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15 QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA  

 

TEXTO 1 

 

Número de mortos no terremoto do Japão 

 
Tóquio, 9 abr (EFE).- O número de mortos pelo terremoto e o 

tsunami de 11 de março no nordeste do Japão subiu neste 

sábado para 12.898, enquanto outras 14.824 pessoas continuam 

desaparecidas, segundo o último levantamento oficial. 

 

Além disso, em mais de 2.300 refúgios temporários continuam 

vivendo mais de 153 mil pessoas provenientes em sua maioria 

das províncias de Miyagi, Iwate e Fukushima, as mais 

devastadas pela catástrofe. 

 

Em Miyagi, os mortos chegam a 7.869 e há 6.578 pessoas que 

ainda não foram localizadas, enquanto em Iwate há 3.766 

mortos e 4.707 desaparecidos e em Fukushima as vítimas são 

1.201 e os desaparecidos, 3.535. 

 

Aproximadamente 83% dos corpos encontrados até o momento 

foram identificados e entregues a suas famílias, apesar de que, 

com a passagem do tempo, os trabalhos ficam cada vez mais 

difíceis. 

 

Desde quinta-feira, cerca de 300 policiais buscam as vítimas do 

terremoto e tsunami de 11 de março na zona de exclusão de 20 

quilômetros ao redor da usina nuclear de Fukushima Daiichi, 

onde acredita-se que ainda haja mais de 2 mil corpos. 

 

Nessa área não haviam sido realizados trabalhos de recuperação 

de corpos por conta dos temores da alta radioatividade da usina 

nuclear de Fukushima, cujos reatores sofreram grandes 

vazamentos. 

 

Os policiais, que começaram a busca em áreas evacuadas da 

localidade de Minamisoma, contam com trajes de proteção, 

máscaras e detectores de radioatividade. 

 

Neste sábado também foi divulgado que a réplica de 7,1 graus 

registrada na última quinta-feira, que afetou a mesmas regiões 

do terremoto de 11 de março, provocou cinco mortes e deixou 

283 pessoas feridas. 

 

01-Os vocábulos 'não' (l. 6), 'até' (l. 8) e 'por conta' (l. 13), 

aparecem como elementos de coesão textual conferindo a ideia 

respectivamente de: 

 

A. Negação – tempo – causa. 

B. Negação – direção – causa. 

C. Oposição – tempo – conseqüência. 

D. Oposição –direção – causa. 

E. Conseqüência – tempo – conseqüência. 

 

 

 

 

 

 

02-Em qual dos períodos a seguir está conservado o sentido do 

seguinte trecho: “Desde quinta-feira, cerca de 300 policiais 

buscam as vítimas do terremoto e tsunami de 11 de março na 

zona de exclusão de 20 quilômetros ao redor da usina nuclear 

de Fukushima Daiichi, onde acredita-se que ainda haja mais de 

2 mil corpos.” 

 

A. Até quinta-feira, cerca de 300 policiais buscam as 

vítimas do terremoto e tsunami de 11 de março na zona 

de exclusão de 20 quilômetros ao redor da usina 

nuclear de Fukushima Daiichi, onde acredita-se que 

ainda haja mais de 2 mil corpos. 

B. Desde quinta-feira, mais  de 300 policiais buscam as 

vítimas do terremoto e tsunami de 11 de março na zona 

de exclusão de 20 quilômetros ao redor da usina 

nuclear de Fukushima Daiichi, onde acredita-se que 

ainda haja mais de 2 mil corpos. 

C. Desde quinta-feira, cerca de 300 policiais buscam as 

vítimas do terremoto e tsunami de 11 de março na zona 

de exclusão de 20 quilômetros ao redor da usina 

nuclear de Fukushima Daiichi, aonde acredita-se que 

ainda haja mais de 2 mil corpos. 

D. Desde quinta-feira, mais de 300 policiais buscam as 

vítimas do terremoto e tsunami de 11 de março na zona 

de exclusão de 20 quilômetros ao redor da usina 

nuclear de Fukushima Daiichi, na qual acredita-se que 

ainda haja mais de 2 mil corpos. 

