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CONHECIMENTOS GERAIS 

Língua Portuguesa 

Instrução: Leia o texto a seguir e responda às ques-
tões de 01 a  05 .  

Ler e escrever... Palavras famil iares para todos 
os educadores, palavras que marcaram e continuam 
marcando uma função essencia l –  talvez a única fun-
ção – da escolaridade obrigatória. Redefin ir o sentido 
dessa função – e expl icar, portanto, o significado que 
se pode atr ibuir hoje a esses termos tão arraigados  
na insti tuição escolar –  é uma tarefa incontestável.  

Ensinar a ler e escrever é um desafio que trans-
cende  amplamente a al fabetização em sentido estr i-
to. O desafio que a escola enfrenta hoje é o de inco r-
porar todos os alunos ___ cultura do escrito, é o de 
conseguir que todos seus ex-alunos cheguem ___ ser 
membros plenos da comunidade de le itores e escrit o-
res. 

Participar na cultura escrita supõe apropriar -se 
de uma tradição de lei tura e escrita, supõe assumir  
uma herança cultural que envolve o exercício de d i-
versas operações com os textos  e a colocação em 
ação de conhecimentos sobre ___ relações entre os 
textos; entre e les e seus autores; entre os próprios 
autores; entre os autores, os textos e seu contexto...  

Agora, para concret izar o propósito de formar to-
dos os alunos como praticantes da cultura escri ta, é 
necessário reconceitualizar o objeto de ensino e 
construí- lo tomando como referência fundamental as 
práticas socia is de le itura e escrita. Pôr em cena uma 
versão escolar dessas práticas, que mantenha certa 
fidelidade ___ versão social (não-escolar), requer que 
a escola funcione como uma microcomunidade de 
lei tores e escri tores.  

(LERNER, Del ia.  Ler e escrever na escola :  o real ,  possível  e o 
necessário.  Porto Alegre:  Artmed,  2002.  p.  17).  

01. Segundo o texto, as palavras “Ler e escrever ”  

(A) não têm, a inda hoje, a notoriedade necessá-
ria entre os professores.  

(B) são objet ivos secundários da escola conte m-
porânea. 

(C) devem ganhar novas conceituações, atual i-
zadas para o contexto escolar .  

(D) já configuram termos conhecidos dos profes-
sores que conseguem incluir  todos os alunos  
na cultura letrada.  

02. As práticas socia is de le itura e escri ta,  

(A) precisam ser desconfiguradas para adequa-
rem-se aos propósitos da escola.  

(B) são objetos de ensino d istantes da sala de  
aula e, por esta razão, impróprios para o en-
sino.  

(C) já são trabalhadas no ensino de l íngua que  
as transforma em gêneros puramente escola-
res. 

(D) devem ser incorporadas ao cotidiano escolar  
mantendo o maior grau possível de fidedign i-
dade com seus contextos reais de produção.  

03. Os termos “arraigados” e “transcende”, nos co n-
textos em que foram empregados, significam, res-
pectivamente,  

(A) desenraizados; atinge.  
(B) entranhados; extrapola.  
(C) superficia is; se assemelha.  
(D) inf lig idos; se limita.  

04. Assinale a al ternativa que completa corretamente, 
e na sequência, as lacunas do texto.  

(A) à – a  – as –  à. 
(B) a – a  – às –  a. 
(C) à – à  – as –  a. 
(D) à – a  – às –  à. 

05. Marque a alternativa que apresenta o mesmo em-
prego da palavra subl inhada no trecho: “requer  
que a escola funcione como uma microcomunida-
de de lei tores e escritores”.  

(A) “A pessoa a que entreguei o livro deixou-o no  
taxi”.  

(B) “A verdade é que não f icaremos aqui”.  
(C) “Este é o escri tor por que fo i escri to o livro”.  
(D) “Os importunos são como as moscas que,  

enxotadas, revertem logo”.  

Matemática 

06. Durante um exercício de matemática, os alunos 
de uma escola públ ica entrevis taram todos os pro-
fessores que minis travam aula na insti tuição, com 
o objet ivo de saber a preferência por 4 candidatos 
à presidência da repúbl ica. Anal ise a tabela, i n-
completa, organizada pela turma e assinale a a l-
ternativa que corresponde à porcentagem apr oxi-
mada de professores e professoras que preferem 
o candidato A em relação ao número total de e n-
trevistados.  

