caso hipotético, a 
probabilidade de que seja o nome de um dos netos (do sexo 
masculino ou do sexo feminino) de Paola e de que o nome 
comece com a letra “P” é de 
 
(A) 3

10
. 

(B) 1
5

. 

(C) 3
20

. 

(D) 1
10

. 

(E) 1
20

. 

QUESTÃO 19 
 

Uma piscina cilíndrica (cilindro circular reto), com 
raio igual a 25 m e profundidade igual a 8% do raio, foi 
destruída para que outra pudesse ser construída em seu 
lugar, com o intuito de se realizar uma competição de 
natação. A nova piscina tem o formato de um paralelepípedo 
reto-retangular e possui o mesmo volume da piscina anterior. 
A profundidade da piscina é de π m e seu comprimento é igual 
ao valor de sua largura acrescido de 25 m. 
 
Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que a 
nova piscina tem 
 
(A) 25 m de largura. 
(B) 30 m de largura. 
(C) 35 m de largura. 
(D) 50 m de largura. 
(E) 60 m de largura. 
 
QUESTÃO 20 
 

Uma gráfica foi contratada para produzir os folhetos 
de divulgação dos jogos olímpicos. A equipe responsável 
pelos folhetos é composta por 10 funcionários com a mesma 
eficiência. Eles, juntos, confeccionam 1.000 folhetos 
diariamente, em uma jornada de 8 horas por dia. Para uma 
maior divulgação, foi estabelecida uma meta de produção 
diária de 1.500 folhetos. Com isso, para atingir a meta, a 
quantidade de horas trabalhadas foi aumentada em 25% e 
foram contratados novos funcionários para a equipe. 
 
Com base nesse caso hipotético e considerando-se as novas 
circunstâncias, é correto afirmar que foram acrescidos na 
equipe 
 
(A) 7 funcionários. 
(B) 5 funcionários. 
(C) 4 funcionários. 
(D) 3 funcionários. 
(E) 2 funcionários. 

 
RASCUNHO 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 
 
Com relação ao Conselho Regional de Educação Física  
da 21.a Região (CREF-21/MA), assinale a alternativa correta. 
 
(A) O CREF-21/MA, com sede, foro e abrangência no 

estado do Maranhão, constitui uma autarquia especial 
sem fins lucrativos, com personalidade jurídica e 
autonomia administrativa, financeira e patrimonial. 

(B) O CREF-21/MA, com sede, foro e abrangência no 
estado do Maranhão, constitui uma fundação pública, 
com personalidade jurídica de direito privado e 
autonomia administrativa, financeira e patrimonial. 

(C) O CREF-21/MA, com sede, foro e abrangência no 
estado do Maranhão, constitui uma associação 
profissional de direito privado, sem fins lucrativos e 
com personalidade jurídica, vinculada ao governo 
federal. 

(D) O CREF-21/MA, com sede, foro e abrangência no 
estado do Maranhão, constitui uma sociedade de 
economia mista, formada por profissionais da área, 
sem fins lucrativos e com personalidade jurídica e 
autonomia administrativa, financeira e patrimonial. 

(E) O CREF-21/MA, com sede, foro e abrangência no 
estado do Maranhão, constitui uma associação 
profissional de direito privado, sem fins lucrativos e 
com personalidade jurídica e autonomia 
administrativa, financeira e patrimonial. 

 
QUESTÃO 22 
 
Segundo o Estatuto do CREF-21/MA, poderão ser registrados 
neste Conselho 
 
(A) os profissionais que possuírem diploma obtido em 

curso de educação física, independentemente de 
reconhecimento pela Secretaria de Educação em cuja 
circunscrição esteja localizada a entidade de ensino 
superior. 

(B) os profissionais que possuírem diploma em educação 
física expedido por instituição de ensino superior 
estrangeira, sem a convalidação na forma da legislação 
em vigor. 

(C) os profissionais que, até o dia 1.o de setembro de 1998, 
tenham comprovadamente exercido atividades 
próprias dos profissionais de educação física, nos 
termos estabelecidos, por meio de resolução, pelo 
Conselho Federal de Educação Física. 

(D) os profissionais de outras áreas que venham a ser 
reconhecidos pelo CREF-21/MA. 

(E) quaisquer profissionais, independentemente da área 
de formação. 

QUESTÃO 23 
 
À luz do Estatuto do CREF-21/MA, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) O plenário, a diretoria e a presidência compõem a 

estrutura do CREF-21/MA, não se inserindo, nesse rol, 
os órgãos de assessoramento. 

