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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 

 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 
30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas (a,b,c,d,e) de resposta para cada 
uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o Caderno de Questões esteja incompleto, tenha 
qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal 
de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores 

nesse sentido;  
 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você 

estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em 
Ata; 

 Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao 

preenchimento do cartão resposta; 
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta; 
 NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos eletrônicos como 

máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina 
fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, 
réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam 
expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer 
espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro 
etc; 

 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de 
inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de 

aplicação de prova; 
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta 

devidamente assinado e deixe o local de prova. O candidato NÃO poderá levar consigo o 
Caderno de Questões, poderá levar tão somente o Gabarito a ser destacado do Caderno 
de Questões; 

 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno 
de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova; 

 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME COMPLETO: 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 A Otan (Organização do Tratado do 
Atlântico Norte) considera que os corpos em 
Bucha, vistos após a retirada russa da cidade 
ucraniana, mostram "uma brutalidade 
insuportável que a Europa não testemunha há 
muitas décadas". A declaração foi feita hoje pelo 
secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg.  
 Amanhã (6), ministros das Relações 
Exteriores dos países que integram a aliança 
militar irão se reunir para tratar da guerra da 
Rússia na Ucrânia, que chegou ao seu 41º dia. 
Segundo Stoltenberg, os ministros discutirão o 
que mais será feito. De acordo com ele, os 
membros da Otan "estão determinados a fornecer 
mais apoio à Ucrânia". "Incluindo armas 
antitanque, sistemas de defesa aérea e outros 
equipamentos. Os aliados também aumentaram a 
assistência humanitária e a ajuda financeira", 
disse o secretário-geral da aliança.  
 
Fonte: https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-

noticias/2022/04/05/russia-ucrania-5-de-abril-dia-41.htm 

 
01) Assinale a alternativa correta quanto ao 
tipo textual predominante no texto: 
 
(A)  Notícia. 
(B)  Poesia.  
(C)  Narração.  
(D)  Romance. 
(E)  Dissertação.  
  
02) Assinale a alternativa cuja letra em 
destaque represente o mesmo fonema 
representado pela letra s em “defesa”: 
 
(A)  Cidade. 
(B)  Países. 
(C)  Aliança.  
(D)  Sistemas. 
(E)  Será. 
  
03) Assinale a alternativa que apresente a 
justificativa adequada para o emprego da 
crase no período: De acordo com ele, os 
membros da Otan "estão determinados a 
fornecer mais apoio à Ucrânia". 
 
(A)  Regência Nominal.  
(B)  Locução Adverbial.  
(C)  Locução Prepositiva.  
(D)  Regência Verbal. 
(E)  Substantivo Próprio. 
 
 

04) Assinale a alternativa que apresente a 
função gramatical do termo em destaque no 
período: “A declaração foi feita hoje pelo 
secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg”. 
 
(A)  Sujeito. 
(B)  Objeto Direto.  
(C)  Vocativo. 
(D)  Objeto Indireto.  
(E)  Agente da voz passiva. 
 
05) Assinale a alternativa que apresente a 
classe morfológica da palavra em destaque no 
período: “Amanhã (6), ministros das Relações 
Exteriores dos países que integram a aliança 
militar irão se reunir para tratar da guerra da 
Rússia na Ucrânia, que chegou ao seu 41º 
dia”. 
 
(A)  Advérbio. 
(B)  Substantivo.  
(C)  Verbo.  
(D)  Preposição. 
(E)  Pronome. 
 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
06) Uma caixa de chocolates pesa 255 gramas 
e contém 15 chocolates todos com o mesmo 
peso. Em uma compra foi adquirido 5,1 quilos 
destes chocolates. Com base nestas 
informações quantas unidades de chocolate 
foram compradas? 
 
(A)  250.  
(B)  275.  
(C)  300. 
(D)  325. 
(E)  350. 
 
07) As autoridades de saúde estão 
preocupadas devido ao aumento de 150% no 
número de suicídios ocorridos no último ano. 
Se no ano anterior ocorreram 20 suicídios no 
município após este aumento qual foi a 
quantidade de ocorrências neste município? 
 
