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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 Leia o texto abaixo para responder às questões 

de 1 a 7. 
 

Guerra de narrativas (adaptado) 
  

 Quando o sol parte e ficamos entretidos ao 
redor da fogueira ou de frente à telinha, passamos a 
uma dimensão em que é tênue a fronteira entre o real 
e o imaginário, o território dos mitos, as sutis 
engrenagens do nosso modelo social. Esse ritual 
repete-se há pelo menos 50 mil anos. E, como é da 
natureza do que é fundamental, histórias são simples. 
Todas têm começo, meio e fim; personagens e 
protagonistas; um cenário e um tempo. E mais: toda 
trama possui um narrador, alguém que escolhe que 
causo contar, onde o enredo começa e onde termina, o 
que entra e o que sai. Esse narrador nem sempre é 
visível, não há como apontar o autor de um mito ou do 
que entendemos como senso comum. 
 Repetimos a balela do descobrimento da 
América sem pensar que aqui já viviam pessoas antes 
da invasão europeia. Se o uso da linguagem amplifica 
a capacidade de colaboração, histórias determinam e 
influenciam o comportamento social. Se repetimos a 
narrativa de opressão, perpetuamos sua essência. 
 A habilidade narrativa determina quem tem voz. 
A tensão entre grupos em disputa pela narrativa é tão 
velha quanto a linguagem. Religiões e impérios sempre 
espalharam suas falas e disputaram a atenção. 
Identificar essas narrativas e a quem servem é o 
caminho para delimitar quem nos fala e inferir o que nos 
isola ou ajuda a colaborar. 
 Não existe narrador isento. Por mais cuidadoso 
que seja, cada um carrega seu conjunto de valores e é 
perpassado pelos julgamentos e assunções que vêm 
com a cultura do grupo. Mesmo que não tenha 
mensagem específica, o contador de histórias sempre 
parte de sua visão de mundo.  

https://vidasimples.co/conviver/guerra-de-narrativas/ 

 
1) Assinale a alternativa correta, de acordo com o 

texto. 
 
a) No primeiro período do texto, o autor cria, por 

meio do paralelismo, uma associação entre a 
época em que sentávamos ao redor das 
fogueiras para tratar daquilo que é real e a 
época em que sentamos em frente à televisão 
para viver o imaginário. 

b) A simplicidade das narrativas contrapõe-se 
àquilo que há de fundamental nas histórias, 
uma vez que nem sempre o narrador é fácil de 
ser identificado no texto. 

c) A influência da linguagem e das narrativas é 
preponderante para a libertação ou 
perpetuação da opressão. 

d) A neutralidade da narrativa só é possível 
quando o cuidado com os valores adotados 
pelo grupo do qual faz parte revelam sua 
própria visão de mundo. 

2) De acordo com o sentido do texto, leia as 
afirmativas abaixo. 
I. O narrador do senso comum é a voz que 

personifica o narrador invisível, cujo interesse 
narrativo é desmotivado de intenções políticas 
e econômicas, já que assim como o narrador 
mítico ele não se mostra visível. 

II. A ideia de que a América foi descoberta pelos 
europeus faz parte de uma narrativa 
eurocêntrica que desconsidera os nativos do 
continente americano como sujeitos que já 
haviam descoberto esse espaço geográfico. 

III. A disputa pela narrativa pode ser considerada 
uma guerra ideológica, que movimenta 
interesses políticos há milhares de anos. 

 Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas a afirmativa II está correta. 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Apenas a afirmativa III está correta. 
 

3) Assinale a alternativa que apresenta, correta e 
respectivamente, os sinônimos das expressões 
destacadas nos trechos “Se repetimos a narrativa 
de opressão, perpetuamos sua essência.” e “para 
delimitar quem nos fala e inferir o que nos isola ou 
ajuda a colaborar”. 
a) imortalizamos / machucar. 
b) criamos / aprendemos.  
c) eternizamos / deduzir. 
d) calculamos / depreender. 
 