(B) Apenas o plenário e a diretoria compõem a estrutura 
do CREF-21/MA. 

(C) A presidência é o único órgão que integra a estrutura 
do CREF-21/MA. 

(D) Os órgãos de assessoramento têm caráter permanente 
ou temporário, pertencem à presidência e não 
integram a estrutura do CREF-21/MA. 

(E) O plenário, a diretoria, a presidência e os órgãos  
de assessoramento compõem a estrutura do  
CREF-21/MA. 

 
QUESTÃO 24 
 
Com base no Estatuto do CREF-21/MA, assinale a alternativa 
correta quanto à sua composição. 
 
(A) O CREF-21/MA é composto de dezoito conselheiros, 

dos quais dez são efetivos e oito são suplentes, com 
mandato de seis anos e eleitos pelos profissionais nele 
registrados. 

(B) O ex-presidente do CREF-21/MA que tenha cumprido 
integralmente seu mandato também comporá o 
Conselho, terá direito à voz e a voto, permanecendo no 
plenário, no mandato seguinte ao exercido, pelo 
período de três anos, com os mesmos direitos e 
deveres. 

(C) O CREF-21/MA é composto de 28 conselheiros, dos 
quais vinte são efetivos e oito são suplentes, com 
mandato de quatro anos, eleitos na forma do seu 
Estatuto, não integrando sua composição o  
ex-presidente. 

(D) O CREF-21/MA é composto de 28 conselheiros, dos 
quais vinte são efetivos e oito são suplentes, com 
mandato de seis anos, sendo que dez deles são 
escolhidos pelo Conselho Federal e dezoito são eleitos 
pelos profissionais nele registrados. 

(E) O ex-presidente do CREF-21/MA que tenha cumprido 
integralmente o seu mandato também comporá o 
Conselho, mas não terá direito à voz e a voto, 
permanecendo no plenário, no mandato seguinte ao 
exercido, pelo período de seis anos, com os mesmos 
direitos e deveres e compondo sua estrutura. 
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QUESTÃO 25 

Conforme o Estatuto do CREF-21/MA, assinale a alternativa 
correta a respeito da Comissão de Ética Profissional. 

(A) Compete à Comissão de Ética Profissional determinar 
as mudanças no Código de Ética do Profissional
de Educação Física ao plenário do CREF-21/MA, para 
que este leve a proposta ao Conselho Federal de
Educação Física. 

(B) Compete à Comissão de Ética Profissional julgar, em 
primeira instância, os recursos interpostos por seus
registrados, determinando, inclusive, as diligências 
necessárias à sua instrução, sem submetê-los ao
plenário do CREF-21/MA. 

(C) Não compete à Comissão de Ética Profissional, em 
qualquer hipótese, a análise de recursos interpostos
por seus registrados. 

(D) Compete à Comissão de Ética Profissional autuar, 
instruir e julgar, em primeira instância, os casos de
denúncia de profissionais ou de pessoas jurídicas que
tenham ferido o Código de Ética do Profissional de
Educação Física, levando as suas deliberações ao
plenário do CREF-21/MA. 

(E) A competência da Comissão de Ética Profissional é
restrita aos profissionais registrados, não incidindo
sobre as pessoas jurídicas. 

QUESTÃO 26 

De acordo com o Estatuto do CREF-21/MA, assinale a 
alternativa correta acerca do valor da inscrição e da anuidade. 

(A) O pagamento da inscrição será feito, obrigatoriamente, 
por meio de boleto bancário, diretamente na conta do
Conselho Federal de Educação Física. 

(B) O valor da inscrição dos profissionais de educação física
e das pessoas jurídicas no Sistema CONFEF/CREFs é de 
R$ 250,00 e será reajustado, anualmente, no 
percentual a ser definido por ato do presidente do
Conselho Federal de Educação Física. 

(C) O plenário do CREF-21/MA fixará o valor das anuidades
por meio de resolução sobre o tema, publicada no ano
em que se dará a cobrança, em consonância com o
princípio da anterioridade, e esse valor não estará
vinculado aos limites estabelecidos pelo Conselho
Federal de Educação Física. 

(D) As anuidades serão processadas pelo CREF-21/MA até
o dia 31 de dezembro de cada ano, salvo a primeira, 
que deverá ser paga no ato do registro dos profissionais 
e das pessoas jurídicas prestadoras de serviços nas
áreas das atividades físicas, desportivas e similares. 