(A)  30. 
(B)  40.  
(C)  45.  
(D)  50. 
(E)  60. 
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08) Em um plantão um profissional de saúde 
deveria trabalhar 12 horas seguidas, mas 
devido a demanda do momento permaneceu 
trabalhando 85 minutos a mais das horas de 
seu plantão. Qual é o valor correspondente 
em horas do tempo que este profissional 
trabalhou? 
 
(A) 12,25 horas.  
(B) 12,85 horas. 
(C) 13,05 horas.  
(D) 13,25 horas. 
(E) 13,85 horas. 
 
09) Em uma avaliação no Colégio Beta um a 
cada três alunos apresentou necessidade de 
ter acompanhamento psicológico. Se o 
colégio tem ao todo 1080 alunos quantos 
devem receber este acompanhamento 
psicológico? 
 
(A)  240.  
(B) 360.  
(C)  320.  
(D)  280. 
(E)  330.  
 
10) Uma maneira de modelar fenômenos que 
tem crescimento muito rápidos é utilizando 
funções exponenciais. Qual é o valor da 
função f(x) = 100. 2x quando x assume o valor 
15? 
 
(A) 2.240.320.  
(B) 2.480.640. 
(C) 2.960.560. 
(D) 3.080.240. 
(E) 3.276.800. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 
 
11) Qual dos produtos abaixo tem sido um 
tema frequente de discussões sobre a 
soberania brasileira versus o desempenho 
financeiro de uma de suas principais estatais, 
qual seja a autossuficiência nacional na maior 
parte da cadeia de produção em 
contraposição à política de acompanhar os 
preços do mercado internacional cotados em 
dólar? Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Carvão. 
(B) Madeira. 
(C) Nióbio. 
(D) Granito. 
(E) Petróleo. 
 
 
 

12) Qual dos acontecimentos abaixo ocorreu 
em 10 de novembro de 1991, e se tornou um 
marco jurídico e popular no processo de 
criação do município de Iguatu? Assinale a 
alternativa correta: 
 
(A) Assinatura do decreto-lei que institui o 
município. 
(B) Plebiscito sobre a emancipação do 
município. 
(C) Eleição do primeiro prefeito do município. 
(D) Lançada pedra fundamental da Estrada 
Braganey. 
(E) Inauguração da primeira prefeitura do 
município. 
  
13) Recentemente, uma denúncia acusou o 
Ministro da Educação de usar as verbas de 
seu ministério para favorecer prefeitos aliados 
e pastores evangélicos alinhados com seu 
programa de governo – ferindo princípios 
como a isonomia constitucional –, além de 
possível propina em barras de ouro, num 
contexto de desvalorização da moeda 
nacional. Pouco mais de uma semana depois, 
o chefe do Ministério pediu exoneração da 
pasta para elaborar sua defesa. Quem era o 
ministro? Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Fernando Haddad. 
(B) Cristovam Buarque. 
(C) Renato Janine Ribeiro. 
(D) Milton Ribeiro. 
(E) Abraham Weintraub. 
 
14) Em março, uma decisão inicial do Tribunal 
Superior Eleitoral proibiu manifestações 
políticas em um festival de música, 
considerado como campanha antecipada em 
favor de um pré-candidato à presidência da 
República brasileira. Porém, não fez o mesmo 
quando grupos ligados ao agronegócio 
espalharam outdoors em cidades do interior 
do país em favor do atual presidente, gerando 
uma ampla discussão na internet e na mídia. 
Quais conceitos abaixo melhor expressam os 
temas principais dessa discussão? Analise as 
assertivas e assinale a alternativa correta: 
 