 

(A) 26. 
(B) 25. 
(C) 23. 
(D) 30. 
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07. Carlos precisava calcular a hipotenusa de um 
tr iângulo. Como se lembrava de apenas alguns 
conceitos sobre o tema, mas não propriamente da 
fórmula do teorema de Pitágoras, desenhou um 
quadrado paralelo à cada lado do tr iângulo, d iv i-
dindo-os, novamente, em pequenos quadrados 
iguais , conforme a f igura a seguir. Portanto, a h i-
potenusa desse tr iângulo será:  

 

(A) 25. 
(B) 13. 
(C) 59. 
(D) 18. 

08. A professora do 3º Ano do Ensino Fundamental 
estava trabalhando com a sala formas de contar o 
tempo. Explicou que as 24 horas do dia poderiam 
ser contadas de 1 a 12 a.m. e de 1 a 12 p.m. Em 
seguida, ela propôs à turma o problema: “O rapaz 
marcou com a namora um encontro às 10h e che-
gou às 10h20. Ele está atrasado ou adiantado?”. 
Diante da pergunta, a professora obteve dois t i-
pos de resposta:  

I. O rapaz está atrasado em 20 min.  

II . O rapaz está adiantado em 11 horas e 40 minutos.  

Considerando apenas essas informações, é co r-
reto af irmar que  

(A) somente a resposta I está correta, pois a se-
gunda é improvável.  

(B) somente a resposta I I  está correta.  
(C) nenhuma das respostas está correta.  
(D) a resposta I, embora seja mais esperada, não  

descarta a resposta II  também como correta.  

Instrução: Leia a s ituação problema a seguir e res-
ponda às questões 09  e  10.  

Uma avaliação foi  apl icada para certa turma de 
35 alunos e dis tr ibuída em questões de pesos di fe-
rentes, conforme a tabela, a inda incompleta.  

 

09. A média ponderada de acertos nesta aval iação 
equivale a:  

(A) 15. 
(B) 12. 
(C) 14. 
(D) 13. 

10. A razão entre a média ponderada de pontos real i-
zada na prova e a quantidade de alunos da turma 
é: 

(A) 2/5. 
(B) 13/30. 
(C) 1/2. 
(D) 7/4. 

Atualidades 

11. Assinale a al ternativa que apresenta o fato inte r-
nacional relacionado ao termo “Brexit ”.  

(A) Processo de saída do Reino Unido da União  
Europeia.  

(B) Testes nucleares realizados pelo líder corea-
no Kim Jong-un. 

(C) Política de separação das famílias i legais  du-
rante o governo de Donald Trump.  

(D) Investigação do FBI sobre uma possível ing e-
rência russa durante a campanha presidenc i-
al de Donald Trump.  

12. “O Oscar, o Globo de Ouro, o Festival de Ca n-
nes... até 2017, todos esses eram eventos em que 
- salvo raras exceções -, atores, atr izes, produto-
res e diretores trocavam tapinhas nas costas e 
elogios amistosos. Neste ano, no entanto, torn a-
ram-se palco de uma campanha robusta de pr o-
testo” (Fonte : bbc.com). A notíc ia faz a lusão ao 
movimento:  

(A) #Time's  Up .  
(B) #A Call  To Men .  
(C) #MeToo .  
(D) #Women's Law .  
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13. Sobre o resgate dos 12 meninos e o técnico, no 
complexo de cavernas Tham Luang, na Tai lândia, 
assinale a a lternativa correta.  

(A) A equipe f icou presa em uma das cavernas 
devido a um forte deslizamento de terra.  

(B) Apesar do grande susto não houve vít imas  
fata is durante o resgate do grupo.  

(C) Os meninos e o técnico ta ilandeses ficaram 
mais de 25 dias presos na caverna, com pou-
ca comida e condições precárias de sobrev i-
vência.  

(D) O técnico Ekapol Chantawong teria se recu-
sado a comer para deixar mais para os men i-
nos e, por isso, era o mais fraco do grupo  
quando eles foram encontrados.  