(E) As anuidades, as contribuições, as taxas, as multas e os
emolumentos serão processados, obrigatoriamente, 
na forma de boleto de cobrança bancária
compartilhado, na proporção de 50% na conta do
Conselho Federal de Educação Física e 50% na conta do
CREF-21/MA. 

QUESTÃO 27 

Considerando o Código de Ética do Profissional de Educação 
Física, assinale a alternativa correta no que se refere às penas 
administrativas. 

(A) A advertência não poderá ser aplicada
cumulativamente com a multa. 

(B) A advertência escrita, com ou sem a aplicação de 
multa, a censura pública, a suspensão do exercício da
profissão, o cancelamento do registro profissional e a
divulgação do fato constituem penas que podem ser
aplicadas aos infratores. 

(C) A pena de censura será aplicada em caráter sigiloso, 
sendo proibida a sua publicização. 

(D) O cancelamento do registro profissional não é uma 
espécie de pena que pode ser aplicada ao profissional
de educação física. 

(E) O profissional de educação física não está sujeito à
pena de suspensão do exercício da profissão, 
independentemente da falta ética praticada. 

QUESTÃO 28 

Segundo a Portaria CONFEF n.o 278/2020, assinale a 
alternativa correta com relação à abrangência das categorias 
de licenciado e de bacharel e a seus respectivos campos de 
intervenção profissional. 

(A) O profissional registrado na categoria licenciado tem 
como campo de intervenção profissional quaisquer
níveis de atuação. 

(B) A Portaria CONFEF n.o 278/2020 não faz distinção entre 
as categorias licenciado e bacharel. Sendo assim, os
profissionais registrados em ambas as categorias 
poderão exercer quaisquer atividades inerentes à
profissão.

(C) O profissional registrado na categoria
licenciado/bacharel atua na educação básica, por meio 
do processo de ensino e aprendizagem do componente
curricular educação física, e em todos os demais
campos de intervenção da área de educação física, nos
eixos saúde, esporte, cultura e lazer. 

(D) O profissional registrado na categoria bacharel atua em 
todos os campos da educação física. 

(E) O profissional registrado na categoria bacharel poderá
atuar na educação básica, nos eixos saúde, esporte, 
cultura e lazer. 
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QUESTÃO 29 
 
Assinale a alternativa que apresenta as fontes de receita que 
integram a renda dos Conselhos Regionais de Educação Física. 
 
(A) Constitui uma fonte de receita o percentual de 50% 

sobre o valor das contribuições, das anuidades, das 
taxas, dos emolumentos, dos serviços e das multas 
devidas pelos profissionais de educação física e pelas 
pessoas jurídicas registradas no CREF-21/MA. 

(B) É proibido o recebimento de receitas que não estejam 
previstas no Estatuto do CREF-21/MA. 

(C) São fontes de receita as rendas provenientes de 
patrocínios, promoções, cessão de direitos e marketing 
em eventos promovidos ou chancelados pelo  
CREF-21/MA.  

(D) As fontes de receita do CREF-21/MA são constituídas, 
exclusivamente, pelo pagamento das inscrições e 
anuidades. 

(E) Os legados, as doações e as subvenções não são 
considerados como fontes de receita do CREF-21/MA. 

 
QUESTÃO 30 
 
Conforme o Estatuto do CREF-21/MA, assinale a alternativa 
correta quanto aos procedimentos que deverão ser 
observados na elaboração de sua proposta orçamentária. 
 
(A) A proposta orçamentária conterá apenas a 

discriminação das receitas, de forma a evidenciar a 
política econômico-financeira e o programa de 
trabalho do CREF-21/MA, desvinculado dos princípios 
da unidade, da universalidade e da anualidade. 

(B) A proposta orçamentária do CREF-21/MA referente ao 
exercício subsequente deverá ser aprovada, por ato do 
presidente do Conselho, até o dia 31 de dezembro, 
devendo conter o detalhamento das receitas. 

(C) Se o CREF-21/MA não aprovar a proposta orçamentária 
até o dia 30 de novembro do ano anterior ao que se 
refere, vigerá a última proposta orçamentária 
aprovada por seu plenário, observando-se o limite 
máximo de 30% para a execução. 

(D) A receita deverá ser elaborada sem levar em 
consideração o número de profissionais registrados e o 
percentual de adimplência. 

(E) A execução orçamentária do CREF-21/MA deverá 
assegurar, em tempo útil, os recursos financeiros 
necessários e suficientes à melhor execução do seu 
programa de despesas. 