I - Censura. 
II - Misoginia. 
III - Genocídio. 
IV - Liberdade de Expressão. 
 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas III e IV. 
(C) Apenas I e IV. 
(D) Apenas II, III e IV. 
(E) Apenas I, II e III. 
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15) No último prêmio do Oscar de 2022, uma 
atitude gerou grande discussão sobre 
conceitos como violência e liberdade de 
expressão. Um comediante fez piada com uma 
mulher por ter seus cabelos raspados, uma 
condição causada por uma doença autoimune 
chamada alopecia. Seu marido, um importante 
ator, se levantou e deu um tapa no rosto do 
comediante. Quem é o ator que protagonizou 
essa ação? Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Will Smith. 
(B) Jackie Chan. 
(C) Tom Cruise. 
(D) Vin Diesel. 
(E) Dwayne Johnson. 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 
16) Existe na Educação brasileira uma 
tradição em que se atrelam os conteúdos à 
importância da disciplina, não havendo uma 
compreensão do valor subjetivo da escola, 
quase não se observando os valores ali 
apreendidos, apenas os conteúdos 
desenvolvidos. Shigunov Neto e Maciel (2004) 
quando abordaram a doutrina liberal e seus 
princípios expuseram essa tendência em 
localizar no sujeito unicamente todas as suas 
potencialidades e fragilidades, com grande 
ênfase na lógica de mercado e ausência de 
apoio ou responsabilidade do Estado. Em se 
tratando da Educação Física, os conteúdos 
não são tidos como “coisa séria”. Numa 
sociedade contábil, é imprescindível ter 
rendimentos, se impera a visão econômica 
lucrativa, e o tempo é visto como um fator 
importante no processo produtivo, por isso 
não se deve perder tempo, pois “tempo é 
dinheiro”. A respeito das informações citadas 
no enunciado da questão assinale a 
alternativa correta: 
 
(A)  A forma como a sociedade vê a Educação 
Física ela é marginalizada e pode ser descartada, 
pois é visualizada como disciplina secundária, 
seu aspecto lúdico foge um pouco do foco 
produtivo exigido pela sociedade.  
(B)  A forma como a sociedade vê a Educação 
Física ela é exaltada e pode ser encarada como 
disciplina primaria, seu aspecto lúdico está de 
acordo com o foco produtivo exigido pela 
sociedade. 
(C)  A forma como a sociedade vê a Educação 
Física ela passa a ser a disciplina principal, pois 
ela pode ser encarada como disciplina primaria, 
capaz de promover saúde e qualidade de vida. 
Haja vista o aumento da carga horaria da 
Educação física nos currículos educacionais. 

(D)  A forma como a sociedade vê a Educação 
Física ela é capaz de ser transformadora, 
podendo ser encarada como disciplina principal 
dos currículos de educação básica, seu aspecto 
lúdico está de acordo com o foco produtivo 
exigido pela sociedade. 
(E)  A forma como a sociedade vê a Educação 
Física ela é marginalizada e pode ser descartada, 
pois é visualizada como uma disciplina principal, 
seu aspecto lúdico está de acordo com o foco 
produtivo exigido pela sociedade. 
 
17) O esporte se desenvolveu de tal forma no 
século XXI, que ultrapassou as fronteiras que 
há algumas décadas eram inimagináveis. 
Esse fato pode ser evidenciado logo que 
vislumbramos as inúmeras manifestações, os 
diferentes cenários, objetivos e motivos que 
levam diferentes pessoas às práticas 
esportivo-corporais diariamente. Com isso 
surge na Educação Física diferentes métodos 
de ensino dos esportes. Existe um modelo de 
aprendizagem dos esportes utilizado por 
professores de educação física no qual está 
centrado no desenvolvimento das habilidades 
técnicas. A partir da análise da performance 
esportiva dos jogadores considerados 
expertes, constrói-se um modelo ideal das 
habilidades. A partir do nível de dificuldade, 
as habilidades precisam ser divididas em 
fundamentos técnicos. Inicialmente estes 
fundamentos técnicos precisam ser 
aprendidos fora do contexto do jogo, no qual 
os movimentos corporais para o 
desenvolvimento destes gestos esportivos 
devem ser aperfeiçoados, fragmentando o 
gesto motor do fundamento em partes, para 
ajustes corporais corretos e depois unidos 
como um todo. Posteriormente a isso os 
gestos são incorporados no contexto do jogo. 
De acordo com as informações do enunciado 
assinale a alternativa que aponta 
corretamente qual método de ensino do 
esporte a questão se refere: 
 
(A)  Método global. 
(B)  Método situacional. 
(C)  Método parcial/analítico. 
(D)  Método transferi. 
(E)  Método recreacional. 
 