E. Desde quinta-feira, mais ou menos 300 policiais 

buscam as vítimas do terremoto e tsunami de 11 de 

março na zona de exclusão de 20 quilômetros ao redor 

da usina nuclear de Fukushima Daiichi,  onde acredita-

se que ainda haja mais de 2 mil corpos. 

 

03-O texto acima caracteriza-se como uma reportagem porque: 

 

A. Usa a variedade informal da língua escrita. 

B. Há ausência de conexão entre o fato central e o que 

está enunciado no título. 

C. Apresenta a abordagem de um acontecimento 

relevante para a sociedade. 

D. Aborda um acontecimento banal e corriqueiro de um 

lugar relativamente isolado, mas que causa impacto. 

E. Desnecessidade de narração. 

 

04-Qual das alternativas abaixo mais se adequa às ideias do 

texto? 

 

A. O governo japonês não pode fazer nenhum cálculo 

quanto ao número de mortos por causa do número de 

desaparecidos. 

B. É natural que com 83% dos mortos identificados e 

entregues às famílias os trabalhos se tornem cada vez 

mais difíceis. 

C. Em áreas evacuadas tornou-se mais difícil fazer as 

buscas já que a população poderia ser atingida pela 

radiação, então os policiais usaram trajes especiais. 

D. Devido ao perigo da radioatividade as buscas numa 

área em que se situa uma usina nuclear não foram 

realizadas imediatamente. 

E. Mesmo depois de encontrados muitos corpos, a réplica 

do tsunami fez com que as buscas fossem inúteis. 
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TEXTO 2 

05-O texto: 

 

A. Ensina duas maneiras de matar pessoas. 

B. Compara duas atitudes que direta ou indiretamente 

levam à morte inocentes. 

C. Procura incutir na mente do leitor que para se resolver 

os problemas sociais deve-se investir em saúde e 

educação em primeiro lugar. 

D. Denuncia de maneira contundente o problema do 

desvio de verbas no país citando um exemplo recente 

desse fato ocorrido em nosso país. 

E. Procura sobretudo um pouco de humor ao retratar os 

dois maiores problemas do país: desvio de verbas e a 

violência escolar. 

 

06-No trecho: “ou pegava uma arma e saía atirando em todo 

mundo ou virava político e desviava a grana da saúde, educação 

e segurança pública.” 

 

A. As orações são coordenadas e apresenta duas opções 

ao ouvinte. 

B. A segunda oração é subordinada à primeira e entre elas 

se estabelece a relação de alternativa. 

C. As orações são independentes entre si, por isso não 

estabelecem nenhuma relação de sentido. 

D. As orações são coordenadas e o conteúdo de uma 

exclui o da outra. 

E. O período é composto por subordinação. 

 

07-Assinale a alternativa que está INCORRETA quanto à 

linguagem do texto: 

 

A. Em: “eu ouvia muitas vozes que diziam pra eu matar 

muita gente” o pronome sublinhado pode ser 

substituído pelo também pronome 'mim' sem prejuízo 

da correção gramatical. 

B. Os dois pontos são usados para introduzir um 

esclarecimento sobre algo mencionado no texto. 

C. No trecho: '...e tinha de escolher entre duas opções...' a 

preposição 'de' poderia dar lugar ao pronome relativo 

'que' tornando a oração mais adequada à variedade 

padrão da língua. 

D. No último período do texto, a vírgula separa os termos 

de uma enumeração. 

E. Algumas marcas da oralidade estão presentes no 

trecho, mas não comprometeram de maneira alguma 

sua compreensão. 

 

TEXTO 3 

 

Renova-te. 

Renasce em ti mesmo. 

Multiplica os teus olhos, para verem mais. 

Multiplica-se os teus braços para semeares tudo. 

Destrói os olhos que tiverem visto. 

Cria outros, para as visões novas. 

Destrói os braços que tiverem semeado,  

Para se esquecerem de colher. 

Sê sempre o mesmo. 

Sempre outro. Mas sempre alto. 

Sempre longe. 

E dentro de tudo. 