QUESTÃO 31 
 
De acordo com a Nota Técnica CONFEF n.o 2/2012, que dispõe 
sobre a avaliação física em programas de exercícios físicos e 
desportivos, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A avaliação física é um procedimento dispensável ao 

trabalho do profissional de educação física. 
(B) A avaliação física visa a reunir elementos para 

fundamentar a decisão do educador físico sobre o 
método, o tipo de exercício e os demais procedimentos 
a serem adotados para a prescrição de exercício físico 
e desportivo. 

(C) Diagnosticar, planejar, organizar, supervisionar, 
coordenar, executar, dirigir, assessorar, dinamizar, 
programar, desenvolver, prescrever, orientar, avaliar e 
aplicar métodos e técnicas motoras diversas e 
aperfeiçoar, orientar e ministrar sessões específicas de 
exercícios físicos ou práticas corporais diversas não são 
competências reconhecidas pelo Conselho Federal de 
Educação Física. 

(D) No âmbito da avaliação física, o profissional de 
educação física não poderá trabalhar com equipes 
multiprofissionais. 

(E) As informações da avaliação física serão mantidas em 
locais públicos, sendo proibido, em qualquer hipótese, 
mantê-las sob sigilo. 

 
QUESTÃO 32 
 
Considerando a Nota Técnica CONFEF n.o 3/2012, que dispõe 
sobre o estágio em educação física, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) A carga horária dos cursos de formação de professores 

da educação básica, em nível superior, em curso de 
licenciatura, de graduação plena, será efetivada 
mediante a integralização de, no mínimo, duas mil e 
oitocentas horas, em atividade exclusivamente teórica. 

(B) O estágio visa ao aprendizado de competências 
próprias da atividade profissional e à contextualização 
curricular, objetivando o desenvolvimento do 
educando apenas para a vida profissional. 

(C) O estágio obrigatório é o definido como tal no projeto 
do curso, cuja carga horária é requisito para a 
aprovação, mas não é condição para a obtenção do 
diploma. 

(D) O estágio é o ato educativo escolar supervisionado, 
desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à 
preparação para o trabalho produtivo de educandos 
que estejam frequentando o ensino regular em 
instituições de educação superior, de educação 
profissional, de ensino médio, da educação especial e 
dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade 
profissional da educação de jovens e adultos. 

(E) O estágio não faz parte do projeto pedagógico do 
curso. 
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QUESTÃO 33 
 
À luz da Lei n.o 11.788/2008, que dispõe sobre o estágio de 
estudantes, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Se a instituição de ensino adotar verificações de 

aprendizagem periódicas ou finais, nos períodos de 
avaliação, a carga horária do estágio será reduzida pelo 
menos à metade, segundo estipulado no termo de 
compromisso, para garantir o bom desempenho do 
estudante. 

(B) A duração do estágio, na mesma parte concedente, 
poderá exceder dois anos, independentemente de o 
estagiário ser ou não portador de deficiência. 

(C) O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma  
de contraprestação que venha a ser acordada,  
sendo compulsória a sua concessão, bem como a do 
auxílio-transporte, tanto na hipótese de estágio não 
obrigatório quanto na hipótese de estágio obrigatório, 
cuja responsabilidade recairá sobre a unidade de 
ensino. 

(D) Na hipótese de estágio que tenha duração igual ou 
superior a um ano, o estagiário não fará jus a recesso. 

(E) A legislação relacionada à saúde e à segurança no 
trabalho não se aplica ao estagiário. 

 
QUESTÃO 34 
 
Com base na Lei n.o 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Subordinam-se ao regime da Lei n.o 12.527/2011 

apenas os órgãos públicos pertencentes ao Poder 
Executivo. 

(B)  A gestão transparente da informação, propiciando 
amplo acesso a ela e sua divulgação, não deve ser 
observada pelas entidades da administração indireta.  

(C) Qualquer interessado poderá apresentar pedido de 
acesso a informações aos órgãos e às entidades 
subordinados ao regime da Lei de Acesso à Informação, 
sendo dispensável a sua identificação e a especificação 
da informação requerida. 

(D) Na hipótese de indeferimento de acesso à informação, 
o interessado não poderá interpor recurso. 

(E) Os procedimentos previstos na Lei de Acesso à 
Informação destinam-se a assegurar o direito 
fundamental de acesso à informação e devem ser 
executados em conformidade com os princípios 
básicos da Administração Pública e com as diretrizes 
previstas na referida lei. 

QUESTÃO 35 
 
Segundo a Lei n.o 14.129/2021, que dispõe sobre os 
princípios, as regras e os instrumentos para o governo digital 
e para o aumento da eficiência pública, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) É necessária a prova do fato mesmo que este já tenha 

sido comprovado pela apresentação de documento ou 
de informação válida. 