18) Segundo Saad (2002), os métodos Ativos, 
ou as Novas Abordagens Metodológicas, 
consideram as experiências vividas pelos 
alunos e seus interesses. Segundo estes 
autores os métodos devem desenvolver nos 
praticantes disponibilidades motora e mental, 
que transcenda largamente a simples 
automatização de gestos e se centre na 
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assimilação de regras de ação e princípios de 
gestão de espaço de jogo, bem como de 
formas de comunicação e contra-
comunicação entre jogadores. Um dos 
métodos considerado como nova abordagem 
trabalha os fundamentos do jogo de forma 
conjunta ou isoladamente, dependendo da 
estrutura funcional proposta pelo professor, 
geralmente sendo uma estrutura reduzida, 
preservando seus elementos centrais de 
forma que o aluno se familiarize com todas as 
regras do jogo simultaneamente, e ainda 
desenvolva as capacidades táticas e técnicas 
paralelamente, possibilitando a construção do 
jogo conforme a compreensão, assimilação e 
domínio das exigências dos jogos. De acordo 
com as informações do enunciado assinale a 
alternativa que aponta corretamente qual 
método de ensino do esporte a questão se 
refere: 
 
(A)  Teaching Games for Understanding 
(TGfU). 
(B)  Método Situacional. 
(C)  Método Construtivista. 
(D)  Método Transferi. 
(E)  Método Desenvolvimentista. 
 
19) O sedentarismo é um dos dez principais 
fatores de risco para a mortalidade global, 
causando cerca de 3,2 milhões de mortes a 
cada ano. A prática de exercícios se torna 
fundamental para o combate ao sedentarismo 
e algumas comorbidades, como a 
hipertensão. Assim, analise as afirmativas a 
respeito da prescrição de exercícios físicos 
para hipertensos segundo a sociedade 
brasileira de hipertensão e assinale a 
alternativa correta: 
 
I - Segundo a sociedade brasileira de 
hipertensão os exercícios de resistência 
dinâmica podem prevenir a hipertensão e 
pode ser prescrito de 8 a 10 exercícios para os 
principais grupos musculares.  
II - Segundo a sociedade brasileira de 
hipertensão os exercícios de resistência 
dinâmica podem prevenir a hipertensão e 
pode ser prescrito de 1 a 3 séries.  
III - Segundo a sociedade brasileira de 
hipertensão os exercícios de resistência 
dinâmica podem prevenir a hipertensão e 
pode ser prescrito com intensidade de 50 a 
80% de 1RM.  
IV - Segundo a sociedade brasileira de 
hipertensão os exercícios de resistência 
dinâmica não podem ser prescritos para 
hipertensos, pois podem ser prejudiciais para 
esta população.  

(A)  Apenas I e II estão corretas. 
(B)  Apenas II e III estão corretas. 
(C)  Apenas I, II e III estão corretas.  
(D)  Apenas I e II e IV estão corretas. 
(E)  Todas estão corretas. 
 
20) A prática de exercício físico é 
determinante na prevenção do diabetes tipo 2 
e no tratamento de todas as formas de 
diabetes mellitus. Benefícios adicionais 
incluem a redução do risco cardiovascular, 
promoção do bem-estar e controle do peso 
corporal e da adiposidade. O exercício físico 
adequadamente prescrito e executado 
proporciona grandes benefícios aos 
indivíduos com diabetes mellitus, 
constituindo uma ferramenta imprescindível 
para o manejo metabólico. A individualização 
do plano de exercício é fundamental para o 
sucesso terapêutico, embora haja diretrizes 
gerais que devam ser consideradas nesse 
contexto. Assim, analise as afirmativas e 
assinale a alternativa correta segundo as 
recomendações da sociedade brasileira de 
diabetes para a realização de exercícios 
físicos:  
 
I - Segundo as recomendações da sociedade 
brasileira de diabetes a estratégia ideal para a 
prática de exercícios físicos por pessoas com 
diabetes deve envolver a combinação de 
exercício aeróbio com exercício resistido.  
II - Segundo as recomendações da sociedade 
brasileira de diabetes para exercício aeróbico 
pode ser realizado caminhada rápida, corrida, 
bicicleta, natação.  
III - Segundo as recomendações da sociedade 
brasileira de diabetes para exercício resistido 
pode ser feito com pesos livres, aparelhos de 
musculação, bandas elásticas ou uso do 
próprio peso corporal.  
IV - Segundo as recomendações da sociedade 
brasileira de diabetes para exercício resistido 
para pacientes com diabetes mellitus tipo 1 
(nível de evidência C) ou tipo 2 (nível de 
evidência B), sugere-se pelo menos 1 set de 
10-15 repetições de 5 ou mais exercícios 
resistidos, envolvendo os grandes grupos 
musculares, de 2 a 3 sessões por semana, em 
dias não consecutivos.  
 