4) De acordo com a morfologia, assinale a 
alternativa que indica, correta e 
respectivamente, a classe de palavras dos 
termos destacados no trecho a seguir “A 
habilidade narrativa determina quem tem voz”. 
a) substantivo / pronome pessoal / substantivo. 
b) adjetivo / pronome relativo / substantivo. 
c) substantivo / pronome interrogativo / adjetivo. 
d) adjetivo / pronome pessoal / adjetivo. 
 

5) Em relação à sintaxe da Língua Portuguesa 
avalie as afirmativas abaixo atribuindo-lhes 
valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) No trecho “Quando o sol parte e ficamos 

entretidos ao redor da fogueira”, a oração 
destacada é classificada como Subordinada 
Adverbial Temporal. 

(  ) No trecho “Se o uso da linguagem amplifica 
a capacidade de colaboração, histórias 
determinam e influenciam o comportamento 
social.”, a oração destacada é classificada 
como Subordinada Adverbial Concessiva. 

(  ) No trecho “A habilidade narrativa determina quem 
tem voz.”, a oração destacada é classificada como 
Subordinada Adjetiva Restritiva. 

(  ) No trecho “Não existe narrador isento”, o verbo é 
impessoal, por isso nessa oração não há sujeito. 

(  ) No trecho “Mesmo que não tenha mensagem 
específica, o contador de histórias sempre parte de 
sua visão de mundo.”, a oração destacada é 
classificada como Subordinada Adverbial Condicional. 

 Assinale a alternativa correta. 
a) V, F, F, F, F.  c)  V, V, F, F, V. 
b) F, V, V, V, F.  d)  V, F, V, V, F. 

https://vidasimples.co/conviver/guerra-de-narrativas/
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6) Em relação às regras de acentuação gráfica da 
Língua Portuguesa, assinale a alternativa incorreta. 
a) O verbo “ter” é acentuado, no trecho “Todas 

têm começo”, para concordar com o sujeito que 
está na terceira pessoa do plural.  

b) No trecho “alguém que escolhe que causo 
contar”, a palavra acentuada em destaque 
recebe acento, pois é uma palavra oxítona 
terminada em “em”. 

c) A palavra “já” é acentuada no trecho “aqui já 
viviam”, pois é um monossílabo tônico 
terminado em “a”. 

d) No trecho “Religiões e impérios sempre 
espalharam”, a palavra “impérios” é acentuada 
pois é uma paroxítona terminada em “os”. 

 
7) De acordo com as regras de Concordância Verbal 

e Nominal, assinale a alternativa que reescreve 
corretamente o trecho extraído do texto. 
 

 “Não existe narrador isento. Por mais 
cuidadoso que seja, cada um carrega seu conjunto de 
valores e é perpassado pelos julgamentos e assunções 
que vêm com a cultura do grupo.” 

 
a) Não há narradores isentos. Por mais 

cuidadosos que seja, cada um carrega seu 
conjunto de valores e são perpassados pelos 
julgamentos e assunções que vêm com as 
culturas do grupo. 

b) Não existe narradores isentos. Por mais 
cuidadosos que seja, cada um carrega seu 
conjunto de valores e são perpassados pelos 
julgamentos e assunções que vêm com as 
culturas do grupo. 

c) Não existem narradores isentos. Por mais 
cuidadosos que sejam, cada um carrega seu 
conjunto de valores e são perpassados pelo 
julgamento que vem com as culturas do grupo.  

d) Não existe narrador isento. Por mais cuidadoso 
que seja, cada um carrega seu conjunto de 
valores e é perpassado pelo julgamento que 
vêm com a cultura do grupo. 

 
8) Assinale a alternativa que apresenta o uso 

correto do acento grave, indicador de crase. 
a) Todos somos sujeitos à chuvas e trovoadas. 
b) Eu posso te visitar após às 15h.  
c) Devemos à essa professora o nosso sucesso. 
d) Falei à senhora a mais pura verdade. 
 