(B) A Lei n.o 14.129/2021 aplica-se aos órgãos da 
administração pública direta federal, não incluindo o 
Ministério Público da União. 

(C) A Lei n.o 14.129/2021 impõe-se apenas ao governo 
federal. 

(D) A desburocratização, a modernização, o fortalecimento 
e a simplificação da relação do Poder Público com a 
sociedade, mediante serviços digitais, acessíveis 
inclusive por dispositivos móveis, correspondem a 
princípios previstos na Lei n.o 14.129/2021. 

(E) A burocracia e o uso da tecnologia para  
otimizar processos de trabalho da Administração 
Pública correspondem a princípios previstos na  
Lei n.o 14.129/2021. 

 
QUESTÃO 36 
 
A Resolução CONFEF n.o 21/2000 dispõe sobre o registro de 
pessoas jurídicas nos Conselhos Regionais de Educação Física. 
Considerando essa informação, assinale a alternativa correta 
quanto ao registro da pessoa jurídica. 
 
(A) A pessoa jurídica, de direito público ou privado, cuja 

finalidade básica seja a prestação de serviço na área da 
atividade física, desportiva ou similar, está obrigada a 
registrar-se no Conselho Regional de Educação Física. 

(B) O registro perante o Conselho Regional é facultativo às 
pessoas jurídicas de direito público. 

(C) O registro da pessoa jurídica perante o Conselho 
Regional depende de aprovação do governo do estado 
para que se aperfeiçoe. 

(D) O requerimento para o registro da pessoa jurídica será 
dirigido ao presidente do Conselho Federal, que, após 
inspecionar a unidade, deverá encaminhá-lo ao 
presidente do Conselho Regional em cuja abrangência 
esteja a pessoa jurídica. 

(E) O Conselho Regional de Educação Física emitirá 
certificado de registro com validade de até dois anos 
para as pessoas jurídicas de direito privado e de até três 
anos para as pessoas jurídicas de direito público. 
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QUESTÃO 37 
 
De acordo com a Resolução CONFEF n.o 23/2000, que trata da 
fiscalização do exercício profissional pelo Conselho Regional 
de Educação Física e de sua respectiva competência, assinale 
a alternativa correta. 
 
(A) O Conselho Regional de Educação Física tem jurisdição 

em todo o território nacional. 
(B) Compete ao Conselho Regional de Educação Física 

fiscalizar os profissionais de educação física, não lhe 
cabendo atuar perante as pessoas jurídicas onde os 
referidos profissionais prestem serviços. 

(C) No exercício de suas funções, não é necessário que o 
agente de orientação e fiscalização apresente 
primeiramente o seu cartão de identidade funcional. 

(D) Fazer o relatório de vistoria para cada fiscalização 
efetuada, elaborando laudo minucioso, não constitui 
providência a ser adotada pelos agentes de orientação 
e fiscalização no exercício de suas funções. 

(E) Compete ao Conselho Regional de Educação Física 
acompanhar e colaborar com a apreensão, pela polícia 
judiciária ou sanitária, dos instrumentos que sirvam ou 
tenham servido ao exercício ilegal da profissão, 
inclusive participando do auto de fechamento e da 
interdição de tais lugares. 

 
QUESTÃO 38 
 
Com base na Resolução CONFEF n.o 23/2000, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Os membros dos Conselhos Regionais de Educação 

Física não poderão ser designados em caráter 
excepcional para as funções do respectivo Conselho. 

(B) O cartão de identificação funcional dos profissionais de 
educação física agentes de orientação e fiscalização 
não terá prazo de validade e será assinado pelo 
presidente do Conselho Federal de Educação Física. 

(C) Os Conselhos Regionais de Educação Física não 
poderão editar atos complementares que tornem a 
orientação e a fiscalização mais eficazes, devendo 
observar exclusivamente as normas editadas pelo 
Conselho Federal. 

(D) Os Conselhos Regionais de Educação Física 
representarão, por iniciativa própria, às autoridades 
policiais ou judiciárias a ocorrência do exercício ilegal 
da profissão, apontando, sempre que possível, o nome 
do indiciado ou presumível infrator. 

(E) O caráter primário ou não do infrator é irrelevante na 
aplicação da pena de multa. 

QUESTÃO 39 
 
Conforme a Resolução CONFEF n.o 52/2002, que dispõe sobre 
normas básicas complementares para a fiscalização e o 
funcionamento de pessoas jurídicas prestadoras de serviços 
na área da atividade física, desportiva e similares, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) O estabelecimento está dispensado de manter, em 

local público e visível, o nome do responsável que atua 
em suas dependências. 