(A)  Apenas I e II estão corretas. 
(B)  Apenas II e III estão corretas. 
(C)  Apenas I, II e III estão corretas.  
(D)  Apenas I e II e IV estão corretas. 
(E)  Todas estão corretas. 
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21) Durante as duas primeiras décadas de 
vida, as principais atividades do organismo 
humano consistem em crescer e desenvolver-
se, dois fenômenos que ocorrem 
simultaneamente nesse período, sendo que 
sua maior ou menor velocidade depende do 
nível maturacional e, em alguns momentos, 
das experiências vivenciadas pela criança ou 
pelo adolescente (KARLBERG; TARANGER 
apud GUEDES; GUEDES, 1997). Entretanto, 
não se deve iniciar o ensino do(s) esporte(s) 
com crianças, adolescentes e jovens, sem se 
considerar os processos de crescimento, de 
desenvolvimento e de maturação. Uma vez 
desenvolvidos de forma harmoniosa, os 
benefícios para os praticantes são quase 
sempre assegurados de maneira a respeitar 
sua individualidade biológica, otimizando, 
assim, a possibilidade de seu aprendizado e a 
certeza de se desenvolver de forma saudável 
todo o seu potencial. Assim, o crescimento 
deve ser respeitado no momento da 
prescrição de atividades esportivas. Dessa 
forma, analise as afirmativas a respeito da 
definição de crescimento segundo a literatura: 
 
I - Segundo Guedes e Guedes (1997), o 
crescimento refere-se ao aumento no tamanho 
do corpo causado pela multiplicação ou pelo 
aumento do número de células. 
II - Segundo Tani et al (1988), o crescimento é 
um aumento do número e/ou do tamanho das 
células que compõem os diversos tecidos do 
organismo. 
III - Segundo Arruda (1993), o crescimento 
pode ser mensurado pela realização de 
medidas antropométricas de estatura, de 
massa corporal, de dobras cutâneas, de 
circunferências e de diâmetros. 
IV - Segundo Machado (2007) afirma que o 
crescimento diz respeito às mudanças na 
quantidade de substância viva do organismo, 
assim como a um aspecto quantitativo medido 
em unidades de tempo (cm/ano, g/dia) que 
enfatiza as mudanças normais de dimensão e 
que podem resultar em aumento ou 
diminuição de tamanho, aspectos que podem 
variar em forma e/ou proporção. 
 
(A)  Apenas I e II estão corretas. 
(B)  Apenas II e III estão corretas. 
(C)  Apenas I, II e III estão corretas. 
(D)  Apenas I e II e IV estão corretas. 
(E)  Todas estão corretas. 
 
22) O crescimento físico é muito importante 
no que diz respeito aos resultados esportivos. 
Em primeiro lugar, deve-se observar como o 
corpo se modifica durante o desenvolvimento. 

Durante esse processo, sucedem-se 
importantes mudanças no tamanho corporal, 
tal como em suas proporções. Essas 
transformações afetam a forma como as 
crianças desenvolvem diferentes atividades e 
habilidades, e apresentam variações 
consideráveis entre os sexos e as idades. 
Para Malina e Bouchard (2002), o crescimento 
é resultado de um complexo mecanismo 
celular que envolve basicamente três 
fenômenos diferentes. Assim, assinale a 
alternativa que aponta corretamente quais são 
estes três fenômenos: 
 
(A)  Hipermetropia, hipertrofia e agregação. 
(B)  Hiperfagia, hipertrofia e segregação. 
(C)  Hiperplasia, hipotrofia e agregação. 
(D)  Hiperplasia, hipertrofia e agregação. 
(E)  Hiperplasia, hipotrofia e segregação. 
 