9) Em relação às regras de regência verbal e 
nominal, assinale a alternativa incorreta. 
a) A família toda assistiu às partidas na TV. 
b) Os síndicos julgaram o caso do condômino 

irresponsável ontem. 
c) Aspiravam à poluição todos os dias na cidade. 
d) Os professores deram razão aos alunos. 
 

10) Em relação às regras de colocação pronominal, 
segundo a Gramática Normativa da Língua 
Portuguesa, assinale a alternativa correta. 
a) Elas tinham avisado-me sobre as faltas excessivas. 
b) Se apresentaram muito bem no recital as suas filhas. 
c) Hoje nos preocupamos muito mais com as 

expressões que usamos. 
d) Os alunos que mantiveram-se em silêncio 

durante a aula aprenderam. 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

11) Uma pessoa pretende assentar uma fileira 
ladrilhos idênticos, mas deseja colocá-los de 
acordo com um padrão fixo de rotações 
sequenciais para variar o padrão básico/ 
imagem formada com a simples colocação 
deles na mesma direção. Abaixo, a esquerda, 
está a peça do ladrilho e, a direita, as três 
primeiras peças assentadas. 
 

       
 Assinale a alternativa que indica a imagem do 

quarto ladrilhos colocado à direita que 
corresponde ao padrão que estava sendo 
adotado nas três peças colocadas 
anteriormente. 
 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

 
12) A figura abaixo representa o diagrama de Venn 

para os conjuntos A, B, C e D.  

 
 Assinale a alternativa que representa a região 

acinzentada. 

a) ( A ⋂ C ) ⋃ (A ⋂ D) ⋃ (B ⋂ C)  - (C ⋂ D) 

b) ( A ⋃ C ) ⋂ (A ⋃ D) ⋂ (B ⋂ C)  - (C ⋂ D) 

c) ( A ⋂ B ⋂ C ⋂ D ) - (C ⋃ D)  

d) ( B ⋂ C ) ⋃ (A ⋂ C ⋂ D) - (C ⋃ D) 
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13) Um dos mecanismos para quebrar 
criptografias simples de substituição de 
caracteres é verificar a frequência das letras e 
a coerência de palavras em determinado 
idioma. O diagrama abaixo apresenta a 
frequência aproximada das letras nas palavras 
da língua portuguesa. 
 

 
 

 Com base neste diagrama e nas palavras do 
vocabulário da língua portuguesa é possível 
decifrar a frase criptografada. 
 

Z NVMGV JFV HV ZYIV Z FNZ MLEZ RWVRZ 
QZNZRH ELOGZIZ ZL HVF GZNZMSL 

LIRTRMZO 
 

 A frequência de cada caracter dessa frase está 
indicada na seguinte tabela. 
 

letra frequência letra frequência letra frequência 

Z 14 F 3 J 1 

V 7 G 3 Q 1 

L 5 H 3 S 1 

R 5 I 3 T 1 

M 4 E 2 W 1 

N 4 O 2 Y 1 

 
 Com base nestas informações e sabendo que 

todas as palavras são da Língua Portuguesa, 
os espaços não foram substituídos e que 
acentos e maiúsculas foram ignorados, analise 
as afirmativas abaixo: 
 
I. A letra “Z” no texto criptografado é a mais 

frequente e corresponde a letra “A” na frase 
original, compatível com a frequência na 
Língua Portuguesa. 

 
II. A letra “V” no texto criptografado corresponde a 

letra “E” texto original. 
 
III. A palavra criptografada “ZYIV” correspondem a 

palavras “AZUL”.  
 
 Estão corretas as afirmativas:  

a) I apenas 
b) I e II apenas 
c) I e III apenas 
d) I, II e III 

14) O trecho abaixo é do soneto XLIV, de Pablo 
Neruda, retirado de uma tradução para o 
Português popular na rede de computadores. 
 
(...) 
Amo-te para começar a amar-te, 
para recomeçar o infinito 
e para não deixar de amar-te nunca: 
por isso não te amo ainda. 
(...) 
 