(B) Os estabelecimentos prestadores de serviços 
destinados à prática de atividades físicas, desportivas e 
similares, no que se refere à qualidade, à segurança e à 
higiene das instalações, aos equipamentos e ao 
atendimento, estão sujeitos ao disposto nesta 
Resolução. 

(C) No momento da fiscalização, o profissional de 
educação física agente de orientação e fiscalização não 
poderá inspecionar as instalações físicas da unidade 
fiscalizada. 

(D) Na inspeção das atividades aquáticas, não cabe ao 
profissional de educação física agente de orientação e 
fiscalização realizar medições de cloro, pH e 
temperatura da água nas piscinas e no ambiente. 

(E) Não é necessário que o estabelecimento mantenha, 
em local público e visível, a relação das atividades 
oferecidas em suas instalações nem o respectivo 
horário de funcionamento. 

 
QUESTÃO 40 
 
No que concerne à Resolução CONFEF n.o 395/2020, que 
regulamenta o uso de meios eletrônicos de videoconferência 
para as sessões de julgamento dos integrantes da relação 
processual ético-disciplinar e dá outras providências, assinale 
a alternativa correta. 
 
(A) O presidente do Conselho Regional de Educação Física 

determinará que as partes sejam intimadas por meio 
eletrônico idôneo disponibilizado pela Internet, 
independentemente de sua aceitação. 

(B) A intimação dos integrantes da relação processual por 
meio eletrônico idôneo, na Internet, será sempre 
obrigatória. 

(C) Todos os atos praticados em videoconferência  
serão gravados, juntados ao respectivo processo  
ético-disciplinar e registrados por meio de ata. 

(D) As audiências e sessões de julgamento, o interrogatório 
e a oitiva de testemunhas por videoconferência serão 
públicos e não vinculados às prerrogativas processuais. 

(E) Uma vez determinada a intimação, por meio 
eletrônico, dos integrantes da relação processual, não 
será admitida a realização dos atos processuais por 
meio convencional. 
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QUESTÃO 41 
 
Nos termos da Resolução CONFEF n.o 163/2008, que trata da 
concessão de baixa e do cancelamento do registro das 
pessoas jurídicas, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A pessoa jurídica com registro cancelado que continuar 

exercendo as suas atividades deverá pagar todas as 
anuidades, devidamente corrigidas, acrescidas da 
multa prevista na Resolução, referentes ao período em 
que exerceu irregularmente a atividade.  

(B) Quando do deferimento da reinscrição, a pessoa 
jurídica conservará o seu certificado de registro de 
funcionamento, o qual deverá conter número diverso 
do registro original. 

(C) Os pedidos de baixa e cancelamento de registro que 
forem protocolados no Conselho Regional de Educação 
Física até 31 de janeiro do ano corrente não isentarão 
as pessoas jurídicas do pagamento das anuidades do 
exercício em curso. 

(D) Quando aplicados, o cancelamento e a baixa 
constituem formas de extinção do débito da pessoa 
jurídica perante o Conselho Regional. 

(E) A baixa de registro baseia-se na interrupção definitiva 
das atividades das pessoas jurídicas. 

 
QUESTÃO 42 
 
Com base na Resolução CONFEF n.o 134/2007, que dispõe 
sobre a função de responsabilidade técnica nos 
estabelecimentos prestadores de serviços no campo das 
atividades físicas e esportivas, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A responsabilidade técnica somente poderá ser 

exercida por profissional de educação física em, no 
máximo, três estabelecimentos, independentemente 
de compatibilidade de horário.  

(B) A responsabilidade técnica na profissão de educador 
físico não se sujeita ao Código de Ética do Profissional 
de Educação Física. 

(C) Os profissionais de educação física não estão sujeitos à 
responsabilidade criminal. 

(D) Os estabelecimentos de prestação de serviços na área 
das atividades físicas não necessitam da assistência de 
um responsável técnico. 

(E) Entende-se por responsável técnico o profissional de 
educação física contratado por pessoa jurídica atuante 
na área de atividades físicas, esportivas e afins, para 
responder por essa função. 

QUESTÃO 43 
 
Assinale a alternativa que apresenta a definição correta de 
empresa pública. 
 