23) Os padrões de movimento não são inatos, 
mas sim adquiridos com o tempo e a vivência. 
Esse processo inicia-se em casa, nas 
brincadeiras realizadas no dia-a-dia e, 
portanto, a criança chega à escola 
dominando-os parcialmente. Para que ela 
possa se aperfeiçoar, as atividades realizadas 
devem buscar o desenvolvimento desses 
padrões através de jogos e brincadeiras que 
envolvam os movimentos fundamentais. É 
importante salientar que a aceleração do 
processo de aprendizagem de um movimento 
básico (desenvolvimento precoce) pode 
causar insucessos futuros. Devem-se 
respeitar os limites das crianças e jamais 
forçá-las a fazer alguma atividade sem que 
estejam preparadas para isso. Assim, a 
criança precisa desenvolver os padrões 
fundamentais de movimento. Dessa forma, 
assinale a alternativa que apresenta 
corretamente as divisões dos padrões de 
movimento: 
 
(A)  Padrões de locomoção, padrões de 
manipulação e padrões de equilíbrio.  
(B)  Padrões de locomoção, padrões de 
agachamento e padrões de equilíbrio.  
(C)  Padrões de movimento especiais, padrões 
de movimento simples e padrões de movimento 
combinados.  
(D)  Padrões de movimento especiais, padrões 
de movimento simples e padrões de movimento 
mistos. 
(E)  Padrões de movimento especializados, 
padrões de movimento rudimentares e padrões 
de movimento autônomos. 
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24) Ao longo dos anos a educação física teve 
diferentes correntes e concepções. Existe 
pelo menos um ponto em comum entre as 
várias concepções de Educação Física, a 
insistência na tese da Educação Física como 
atividade capaz de garantir a aquisição e 
manutenção da saúde individual. Com maior 
ou menor ênfase, as concepções de Educação 
Física, de um modo geral, não deixam de 
resgatar versões que, em última instância, 
estariam presas no lema “mente sã em corpo 
são”. Em uma concepção que segundo 
Ghiraldelli Júnior foi até os anos de 1930 
existia a ênfase em relação à questão da 
saúde, o qual estava em primeiro plano. Para 
tal concepção, coube à Educação Física um 
papel fundamental na formação de homens e 
mulheres sadios, fortes, dispostos à ação. 
Mais do que isso, nesta concepção não se 
responsabilizava somente pela saúde 
individual das pessoas. Em verdade, ela agia 
como protagonista num projeto de “assepsia 
social”. Assim, assinale a alternativa que 
aponta corretamente qual concepção de 
Educação Física o enunciado se refere: 
 
(A)  Educação Física Militarista. 
(B)  Educação Física Higienista. 
(C)  Educação Física Progressista. 
(D)  Educação Física Populista. 
(E)  Educação Física Pedagogicista. 
 
25) O Futsal é um esporte que exige muita 
versatilidade dos jogadores, é necessário 
dizer que os sistemas táticos utilizados pelos 
jogadores durante o jogo se referem 
exclusivamente no posicionamento dos 
jogadores em quadra, portanto, sistema não é 
uma jogada ou manobra, nem tampouco um 
padrão de ataque, ou defesa. Mas, sim as 
jogadas e as diferentes formas de atacar e 
defender são aplicadas nos sistemas táticos 
definidos pela equipe técnica. Assim, assinale 
a alternativa que aponta corretamente 
sistemas táticos utilizados no futsal: 
 
(A)  São sistemas táticos do futsal 3x3, 2x1, 
4x4 e 3x2 com utilização de goleiro linha.  
(B)  São sistemas táticos do futsal 2x1, 3x1, 
4x0 e 3x1 com utilização de goleiro linha.  
(C)  São sistemas táticos do futsal 2x2, 3x1, 
4x0 e 3x2 com utilização de goleiro linha.  
(D)  São sistemas táticos do futsal 1x1, 3x0, 
4x1 e 3x2 com utilização de goleiro linha. 
(E) São sistemas táticos do futsal 2x1, 3x3, 
4x0 e 3x2 com infiltração. 
 