14. Em 2018, uma série de atentados terrorista fez 
milhares de vít imas e preocupou o mundo. Dentre 
eles, em janeiro, um carro bomba explodiu na s e-
de da ONG “Save the Children ”, matando 6 pes-
soas e fer indo outras 22. O atentado fo i reiv ind i-
cado pelo grupo terrorista Estado Is lâmico. Das 
alternativas que se seguem, assinale aquela que 
apresenta os nomes, respectivamente, da c idade 
e do país que ocorreu este atentado . 

(A) Barcelona; Espanha.  
(B) Jalalabad; Afeganis tão.  
(C) Macerata; I tál ia .  
(D) Londres; Inglaterra. 

15. Assinale a al ternativa que aponta um dos desdo-
bramentos do incêndio no Museu Nacional, no Rio 
de Janeiro, em 2 de setembro deste ano.  

(A) Depois de d iversas buscas no local, autor i-
dades responsáveis informaram que todo o 
acervo do museu foi destruído pelo fogo, sem 
possiblidade de recuperação.  

(B) Peritos comprovaram que o incêndio, de fato,  
foi imprevisível, pois o prédio, onde se loc a-
lizava o museu, seguia todas as normas de  
segurança, inclus ive, com planos de combate  
a incêndio.  

(C) Oito d ias após o incêndio, o presidente M i-
chel Temer  assinou duas medidas provisórias  
(MPs) criando a Abram e os Fundos Patr imo-
niais.  

(D) Embora o MEC tenha se pronunciado sobre o  
ocorr ido, não ofereceu ajuda financeira para 
a reconstrução do museu e recuperação do 
acervo. 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

16. Quando se trata da questão da educação inc lus i-
va, algumas barreiras aparecem como fatores r e-
correntes e efet iva para implementação na escola. 
Marque a alternativa que descreve uma dessas 
barreiras. 

(A) A proposta de educação inclusiva está, equ i-
vocadamente, relacionada apenas às pesso-
as em si tuação de deficiênc ia.  

(B) Os profissionais da educação (professores, 
gestores, etc .) compreendem bem a proposta  
inclusiva e empenham-se constantemente em 
seu trabalho pedagógico.  

(C) Cada vez mais os professores recebem qual i-
ficação adequada para responderem aos de-
safios diários impostos pela educação inc lu-
siva.  

(D) As classes especiais e as salas de recursos 
cumprem satisfatoriamente o seu pap el no  
processo inclusivo no cotidiano escolar.  

17. Celso Antunes propõe que é necessário ensinar à 
criança a importância da espir i tualidade. Isso im-
plica que  

(A) o catol icismo deve ser implementado nas es-
colas como religião oficia l. Fazer uso dos 
preceitos dessa relig ião, como por exemplo  
orar o Pai Nosso no início do dia, é um cam i-
nho sugerido.  

(B) é preciso tratar de todas as relig iões em uma 
perspectiva histórica, demonstrando os valo-
res culturais de cada uma sem, entretanto,  
entrar nas questões de crença.  

(C) abrir as portas do conhecimento da criança  
de que a real idade materia l de sua vida pr e-
cede de uma real idade espir i tual, da qual sua  
consciência é parte integrante.  

(D) a escolha de uma doutr ina rel igiosa deve ser  
considerada a partir  da maior ia dos adeptos.  
Em outros termos, em um país como o Brasil  
onde mais de 90% da população é cristã, não  
faz sentido a escola abrir espaço para outras 
doutr inas.  

18. Após ler “Pedagogia da autonomia”, de Paulo 
Freire, um professor fez a lgumas conclusões que 
serão apresentadas a seguir. Avalie-as e marque 
a alternativa correta a partir  do pensamento de 
Freire. 

I. Ensinar exige r isco, aceitação do novo e rejeição 
a qualquer forma de discriminação.  

II . O reconhecimento e a assunção da identidade 
cultural  fazem par te do processo de ensino.  

II I. Sentimentos como alegria e esperança não são 
aprendizagens técnicas e, portanto, prescindíveis  
ao ensino.  

(A) I,  I I e  II I.  
(B) I e  I II .  
(C) I e  I I.  
(D) II  e II I .  