Cecília Meireles 

 

08-Assinale a alternativa correta sobre o texto: 

 

A. “Sê sempre o mesmo. 

       Sempre outro.” Expressam o desejo do eu lírico 

de manter-se sempre na mesma situação. 

B. 'Cria outros, para as visões novas.' Se a forma verbal 

'cria' fosse substituída pela forma verbal 'crie', não 

haveria mudança nenhuma no aspecto modo temporal. 

C. 'Multiplica os teus olhos, para verem mais.' o trecho 

destacado, ao substituirmos 'multiplica' por 'soma', não 

ocorreria nenhuma alteração de sentido no verso. 

D. 'alto' e 'tudo' podem ser compreendidos como 

sinônimos no texto. 

E. Os verbos estão empregados no modo imperativo, 

dando ao texto um tom de aconselhamento. 

 

09-Pode-se afirmar que o texto é sobretudo: 

 

A. Objetivo. 

B. Confessional. 

C. Ilógico. 

D. Subjetivo. 

E. Misterioso. 

 

TEXTO 4 

 

Falcão cria situação inusitada em rádio e dá prazo para assinar 

com o Inter 

Paulo Roberto Falcão apresentou seu programa semanal na 

Rádio Gaúcha neste sábado. Inicialmente, a atração teria outro 

comandante. Mas o iminente novo comandante do Inter mudou 

de idéia. Mas criou uma situação curiosa. Fez uma espécie de 

auto-entrevista, misturada com um pronunciamento. 

Tudo motivado pela forte tendência de que ele assuma o time 

do seu coração até segunda-feira. No episódio, o ex-jogador 

estipulou um prazo para acertar a troca do microfone pelo 

abrigo: domingo. 

“Algumas pessoas do Inter me ligaram, tivemos algumas 

conversas depois da saída do Celso, mas não tem 

absolutamente mais nada. Principalmente pela minha empresa e 

pela instituição do Internacional. As coisas têm que se decidir 

no máximo até amanhã [domingo]. Infelizmente não posso 

avançar, por respeito a todos”, disse Falcão, na abertura do seu 

programa. 

http://pensador.uol.com.br/autor/Cecilia_Meireles/
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10-O termo 'inusitada' pode ser entendido corretamente como 

sinônimo de: 

 

A. assustadora 

B. inabitual 

C. indiferente 

D. casual 

E. prenunciada 

 

11-O termo 'auto-entrevista' indica que Falcão: 

 

A. Dirigiu uma entrevista a si mesmo. 

B. Resolveu apresentar ele mesmo seu programa. 

C. Não permitiu que outro apresentador assumisse seu 

lugar. 

D. Respondeu a todas as perguntas dos jornalistas. 

E. Fez um pronunciamento. 

 

12-No trecho: “Algumas pessoas do Inter me ligaram, tivemos 

algumas conversas depois da saída do Celso, mas não tem 

absolutamente mais nada.” pode-se afirmar corretamente que: 

 

A. A forma verbal 'tem' pode ser substituída por uma 

forma do verbo 'haver', sem prejuízo do sentido do 

período. 

B. O vocábulo 'absolutamente' serviu como intensificador 

e prejudicaria a correção semântica do período se fosse 

omitido. 

C. 'mas' é geralmente conjunção adversativa, porém no 

caso do período acima, dá ideia de adição entre os 

termos que liga. 

D. 'ligar' não deve ser empregado em lugar do verbo 

'telefonar', sem prejuízo da compreensão do texto no 

qual se insere. 

E. A ausência de sujeito para a forma verbal 'tivemos', 

provoca ambiguidade na oração. 

 

13-“por respeito a todos”. Assinale a alternativa correta sobre 

a concordância no trecho destacado: 

 

A. O substantivo 'respeito', na norma padrão, é regido pela 

preposição 'por'. 

B. 'respeito' pede complemento regido por preposição. 

C. Por derivar do verbo 'respeitar', 'respeito' deve sempre 

ser regido por uma preposição. 

D. A expressão estaria de acordo com a norma padrão se a 

preposição 'a' fosse substituída por 'de'. 

E. 'respeito' não deve ser regido por preposição de acordo 

com a norma culta, mas é aceitável porque o texto em 

questão reproduz a fala. 