 
 

26) O voleibol exige de seus jogadores bons 
níveis de habilidade, precisão e regularidade 
(NOCE; SAMULSKI, 2002) associadas a 
características físicas específicas (SOUZA et 
al., 2006). Em relação ao contexto de jogo, o 
voleibol apresenta peculiaridades em relação 
aos outros esportes (ROCHA; BARBANTI, 
2004). O voleibol é considerado um esporte de 
rede (GRAÇA; MESQUITA, 2007) uma vez que 
sua quadra é dividida em duas metades iguais 
separadas por uma rede. O fato de a bola 
viajar de uma metade a outra não podendo 
tocar o solo, pois resulta em pontos para o 
adversário, torna o jogo de voleibol um dos 
esportes mais difíceis de ser ensinado, pois 
exige movimentos precisos e altamente 
técnicos (ORTH, 2003). O voleibol é composto 
de seis fundamentos básicos, que obedecem 
a uma sequência lógica dentro do jogo. 
Assim, assinale a alternativa correta sobre os 
fundamentos do voleibol: 
 
(A)  São fundamentos do voleibol o saque, o 
arremesso, o levantamento, o ataque, o bloqueio 
e a defesa.  
(B)  São fundamentos do voleibol o saque, o 
passe, o lançamento, o ataque, o bloqueio e a 
defesa. 
(C)  São fundamentos do voleibol o saque, o 
passe, o levantamento, o drible, o bloqueio e a 
defesa.  
(D)  São fundamentos do voleibol o saque, o 
passe, o levantamento, o ataque, o bloqueio e a 
defesa. 
(E)  São fundamentos do voleibol o saque, o 
passe, o levantamento, o drible, o bloqueio e a 
finta. 
 
27) o Basquetebol vem evoluindo e se 
desenvolvendo ao longo do tempo, tornando-
se, cada vez mais, um jogo de táticas 
complexas, minuciosas, que vislumbram a 
optimização dos resultados defensivos e 
ofensivos. A tática aplicada ao Basquetebol 
significa a utilização de recursos para definir 
situações durante um jogo, englobando os 
sistemas de jogo e situações grupais e 
individuais, podendo ser resumida como: “o 
que fazer” para resolver uma determinada 
situação (FERREIRA e DE ROSE JÚNIOR, 
2003). No que tange aos sistemas de jogo, em 
razão do Basquetebol ter se desenvolvido ao 
longo de sua criação, estudiosos, técnicos e 
jogadores e ex-jogadores, desenvolveram 
métodos que pudessem otimizar os 
resultados, quer sejam eles alusivos aos 
processos de marcação, e consequentemente, 
evitando que a equipe adversária obtivesse 
resultados satisfatórios, quer fossem alusivos 
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aos processos ofensivos, ou seja, na 
intencionalidade de vencer a marcação 
adversária e converter pontos. É nesse 
sentido, portanto, que existem dois tipos 
básicos de defesa. Um, que se baseia na 
marcação por zona, ou seja: quando o jogador 
responsabiliza-se por uma determinada área 
(zona) da quadra; e outro que se fundamenta 
na marcação de um determinado jogador, ou 
seja: marcação jogador a jogador, também 
conhecida como individual. A respeito dos 
sistemas de marcação por zona analise as 
afirmativas e assinale a alternativa correta: 
 
I - A marcação por zona a 2x1x2 é utilizada 
quando a equipe defensora enfrenta outra 
equipe com características de boas 
infiltrações no garrafão e, geralmente, com 
deficiências nos arremessos de média e longa 
distâncias. 
II - A marcação por zona 3x2 sua utilização se 
justifica quando a equipe defensora é 
"eficiente nos rebotes defensivos". 
III - Na marcação por zona 2x3 forma-se uma 
linha de três reboteadores, na intenção de 
garantir, rapidamente, o rebote defensivo, 
logo após o erro de finalização da equipe 
adversária. 
IV - Na marcação por zona 1x3x1 4 jogadores 
se organizam no entorno do garrafão em 
forma de uma "caixa" (box), ainda na intenção 
de evitar as infiltrações, bem como viabilizar 
os arremessos de fora. 
 
(A)  Apenas I e II estão corretas. 
(B)  Apenas II e III estão corretas. 
(C)  Apenas I, II e III estão corretas. 
(D)  Apenas I e II e IV estão corretas. 
(E)  Todas estão corretas. 
 