(A) serviço autônomo, criado por lei, com personalidade 

jurídica de direito público, patrimônio e receita 
próprios, para executar atividades típicas da 
Administração Pública 

(B) entidade dotada de personalidade jurídica de direito 
privado, com patrimônio próprio e capital público, 
criada por lei para a exploração de atividade econômica 
que o governo seja levado a exercer por força de 
contingência ou de conveniência administrativa, 
podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas 
em direito 

(C) entidade dotada de personalidade jurídica de direito 
privado, criada por lei para a exploração de atividade 
econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas 
ações com direito a voto pertençam, em sua maioria, à 
União ou à entidade da administração indireta 

(D) entidade dotada de personalidade jurídica de direito 
privado, sem fins lucrativos, criada, em virtude de 
autorização legislativa, para o desenvolvimento de 
atividades que não exijam execução por órgãos ou 
entidades de direito público, com autonomia 
administrativa, patrimônio próprio, gerido pelos 
respectivos órgãos de direção, e funcionamento 
custeado por recursos da União e de outras fontes 

(E) entidade dotada de personalidade jurídica de direito 
público, criada por lei para a exploração de atividade 
econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas 
ações com direito a voto pertençam, em sua maioria, à 
União ou à entidade da administração indireta, 
podendo revestir-se de qualquer forma admitida pelo 
direito 

 
QUESTÃO 44 
 
Acerca da Administração Pública Federal, dos ministérios e de 
suas respectivas áreas de competência, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) As autarquias são entes despersonalizados cuja 

atuação integra a estrutura da administração direta e 
da administração indireta. 

(B) Haverá, na estrutura de cada ministério civil, órgãos 
centrais de planejamento, coordenação e controle 
financeiro e órgãos centrais de direção superior. 

(C) Os órgãos da Administração Federal, direta ou indireta, 
não se sujeitam à supervisão do ministro de Estado a 
cuja área de atuação estejam vinculados. 

(D) O ministro de Estado não é responsável pela supervisão 
dos órgãos da Administração Federal enquadrados em 
sua área de competência; esta incumbência é privativa 
do presidente da República. 

(E) Os assuntos referentes à ordem jurídica, à 
nacionalidade, à cidadania, a direitos políticos e a 
garantias constitucionais são de competência do 
Ministério das Relações Exteriores. 
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QUESTÃO 45 
 
A respeito da classificação dos órgãos públicos, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Os órgãos superiores têm origem no texto 

constitucional e representam os Poderes da República. 
(B) Os ministérios são considerados como órgãos 

subalternos. 
(C) Os órgãos superiores gozam do poder de direção e de 

decisão sobre os assuntos relacionados à sua área de 
competência. 

(D) Na classificação dos órgãos públicos, não existe a 
previsão dos órgãos subalternos. 

(E) Órgãos singulares são aqueles que detêm mais de um 
titular. 

 
QUESTÃO 46 
 
Quanto aos princípios fundamentais da Constituição Federal 
de 1988, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A soberania e a cidadania não constituem fundamentos 

da República Federativa do Brasil. 
(B) O Legislativo, o Executivo e o Judiciário são Poderes da 

União e o Poder Legislativo é subordinado ao Poder 
Executivo. 

(C) Em suas relações internacionais, a República 
Federativa do Brasil rege-se por diversos princípios, 
entre os quais destaca-se o da proibição de concessão 
de asilo político e de intervenção. 

(D) A República Federativa do Brasil buscará a integração 
econômica, política, social e cultural dos povos da 
América Latina, visando à formação de uma 
comunidade latino-americana de nações. 

(E) A garantia do desenvolvimento nacional não compõe o 
rol dos objetivos fundamentais da República Federativa 
do Brasil. 

 

QUESTÃO 47 
 
No que concerne aos direitos e às garantias fundamentais 
previstos na Constituição Federal de 1988, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) A proteção às participações individuais em obras 

coletivas e à reprodução da imagem e da voz humanas, 
inclusive nas atividades desportivas, são asseguradas 
na forma da lei. 

(B) É livre a manifestação do pensamento e permitido o 
anonimato, de modo a garantir a liberdade de 
expressão. 

(C) O direito de petição aos Poderes Públicos, em defesa 
de direitos ou contra ilegalidades ou abusos de poder, 
é assegurado, desde que o interessado realize o 
pagamento das taxas correspondentes ao ato 
solicitado. 

(D) É reconhecida a instituição do júri para o julgamento de 
crimes dolosos contra a vida, sendo obrigatória a 
publicidade das votações dos jurados. 

(E) Em nenhuma hipótese, será admitida a pena de morte 
no Brasil. 