 Neste trecho vemos um conflito que inspira o 
poeta, que pode ser trocado pela proposição 
composta: “Se começa, então termina”. A 
partir dela considere as afirmações derivadas 
abaixo.  
 
I. Se não termina, então não começa. 
II. Não começa ou termina. 
III. Começa e não termina. 
 

 Com respeito à lógica proposicional assinale a 
alternativa que caracteriza cada afirmativa com 
respeito à proposição original 
a) I - negação; II - negação; III - equivalência 
b) I - equivalência; II - equivalência; III - negação 
c) I - negação; II - equivalência; III - negação 
d) I - negação; II - negação; III - negação 
 

15) O estudo formal de proposições em termos da 
lógica proposicional é realizado em termos de 
tabelas-verdade. 
 

 “As tabelas-verdade derivam do trabalho de 
Gottlob Frege, Charles Peirce e outros nomes da 
década de 1880, e tomaram a forma atual em 1922 
através dos trabalhos de Emil Post e Ludwig 
Wittgenstein. A publicação do Tractatus Logico-
Philosophicus, de Wittgenstein, utilizava as mesmas 
para classificar funções veritativas em uma série. A 
vasta influência de seu trabalho levou, então, à difusão 
do uso de tabelas-verdade.” Fonte: wikipedia, “Tabela-
verdade”. 

 
 Em uma tabela-verdade cada proposição 

simples individual é organizada em uma coluna 
e recebe valor verdadeiro (V) ou falso (F) a cada 
linha. Em uma última coluna se elenca o 
resultado lógico vindo da regra lógica definida 
pelos conectivos, para cada uma das linhas.  
Considere uma proposição composta por 
proposições simples:  
 

 “Se João mora aqui, então ele é rico, e, se ele 
é rico, então tem mais de um carro, e, se ele tem mais 
de um carro, então ele tem carros com placas 
diferentes, e não depende da regra de rodízios de carro 
do município.” 

 
 Assinale a alternativa que indica o número de 

linhas de uma tabela-verdade que contenha a 
avaliação desta proposição composta. 
a)   8 
b) 16 
c) 32 
d) 64 



 
 

4 IBFC_39  

16) No mundo contemporâneo com as mídias 
sociais notícias falsas e falácias surgidas em 
debates se tornaram muito presentes. 
Particularmente, a falácia nomeada por 
“Argumentum ad hominem” que é estruturada 
“quando alguém procura negar uma 
proposição com uma crítica ao seu autor e não 
ao seu conteúdo”. 

 Considere as proposições abaixo adaptadas 
de discursos encontrados na rede de 
computadores. 
 
I. “Nosso País tem um déficit educacional 

reconhecido. Pessoas com aprendizado formal 
deficitário acreditam muito naquilo que 
recebem pelo aplicativo. Então há preocupante 
deficiência na checagem de notícias.” 

II. “O filósofo liberal X disse discordar desta 
opinião. Este filósofo já deu entrevista à revista 
comunista, então sua opinião não é confiável.” 

III. “Quem nunca fumou não pode tentar interferir 
nas discussões e políticas públicas sobre 
tabagismo”. 

 
 Assinale a alternativa em que são identificadas 

falácias de Argumentum ad hominem. 
a) I, II e III  
b) I e II apenas 
c) I e III apenas 
d) II e III apenas 
 

17) O número 1/3 (um terço) em representação 
decimal assume a forma: 0,33333… com uma 
infinidade de casas decimais seguintes 
(repetitivas) com o algarismo 3. Considere o 
seguinte procedimento para descobrir o par de 
números que forma uma dízima periódica 
baseado em uma sequência de operações 
aritméticas rudimentares e no encadeamento 
lógico sequencial: 
 

  
 Baseado neste procedimento, analise as 

afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 
 
(  ) 0,999999… = 1 
(  ) 0,1 + 0,01 + 0,001 + … = 1/9 
(  ) Um número que não exibe repetição como: 

0,123456789101112131415… (onde se 
encadeiam os inteiros crescentes ao longo de 
suas casas decimais) pode ter a fração 
determinada da mesma maneira. 