19. Quando se fala em desafios da escola contempo-
rânea, muitas realidades precisam ser mudadas. 
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Portanto, a lguns cenários são considerados pon-
tos inicia is, ao passo que outros são aqueles d e-
sejados, finais. Embora hoje, por exemplo, a inda 
exista a prát ica de uma aval iação a serviço da 
classif icação, seleção e ser iação, o desejo é de 
que essa avaliação passe a ser  

(A) uma ati tude de reprodução, de alienação ou 
leve ao cumprimento de normas.  

(B) um instrumento de homogeneização, de c las-
sificação e de estímulo à competição.  

(C) prognóstica, somativa, de explicação e apr e-
sentação de resultados finais.  

(D) uma ferramenta a serviço da aprendizagem 
do aluno, da formação, da promoção da c ida-
dania.  

20. “Não há humano fora da Cultura, pois e la é o no s-
so ambiente e nela somos socia lmente formados 
(com valores, crenças, regras, objetos, conhec i-
mentos etc .) e historicamente determinados (com 
as condições e concepções da época na qual v i-
vemos). Em suma, o Homem não nasce humano, e 
sim, torna-se humano na vida socia l e h istórica no 
interior da Cultura” (Mario Sérgio Corte lla . A es-
cola e o conhecimento ) . O processo do humano 
produzir-se, produzindo Cultura e sendo por ela 
produzido é denominado:  

(A) Paradoxo. 
(B) Hominização.  
(C) Sofismo cultural .  
(D) Aculturamento espontâneo.  

21. Analise as af irmações a seguir e assinale a a lte r-
nativa correta em relação ao uso das novas tecn o-
logias no ensino-aprendizagem. 

I. Com o advento do celu lar e sua popularização, 
torna-se desnecessário o conhecimento sobre ed i-
tores de textos.  

II . Comunicar-se à distância tornou-se um hábito na 
sociedade contemporânea, fazendo prescindir a 
presença do professor  em sala de aula.  

II I. É preciso considerar o uso das tecnologias, como 
ferramentas multimídia, no ensino.  

(A) I,  I I e  II I estão corretas.  
(B) Apenas I está correta.  
(C) Apenas II está correta.  
(D) Apenas III  está correta.  

22. “[ .. . ] a atenção à diversidade envolve formas de 
ensinar notavelmente complexas porque têm que 
responder a muitas variáveis que estão estre ita-
mente inter-relacionadas. Tudo isso leva a que 
nos demos conta, cada vez mais, da necessidade 
de util izar formas de intervenção extremamente 
flexíveis, que integrem todos aqueles que poten-
cialmente ajudam a aprender” (Antoni Zabala. A 
prática educativa ). Neste contexto, destaca-se 

aquilo que Freinet denominou de “contrato de tr a-
balho” que consiste em  

(A) facil i tar a tarefa dos professores ao propor a 
cada aluno as ativ idades de aprendizagem 
apropriadas a suas possib il idades e a seus  
interesses. Recebe este nome porque cada 
aluno estabelece um acordo com o professor  
sobre as atividades que deve realizar durante  
um período de tempo determinado, geralmen-
te uma ou duas semanas.  

(B) estabelecer l imites de intervenção dos gesto-
res no modo como cada professor trabalha 
em sala de aula, respeitando, deste modo a  
liberdade de pensamento e prát icas pedagó-
gicas.  

(C) estipular regras de conduta severas para os  
alunos de modo a manter a ordem em sala de  
aula e compor um ambiente harmonioso de  
trabalho. O contrato passa por um processo 
de redação com os alunos apenas para que 
possa ser formalizado diante da equipe ge s-
tora.  

(D) consolidar a liberdade dos a lunos que pode-
rão agir conforme o próprio interesse, sem 
regras rígidas ou orientação do professor.  
Tudo que for tratado em sala de aula passa,  
necessariamente, a integrar o conteúdo das  
aulas, sem preocupação com o fim ou propó-
sito pedagógico.  

23. Sobre a intel igência L inguística, assinale a alte r-
nativa correta.  

(A) Tem sua localização no cérebro exclusiva-
mente nos lobos fronta is e par ienta is esque r-
dos. 