QUESTÃO 48 
 

Com relação aos direitos sociais assegurados na Constituição 
Federal de 1988, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O seguro-desemprego será assegurado, 

independentemente de o desemprego ser voluntário 
ou involuntário. 

(B) A irredutibilidade do salário, prevista na Constituição, 
impede, sob quaisquer hipóteses, a redução salarial. 

(C) A garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os 
que percebem remuneração variável é um direito dos 
trabalhadores. 

(D) O salário-família será pago, em razão de dependentes, 
a todos os trabalhadores, independentemente da 
renda, nos termos da lei. 

(E) O aviso prévio a ser pago não se vincula ao tempo de 
serviço, sendo, no máximo, de trinta dias. 

 

QUESTÃO 49 
 

No que se refere à nacionalidade, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) O cargo de presidente da República é privativo de 

brasileiro nato, enquanto o de vice-presidente da 
República pode ser ocupado por brasileiro 
naturalizado. 

(B) Os estrangeiros originários de países de língua 
portuguesa, para a aquisição da nacionalidade 
brasileira, deverão ter residência no Brasil por, no 
mínimo, três anos ininterruptos, não sendo necessário 
gozar de idoneidade moral. 

(C) A lei poderá estabelecer distinção entre brasileiros 
natos e naturalizados. 

(D) A reciprocidade, conferida aos portugueses com 
residência permanente no Brasil, relativa aos direitos 
inerentes ao brasileiro nato, se estende a todos os 
estrangeiros originários dos países de língua 
portuguesa. 

(E) Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda 
que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam 
a serviço de seu país, serão brasileiros natos. 

 

QUESTÃO 50 
 

No que diz respeito aos direitos políticos assegurados na 
Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O referendo não é considerado como uma forma de 

exercício direto da soberania popular. 
(B) Em todas as hipóteses, no Brasil, o alistamento e o voto 

serão obrigatórios, inclusive para os maiores de 
setenta anos de idade. 

(C) Os conscritos, durante o período do serviço militar 
obrigatório, são alistáveis e elegíveis. 

(D) São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o 
cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 
segundo grau ou por adoção, do presidente da 
República, de governador de estado, de Território ou 
do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja 
substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, 
salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à 
reeleição. 

(E) A condenação criminal transitada em julgado não 
restringe os direitos políticos do cidadão condenado, 
independentemente do que tenha praticado. 
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PROVA DISCURSIVA
 

 Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, 
transcreva o texto para a respectiva folha de texto definitivo da prova discursiva, no local apropriado, pois não serão avaliados 
fragmentos de texto escritos em locais indevidos. 

 Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de 30 linhas será desconsiderado. Também será 
desconsiderado o texto que não for escrito na folha de texto definitivo. 

 O texto deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Em caso de rasura, passe um
traço sobre o conteúdo a ser desconsiderado e prossiga o registro na sequência. Não será permitido o uso de corretivo. 

 O espaço destinado à transcrição de texto da folha de texto definitivo não poderá ser assinado, rubricado nem conter
nenhuma palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova. Será admitida a assinatura apenas
no campo apropriado.

 A folha de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova discursiva. A folha para rascunho neste
caderno é de preenchimento facultativo e não servirá para avaliação. 

_____________________________________________________________________________________________________________

Profissionais de educação física se reinventam para levar saúde
e bem-estar à população em isolamento social 

De uma hora para a outra, tudo mudou. A forma como as pessoas interagiam, se locomoviam, 
trabalhavam, se divertiam. Tudo precisou mudar com a descoberta do novo coronavírus e a 
necessidade do isolamento social, como forma de prevenção de contágio. Com academias, clubes, 
parques e estúdios fechados, a população precisou recorrer a outros meios para manter a saúde, física 
e mental, em dia. Isso porque a prática de atividades físicas contribui para a melhora do sistema 
imunológico e para o combate às doenças crônicas, que podem agravar as consequências do 
coronavírus. A prática também tem servido para atenuar a ansiedade e tornar o isolamento menos 
difícil. 

Internet: <https://www.confef.org.br> (com adaptações). 

Considerando que o texto acima tenha caráter exclusivamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do tema a seguir. 

A responsabilidade técnica do profissional de educação física nos estabelecimentos
que prestam serviços relacionados a atividades físicas 

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos: 

a) a definição de profissional de educação física responsável técnico e da atividade por ele exercida;
b) as atribuições do educador físico responsável técnico nos estabelecimentos em que presta serviços; e 
c) a responsabilidade ético-profissional do responsável técnico perante terceiros e a cessação de sua atuação na unidade

em que desempenha suas atividades. 