 
 Assinale a alternativa que avalia corretamente 

as afirmações acima em termos da mesma 
lógica apresentada no procedimento. 
a) F, F, F 
b) F, V, V 
c) V, V, F 
d) F, V, F 

18) Uma pessoa procura por um argumento 
dedutivo a partir de duas premissas listadas 
abaixo. 
 
Premissa 1: Toda quantidade física pode ser 
medida por algum dispositivo. 
Premissa 2: Não se consegue medir o amor com 
um dispositivo.   
 

 A pessoa estabelece, então, duas proposições 
na forma de conclusões possíveis. 
 
Conclusão 1: O amor não é uma quantidade física. 
Conclusão 2: Nem toda quantidade física pode ser 
medida por algum dispositivo. 
 

 Partindo do princípio da lógica dedutiva, 
assinale a alternativa correta. 
a) ambas conclusões são deduções válidas 
b) apenas a conclusão 1 é uma dedução válida 
c) apenas a conclusão 2 é uma dedução válida 
d) nenhuma das conclusões é uma dedução válida 
 

19) Em uma rede social dois amigos, Fernando e 
Roberto, analisam sua rede de amigos. 
Fernando tem 2120 amigos, enquanto Roberto 
tem 580 amigos. A rede completa de amigos de 
um, de outro ou ambos tem 2550 pessoas. 
Considere dois cenários: 
 
C1: dado que a pessoa é amiga de Roberto, qual 
a chance dela ser amiga também de Fernando? 
C2: dado que a pessoa é amiga de Fernando, qual 
a chance dela ser amiga também de Roberto? 
 

 Assinale a alternativa que melhor aproxima o 
valor da resposta de cada pergunta elencada 
nos cenários acima. 
a) C1 = 26% e C2 = 7% 
b) C1 = 6% e C2 = 6% 
c) C1 = 23% e C2 = 83% 
d) C1 = 9% e C2 = 9% 
 

20) Sejam duas proposições lógicas simples: A e 
B, e a representação simbólica para a negação 
e os conectivos lógicos abaixo listadas: 
 

~A negação de A 

A ∧ B A e B 

A ∨ B A ou B 

A → B se A, então B 

A ↔ B A se, e somente se, B 
 

 Considere as proposições enumeradas: 
 
I. A ∧ ~A 

II. (A ∧ B) ∨ ~ (A ∧ B) 
III. (A → B) ↔ (~ B → ~A) 
 

 Uma tautologia é uma proposição lógica que pode 
apenas assumir valores-verdade verdadeiros (V), 
uma antinomia é a negação de uma tautologia, e, 
portanto, é uma proposição composta em que resulta 
apenas em valores lógicos falsos (F). Assinale a 
alternativa que corretamente classifica as 
proposições completas enumeradas nesses termos. 
a) I - Antinomia; II - Tautologia; III - Tautologia 
b) I - Tautologia; II - Antinomia; III - Tautologia 
c) I - Tautologia; II - Tautologia; III - Antinomia 
d) I - Tautologia; II - Tautologia; III – Tautologia 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21) Para uma boa elaboração do _____ é 

necessário que a criança receba o máximo 
possível de estimulações que a levem a 
perceber e sentir o corpo”. (CAUDURO, 2002, 
p. 83). Isso quer dizer que quanto mais 
oportunidades a criança vivenciar, mais 
habilidade terá de distinguir seu corpo e sentir 
diferenças, como também observar e 
manipular. 

 Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna.  
a) corpo físico 
b) esquema corporal  
c) equilíbrio 
d) currículo corporal 
 

22) A _____, como resultado da integração bilateral 
postural do corpo, é peculiar no ser humano e 
está implicitamente relacionada com a 
evolução e utilização dos instrumentos 
(motricidade instrumental – psicomotricidade), 
isto é, com integrações sensoriais complexas 
e com aquisições motoras unilaterais muito 
especializadas, dinâmicas e de origem social. 
(CAUDURO, 2002, p. 62). 

 Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) lateralização 
b) observação  
c) competição  
d) habilidade  
 

23) O _____ deve ser valorizado, segundo Arribas 
(2002) por facilitar a relação entre as ordens do 
cérebro e sua execução pelos membros. 
Crianças que não puderam exercitar livremente 
esta motricidade espontânea apresentam 
gestos estreitos, angulosos e arrítmicos. 

 Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) equilíbrio  
b) ritmo 
c) corpo 
d) jogo 
 

24) Determinada pelas contrações musculares e 
controlada pelo sistema nervoso, fazendo-se 
importante no movimento do corpo com 
desenvoltura, habilidade e equilíbrio e no 
domínio do gesto e do instrumento. (OLIVEIRA, 
1997). Sobre a definição citada, assinale a 
alternativa correta. 
a) Habilidade  
b) Velocidade 
c) Coordenação  
d) Força 

25) De acordo com Le Boulch (1982), a _____ 
constitui a base das atividades motoras e 
posturais, de modo que prepara o movimento, 
sustenta o gesto e mantém a estática e o 
equilíbrio. Assim, para a criança de idade pré-
escolar, há a necessidade da precisão da 
tonicidade por estar associada às diferentes 
coordenações. 

 Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Contração tônica 
b) Coordenação motora 
c) Capacidade física  
d) Flexibilidade  
 

26) Na grande variabilidade morfológica humana 
há possibilidade de reconhecer várias formas 
constitucionais, do tipo médio aos tipos 
extremos e mistos. Os _____ são indivíduos 
atarracados, em geral baixos, com pescoço 
curto, tórax de grande diâmetro ântero-
posterior, membros curtos em relação à altura 
do tronco. Os _____ apresentam caracteres 
intermediários aos tipos extremos. Os _____ 
são indivíduos magros, em geral altos, com 
pescoço longo, tórax muito achatado ântero-
posteriormente, com membros longos em 
relação à altura do tronco. (ANDRADE FILHO; 
PEREIRA, 2016). 

 Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) brevilíneos / mediolíneos / longilíneos 
b) longilíneos / medianos / altos 
c) pequeninos / medianos / altos 
d) mediolíneos / médios / altolíneos 
 

27) Sabemos que, existem várias formas de 
classificar os ossos e uma delas é quanto à sua 
posição topográfica, identificando-se os ossos 
axiais e os ossos apendiculares. No entanto, a 
classificação mais conhecida é a que 
considera a forma dos ossos, classificando-os 
conforme sua relação entre suas dimensões 
lineares, como comprimento, largura e ou 
espessura, em ossos longos, curtos, planos ou 
laminares, pneumáticos, irregulares e 
sesamóides. (ANDRADE FILHO; PEREIRA, 
2016). Neste contexto, tratando-se de ossos 
pneumáticos, assinale a alternativa correta. 
a) O comprimento é consideravelmente maior que 

a largura e a espessura e podemos observar 
duas extremidades, denominadas diáfise e 
epífises, (uma distal e a outra proximal) 

b) O comprimento e a largura se equivalem, 
predominando sobre sua espessura. Este tipo 
de osso também é impropriamente 
denominado “osso plano” 

c) Observamos neste osso uma ou mais 
cavidades, revestidas de mucosa, de volume 
variável e contendo ar. Estas cavidades são 
denominadas seios 

d) Apresenta uma forma complexa e irregular 
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28) Os músculos são estruturas anatômicas de 
formas e comprimentos variáveis, formadas 
por _____ e que se inserem aos ossos através 
de tendões. São caracterizados pela contração 
(capacidade de diminuir o comprimento) e 
relaxamento, onde estas ações movimentam 
partes do corpo, inclusive os órgãos internos. 
Os músculos representam cerca de 40% a 50% 
do peso corporal total, e são capazes de 
transformar energia química em energia 
mecânica. (ANDRADE FILHO; PEREIRA, 2016). 
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) articulações 
b) miócitos 
c) mitocôndrias 
d) cloroplastos 
 