(B) Não tem vínculo com outras inte ligências,  
afastando-se consideravelmente da inteligên-
cia Lógico-Matemática.  

(C) Um exemplo de pessoa que tinha essa intel i-
gência mais desenvolvida é Magic Johnson.  

(D) Define-se pela capacidade de processar ra-
pidamente mensagens linguísticas, de orde-
nar palavras e de dar sentido lúcido às men-
sagens.  

24. De acordo com Ribas, para um planejamento ef i-
caz é mister  uma organização que atenda a qua-
tro requisitos básicos na elaboração de seus pla-
nos: base sólida de informações, definição precisa 
de objetivos, previsão de alternativas e predomi-
nância da ação. Assim, um planejamento deve ter  

(A) r igor. 
(B) inercia.  
(C) ignorância.  
(D) elastic idade.  

25. Segundo Veiga, ex istem vários caminhos para 
construção do PPP (Projeto Polít ico Pedagógico), 
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uma vez que ele retrata o entendimento e o pe r-
curso possível tr ilhado em cada uma das escolas. 
Todavia, é possível apontar três movimentos bá-
sicos desse processo de construção do PPP de-
nominados pela autora de: Ato Situac ional, Ato 
Conceitual e Ato Operacional. Sobre o Ato Situ a-
cional, é correto afirmar que  

(A) nele a escola d iscute a sua concepção de  
educação e sociedade, homem, educação,  
escola, currículo, ensino e aprendizagem, v i-
sando a um esforço analít ico da realidade  
constatada, e vai defin indo como as prior ida-
des devem ser trabalhadas.  

(B) impl ica a tomada de decisão para atingir os 
objet ivos e as metas definidas coletivamente.  

(C) o objetivo é apreender o movimento interno 
da escola, conhecer seus confl itos e contr a-
dições, fazer seu diagnóstico e defin ir onde é  
prioritár io agir.  

(D) se refere às atividades a serem assumidas e  
realizadas para mudar a realidade das esc o-
las.  

26. Analise os itens acerca do Currículo e assinale a 
alternativa correta.  

I. O Currículo pode ser entendido e trabalhado como 
um simples conglomerado de disc iplinas isoladas.  

II . O Currículo representa o percurso que o indivíduo 
irá fazer ao longo de sua vida escolar, tanto em 
relação aos conteúdos apropriados quanto as at i-
vidades realizadas sob a sis tematização da esc o-
la. 

II I. Deve ser compreendido como eixo norteador dos 
trabalhos da escola.  

(A) I,  I I e  II I estão corretos. 
(B) Apenas I e I I estão corretos. 
(C) Apenas II e II I estão corretos. 
(D) Apenas II está correto. 

27. “A avaliação faz parte de um continuum e, como 
tal , deve ser processual, contínua, in tegrada no 
currículo e, com ele, na aprendizagem. Não são 
tarefas d iscretas, descontínuas, iso ladas, ins ign i-
ficantes em seu isolamento; tampouco é um apê n-
dice do ensino (MENDEZ. Aval iar para conhe-
cer.)”.  A ava l iação, segundo essa definição, deve  

(A) ser pontual, real izada no fim do processo de  
ensino aprendizagem para verif icar o nível de  
aprendizagem do aluno.  

(B) impl icar uma reflexão cr ít ica sobre a prát ica,  
a fim de verificar os avanços, as dificuldades  
e possibil i tar uma tomada de decisão sobre o 
que fazer para superar os obstáculos.  

(C) ocorrer num vazio conceitual, e não está d i-
mensionada por um modelo teórico de soc ie-
dade, de homem, de educação e, consequen-

temente, de ensino e de aprendizagem, ex-
presso na teoria e na prática pedagógica.  

(D) medir mudanças compor tamentais e de  
aprendizagem para quantif icar resultados.  

28. José Contreras, ao analisar os modelos de pr o-
fessores, faz d ist inção entre três tipos prof issio-
nais e suas concepções de autonomia. Para o Es-
pecialis ta técnico, por exemplo, a autonomia 
profissional é vis ta como  

(A) um ensino dir ig ido à emancipação indiv idual  
e social , guiada pelos valores de racional id a-
de, just iça e sat isfação.  