28) No handebol O ato de defender envolve 
alguns princípios fundamentais, como 
primeiro marcar antecipando-se aos gestos 
técnicos dos adversários, cumprir com sua 
missão específica na marcação, ajudar na 
marcação de outros jogadores e deslocar-se 
em função da movimentação dos adversários 
e da bola. Verificamos que a defesa inicia-se 
tão logo a equipe ofensora perder a posse de 
bola, o que resulta na transição defensiva, 
através da retomada da quadra defensiva, 
logo após o final de um ataque. Nesse sentido 
verificamos existir dois tipos básicos de 
defesa. Um que se baseia na marcação por 
zona, onde o jogador responsabiliza-se por 
uma determinada área (zona) da quadra, 
sendo a mais usual no Handebol, e acontece 
no entorno das áreas dos seis e/ou dos nove 
metros; e outro que se fundamenta na 

marcação - específica - de um determinado 
jogador. Assim, assinale a alternativa que 
aponta corretamente sistemas de marcação 
utilizados no handebol:  
 
(A)  No handebol podem ser utilizados os 
sistemas de marcação 6x2, 5x3, 4x4 e 3x3.  
(B)  No handebol podem ser utilizados os 
sistemas de marcação 6x0, 5x2, 4x4 e 3x3.  
(C)  No handebol podem ser utilizados os 
sistemas de marcação 6x6, 5x5, 4x4 e 3x3.  
(D)  No handebol podem ser utilizados os 
sistemas de marcação 6x0, 5x1, 4x2 e 3x3.  
(E)  No handebol podem ser utilizados os 
sistemas de marcação 5x2, 5x1, 2x2 e 3x3. 
 
29) De acordo com a Lei n° 12.796, de 
04.04.2013 - Altera a Lei n° 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional 
analise as afirmativas e assinale a alternativa 
correta: 
 
I - A lei estabelece ser dever dos pais ou 
responsáveis efetuar a matrícula das crianças 
na educação básica a partir dos 5 (cinco) anos 
de idade.  
II - Os currículos da educação infantil, do 
ensino fundamental e do ensino médio devem 
ter base nacional comum, a ser 
complementada, em cada sistema de ensino e 
em cada estabelecimento escolar, por uma 
parte diversificada, exigida pelas 
características regionais e locais da 
sociedade, da cultura, da economia e dos 
educandos. 
III - A educação infantil, primeira etapa da 
educação básica, tem como finalidade o 
desenvolvimento integral da criança de até 5 
(cinco) anos, em seus aspectos físico, 
psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da 
comunidade. 
IV - Entende-se por educação regular, para os 
efeitos desta Lei, a modalidade de educação 
escolar oferecida preferencialmente na rede 
regular de ensino, para educandos com 
deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação. 
 
(A)  Apenas I e II estão corretas. 
(B)  Apenas II e III estão corretas. 
(C)  Apenas I, II e III estão corretas. 
(D)  Apenas I e II e IV estão corretas. 
(E)  Todas estão corretas. 
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30) De acordo com a Lei n° 8.069, DE 13 DE 
JULHO DE 1990, que dispõe sobre o Estatuto 
da Criança e do Adolescente e dá outras 
providências analise as afirmativas e assinale 
a alternativa correta: 
 
I - Considera-se criança, para os efeitos desta 
Lei, a pessoa até doze anos de idade 
incompletos, e adolescente aquela entre doze 
e dezoito anos de idade. 
II - É dever da família, da comunidade, da 
sociedade em geral e do poder público 
assegurar, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos referentes à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, 
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária. 
III - Nenhuma criança ou adolescente será 
objeto de qualquer forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão, punido na forma da lei 
qualquer atentado, por ação ou omissão, aos 
seus direitos fundamentais. 
IV - É facultativo a vacinação das crianças nos 
casos recomendados pelas autoridades 
sanitárias. 
 
(A)  Apenas I e II estão corretas. 
(B)  Apenas II e III estão corretas. 
(C)  Apenas I, II e III estão corretas. 
(D)  Apenas I e II e IV estão corretas. 
(E)  Todas estão corretas. 