29) Sabemos que, o sistema linfático é um sistema 
de drenagem auxiliar do sistema circulatório, 
responsável por transportar o líquido tecidual 
do corpo, que passa a ser chamado de linfa 
quando penetra nos vasos linfáticos. Além de 
vasos, o sistema linfático possui órgãos 
linfoides, estruturas que funcionam como 
filtros do líquido transportado pelos vasos. 
(ANDRADE FILHO; PEREIRA, 2016). Neste 
contexto, assinale a alternativa que apresenta 
o maior órgão linfoide. 
a) Coração 
b) Timo 
c) Baço 
d) Pulmão 
 

30) _____ pode ser definida como o estudo da 
estrutura e da função do sistema 
musculoesquelético, combinando 
conhecimentos de anatomia, histologia, 
antropologia e mecânica, aplicados ao 
movimento humano ou gesto motor (SMITH; 
WEISS; LEHMKUHL, 1997). Em resumo, é o 
estudo científico do movimento humano, 
determinado por suas fontes e características 
(HAMIL; KNUTZEN, 1999 apude SANTOS,2016). 

 Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente a lacuna. 
a) Biologia 
b) Anatomia 
c) Biomecânica 
d) Cinesiologia  
 

31) Definida como uma articulação sinovial plana, 
permitindo apenas o deslizamento do capítulo 
do úmero, é estabilizada pelo ligamento 
colateral lateral (radial). Sua amplitude de 
movimento ativo é de 0° a 150° de flexão e 0° a 
100° de extensão, o ligamento colateral radial 
se estende entre o epicôndilo lateral e o 
ligamento anular, unindo o rádio à ulna. Nesse 
mesmo epicôndilo lateral inserem-se os 
músculos supino-extensores e o ancôneo, e o 
ligamento colateral radial. Neste contexto, 
assinale a alternativa correta. 
a) Úmero-ulnar 
b) Úmero-radial 
c) Radio-ulnar 
d) Muscular 
 

32) A flexão do punho é executada pelos músculos 
______, _____ e _____, com amplitude de 
movimento variando de 0° a 80°. Já a extensão 
do punho é realizada pelos músculos extensor 
radial longo do carpo, extensor radial curto do 
carpo e extensor ulnar do carpo, com 
amplitude de movimento que varia de 0° a 70°.  

 Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) extensor femoral do carpo / extensor ulnar do 

carpo / extensor radial 
b) flexor radial do carpo / flexor ulnar do carpo / 

palmar longo 
c) abdutor do metacarpo / flexor femoral do carpo 

/ adutor de metacarpo 
d) flexor abdominal / extensor metacarpo / abdutor 

de metacarpo 
 

33) Sabemos que a articulação do quadril possui 
uma ampla mobilidade, em movimentos 
considerados simples dentro do contexto 
cinesiológico. Temos os movimentos de 
flexão, extensão, abdução, adução, rotação 
interna (medial) e rotação externa (lateral). Nos 
movimentos de flexão e extensão, a perna se 
desloca para frente em direção ao tronco e para 
trás em direção às costas, respectivamente. 
Neste contexto, assinale a alternativa correta. 
a) Plano frontal e eixo unilateral 
b) Plano sagital e eixo transversal 
c) Plano transversal e eixo frontal 
d) Plano frontal e eixo anteroposterior 
 

34) As articulações _____ e _____ são condiloides, 
biaxiais, com movimentos apenas nos planos 
transverso e sagital. O eixo do movimento 
passa pela cabeça de cada metatarso. 
Contudo, essas articulações permitem flexão 
plantar e flexão dorsal puras além da abdução 
e adução no plano cardinal (OATIS, 1988). 

 Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) metacarpos / tarsal transversa 
b) ginglima / patelar 
c) metatarsofalangeanas / interfalangeanas 
d) patelar / plantar 
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35) Sabemos que o pé e o tornozelo são estruturas 
extremamente móveis que atuam permitindo 
boa amplitude de movimento e suporte do peso 
corporal. Neste contexto, quando observamos 
a combinação da eversão com a dorsiflexão e 
inversão com a plantiflexão, vemos que 49° 
ocorrem no tornozelo e 30° na articulação 
subtalar. Porém, nesta articulação, os 
movimentos não ocorrem de maneira simples, 
é comum ocorrerem movimentos triplanares 
que combinam dorsiflexão, abdução e eversão, 
e na outra direção ocorrem os movimentos de 
flexão plantar, adução e inversão. Sobre esses 
movimentos que ocorrem no eixo oblíquo e são 
descritos historicamente, assinale a alternativa 
incorreta. 
a) Pronação: dorsiflexão, abdução e eversão 
b) Supinação: flexão plantar, adução e inversão 
c) Valgo: posição medializada do calcâneo, em 

decorrência da supinação 
d) Úmero: é do tipo sinovial gínglima, que realiza 

os movimento de flexão e hiperextensão 
 

36) Sabemos que a brincadeira é cada vez mais 
encarada como uma atividade que promove o 
desenvolvimento global da criança, pois 
incentiva a interação entre pares e adultos, 
promove a resolução de conflitos e ajuda as 
crianças a serem cidadãs críticas e reflexivas. 
Neste contexto, de acordo com a convenção 
dos Direitos da Criança (Unicef, 2004), o 
brincar é definido como: 
a) Princípio fundamental e particular da criança se 

exprimir, pensar, interagir e comunicar com 
outras crianças 

b) Única oportunidade de a criança aprender e se 
desenvolver por completo 

c) Possibilidade de a criança interagir com seus 
pares para aprender coisas corriqueiras 
apenas 

d) Maneira eficiente de a criança aprender, mas 
pouco eficiente para aprendizagens cognitivas 

 
37) Os ossos da cabeça, articulados entre si, 

constituem uma caixa óssea chamada de 
_____, que aloja e protege o encéfalo. Esta é a 
parte maior do crânio e localiza-se 
superiormente e posteriormente à região do 
crânio. Por outro lado, partes dos sistemas 
respiratório e digestório, órgãos da visão, 
audição, olfação e equilíbrio estão 
relacionados ao _____ (ou simplesmente 
ossos da face), que é a parte menor, anterior e 
inferior do crânio. (ABREU/2018) 

 Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) mandíbula / labirinto 
b) neurocrânio / viscerocrânio 
c) martelo / bigorna 
d) esfenoide / forame 

38) O Aparelho locomotor representa um 
complexo de três importantes sistemas do 
corpo humano responsável pela realização de 
todos os movimentos esqueléticos do corpo. 
Sobre composição do aparelho locomotor, 
assinale a alternativa incorreta. 
a) O sistema esquelético, a parte passiva do 

aparelho e que fornece as alavancas de 
movimento 

 
b) O sistema muscular, a parte ativa do aparelho 

e que realiza os movimentos através da 
contração dos músculos esqueléticos 

 
c) O sistema articular que permite, em maior ou 

menor grau, os movimentos do esqueleto 
 
d) O sistema sinovial são aquelas por meio das 

quais realizamos praticamente todos os 
movimentos do corpo 

 
39) O _____ é uma unidade básica de matéria que 

consiste num núcleo central de carga elétrica 
positiva envolto por uma nuvem de elétrons de 
carga negativa, seu núcleo é composto por 
prótons e nêutrons. 

 Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) célula 
b) osso 
c) átomo 
d) tecido 
 

40) Sabemos que, a célula é a unidade biológica e 
funcional dos organismos vivos. Possuem 
uma grande diversidade de origens, tamanhos, 
formas, ciclo vital e funções, além de serem 
dotadas de incrível dinâmica, nelas a vida se 
manifesta de forma independente e ativa. As 
células são entidades vivas dotadas de uma 
complexidade estrutural e funcional superior, 
permitindo-lhes uma infinidade de 
capacidades e transformações que são 
próprias da vida. (CÂMARA/2014).  

 Neste contexto, assinale a alternativa 
incorreta. 
a) Membrana celular 
b) Núcleo  
c) Citoplasma 
d) Leucócitos 
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