(B) responsabilidade moral indiv idual, conside-
rando os di ferentes pontos de vis ta. Equil í-
brio entre a independência de juízo e a res-
ponsabilidade socia l .  

(C) status  ou como atr ibuto. Autoridade unilateral  
do especialis ta. Não ingerência. Autonomia  
ilusória: dependência de d iretr izes técnicas,  
insensibi lidade para os dilemas, incapacida-
de de resposta criativa diante da incer teza.  

(D) emancipação: l iberação profissional e soc ial  
das opressões. Superação das distorções 
ideológicas. Consciência crí tica.  

29. “As at ividades básicas para as sequências de 
conteúdos _________ terão que ser aquelas que 
têm exercíc ios de repetição e, conforme a quant i-
dade e a complexidade da informação, uti lizem 
estratégias que reforcem as repetições mediante 
organizações signif icat ivas ou associações” (A n-
toni Zabala. A prática educativa ). O trecho ci tado 
trata dos conteúdos  

(A) factuais.  
(B) procedimentais.  
(C) ati tudinais.  
(D) operacionais.  

30. Quando se fala de educação inclusiva, deve -se ter 
consciência de que alguns princíp ios são norte a-
dores dessa proposta. Avalie os i tens que se s e-
guem e assinale a a l ternativa que apresenta quais  
fazem parte dos referidos princípios.  

I. Direito à educação.  

II . Direito de partic ipação.  

II I. Direito à igualdade de oportunidades.  

(A) I,  I I e  II I.  
(B) I e  I I apenas.  
(C) II  e II I  apenas.  
(D) I e  I II  apenas.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

31. Analise os i tens sobre adminis tração esportiva e 
assinale a a lternativa correta.  
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I. O termo é sinônimo de gestão do esporte e refere -
se à organização e direção racional e sistemática 
de at ividades esportivas e f ísicas em geral.  

II . É o mesmo que marketing  esport ivo.  

II I. É o processo de trabalhar com pessoas e recu r-
sos materia is para real izar objetivos de organiz a-
ções esportivas, de maneira eficaz.  

(A) I,  I I e  II I estão corretos.  
(B) Apenas I e I I estão corretos.  
(C) Apenas I e I II  estão corretos.  
(D) Apenas II e II I estão corretos.  

32. “O esporte ensinado das escolas como cópia irr e-
fletida  do esporte de competição ou de rendimen-
to só pode fomentar vivências de sucesso para 
uma minoria e o fracasso ou vivência de insuces-
so para a grande maioria (...)  para crianças e j o-
vens em um contexto escolar, é, no mínimo, uma 
irresponsabilidade pedagógica por parte de um 
profissional formado para ser professor” (Kunz .  
Transformação didático-pedagógica do esporte .) .  
Assim, o professor de educação fís ica  

(A) deve dar oportunidades a todos os alunos pa-
ra que desenvolvam suas potencial idades, de  
forma democrática e não seletiva, visando  
seu aprimoramento como seres humanos.  

(B) deve ser um treinador, buscando selecionar  
os alunos mais aptos as práticas espor tivas e  
treiná-los para as competições.  

(C) não deve considerar as características dos  
seus alunos em todas as d imensões. 

(D) deve se atentar e não ir  além das técnicas,  
estratégias e teorias dos d iversos esportes.  

33. De acordo com os PCNs de Educação Física, no 
âmbito da educação fís ica, os conhecimentos 
construídos devem possibi li tar a análise crít ica 
dos valores socia is, tal  como 

(A) a polít ica e a soc iedade.  
(B) os padrões de beleza e saúde.  
(C) a ét ica na mídia.  
(D) o consumismo.  

34. No que concerne à questão de gênero, as aulas 
de educação fís ica podem contr ibuir  

(A) através de aulas separadas para meninos e 
meninas, pois as capacidades dos cor pos 
masculino e feminino são dist intas e haveria  
a supremacia mascul ina na maioria dos c a-
sos, o que causaria reações preconceituosas.  

(B) trabalhando mais com aulas teóricas, pois  
assim tanto meninos quanto meninas teriam a 
mesma capacidade para executar as ta refas  
e não haveria discriminação.  

(C) através de aulas mistas, opor tunizando para 
que meninos e meninas convivam, observem-
se, descubram-se e possam aprender a ser  

tolerantes, a não discriminar e a compreen-
der as diferenças, de forma a não reproduzir  
estereotipadamente re lações sociais autori tá-
r ias.  

(D) não trabalhando o tema, pois não se relacio-
nam a sua discipl ina.  

35. “Ao contrário de outras modalidades paralímpicas, 
o _______ foi desenvolv ido exclusivamente para 
pessoas com defic iência v isual. A quadra tem as 
mesmas dimensões das de vôlei (9m de largura 
por 18m de comprimento). As par tidas são real i-
zadas em dois tempos de 12 minutos, com 3 min u-
tos de intervalo. Cada equipe conta com três j o-
gadores titu lares e três reservas. De cada lado da 
quadra, há um gol com 9m de largura e 1,30m de 
altura. Os at letas são, ao mesmo tempo, arreme s-
sadores e defensores. O arremesso deve ser ras-
teiro ou tocar pelo menos uma vez nas áreas 
obrigatórias. O objetivo é balançar a rede adve r-
sária”. (Fonte : www.cpb.org.br). A modalidade pa-
ralímpica que completa corretamente a lacuna é  

(A) Futebol de 5.  
(B) Futebol de 7.  
(C) Basquete em cadeira de rodas.  
(D) Goalbal l.  

36. Assinale a alternativa que apresenta um risco da 
especialização esport iva precoce.  

(A) Pluralização do desenvolvimento.  
(B) Estresse de competição.  
(C) Participação excessiva em jogos e brincade i-

ras infantis .  
(D) Euforia esportiva.  

37. Analise as assert ivas acerca de jogos cooperat i-
vos e assinale a a lternativa correta.  

I. Jogos onde os participantes jogam com os outros, 
ao invés de uns contra os outros.  

II . Eles reforçam a confiança mútua e todos podem 
participar autenticamente.  

II I. Joga-se para superar desafios.  

(A) I,  I I e  II I estão corretas.  
(B) Apenas I e I I estão corretas.  
(C) Apenas III  está correta.  
(D) Apenas I está correta.  

38. Os programas, para idosos, pautados em uma 
perspectiva sócio educacional, v isam 

(A) a combater o iso lamento e favorecer a inc lu-
são e a (re)inserção social do idoso, elas não  
tratam o mesmo enquanto um ser em desen-
volvimento.  

(B) à análise dos processos de mudanças fisio-
lógicas que ocorrem com o envelhecimento.  
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(C) a instrumentar o idoso para desenvolver um 
maior grau de autonomia, no sentido de lutar  
por seus direitos, de melhor se relacionar  
com diferentes gerações, enfim dar a sua c o-
laboração enquanto membro úti l da socieda-
de. 

(D) apenas a manutenção da saúde.  

39. Assinale a alternativa que apresenta uma adapta-
ção fis iológica metabólica do treinante de at ivid a-
des física na academia.  

(A) Melhora o rendimento do coração ao produzir  
as necessidades energéticas do miocárdio 
mediante a redução da frequência cardíaca e 
da pressão sanguínea.  

(B) Aumento da sensib il idade à insul ina a acele-
ração do metabolismo das lipoproteínas no  
plasma, reduzindo os níveis de tr ig licerídeos  
e, em menor grau, do colesterol ligado às l i-
poproteínas de baixa e de muito baixa dens i-
dade. 

(C) Eleva o conteúdo de mioglobina dos múscu-
los esquelét icos e aumenta a quantidade de  
oxigênio dentro da célu la, o que fac il ita  a d i-
fusão do oxigênio para as mitocôndrias.  

(D) Favorece o retorno venoso e evita o repr e-
samento do sangue nas extremidades do  
corpo. 

40. Na adolescência é que se ganha 25% da al tura e 
50% do peso final . Nessa fase também é que 
ocorre o pico de formação de massa óssea, por  
isso, é necessário para o adolescente uma dieta 
r ica em 

(A) ferro. 
(B) potássio.  
(C) cálcio.  
(D) carboidrato.  

 



 

 

 