 

TEXTO 5 

14-Em qual das alternativas abaixo há uma análise correta das 

expressões do texto? 

 

A. Seria correto escrever a frase do primeiro quadrinho da 

seguinte forma: 'vá à frente e monte Lucy.' 

B. No segundo quadrinho a expressão 'para onde vai' não 

poderia ser trocada por 'aonde vai' sem prejuízo da 

correção gramatical. 

C. Em 'a cozinha', no terceiro quadrinho, houve a fusão 

da preposição 'a' com o artigo feminino, portanto 

deveria haver o emprego do acento grave. 

D. No terceiro quadrinho, 'Lucy' é um vocativo e não 

deveria estar separado por vírgula. 

E. No último quadrinho, 'até a cozinha' é um exemplo de 

emprego facultativo do acento grave na ocorrência de 

crase. 

 

15-Em qual dos trechos da notícia reproduzida abaixo NÃO há 

um erro de acordo com a norma padrão da língua? 

 

A. Quem busca uma boa programação musical para este 

domingo (10) pode escolher entre grandes shows, 

ambos com entrada franca. A cantora Mônica Feijó 

defende o repertório de seu novo disco, no Parque 

Dona Lindu. No mesmo horário acontece o show de 

lançamento do Sonoris Fabrica, no Teatro de Santa 

Isabel, um espetaculo cuja influência mais nítida é a 

do movimento armorial, na união do erúdito com o 

popular.  

B. Abusando da música pop em suas letras e arranjos 

Mônica Feijó que canta composições do disco novo e 

de outros momentos da carreira estará acompanhada 

de banda formada pelo baixista Areia - que também 

assina a direção musical, o baterista Tom Rocha, o 

guitarrista Rodrigo Souza e o tecladista Guga Fonseca. 

C. Para o show do Sonoris Fábrica, o artista plástico 

Romero de Andrade Lima, que assina as ilustrações do 

encarte, criou 11 paineis, representando cada uma das 

músicas do disco. Já a direção de palco ficou a cargo 

do artista plástico Dantas Suassuna. 

D. "A nossa ideia era transformar em imagem as 

sensações das músicas da Sonoris Fábrica": diz o 

violinista Sérgio Ferraz. 

E. O repertório do show tem cerca de duas horas e conta, 

entre outras, com as músicas Poeira, Baião do Bob 

Ivo, A feira, Tango flamenco, Sossego, Zumbi e Festa 

da colheita, estas três últimas com a partipação do 

percussionista Jerimum de Olinda. 
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16-Podem participar do PRO JOVEM Adolescente, EXCETO: 

 

A. O público do Pro Jovem Adolescente é constituído por 

Jovens entre 15 e 17 anos. 

B. Pertençam às famílias beneficiárias do Programa Bolsa 

Família (obrigatoriamente). 

C. Tenham participado do PETI. 

D. Estejam vinculados ou tenham sido inseridos no 

serviço de enfrentamento ao abuso e a exploração 

sexual (Sentinela). 

E. Egressos ou em cumprimento de medidas sócio 

educativas (de internação e de proteção). 

 

17-O PRO JOVEM Adolescente articula 03 eixos estruturantes 

que são: 

 

A. Direitos humanos e sócio assistenciais, participação 

cidadã e mundo do trabalho. 

B. Convivência social, participação cidadã e saúde e 

esporte. 

C. Convivência social, participação cidadã e cultura. 

D. Convivência social, participação cidadã e mundo do 

trabalho. 

E. Trabalho, participação cidadã e saúde e cultura. 

 

18-São condições de desligamento do PRO JOVEM 

Adolescente, EXCETO: 

 

A. Conclusão do ciclo completo de atividades. 

B. Completar 18 anos (ciclo completo). 

C. Descumprimento reiterado e injustificado com 

matrícula e frequência escolar. 

D. Descumprimento grave de normas de convivência. 

E. Desligamento do programa bolsa família. 

 

19-No Art. 10. Da Lei Nº 11.692/08, O Projovem Adolescente - 

Serviço Socioeducativo destina-se aos jovens de 15 (quinze) a 

17 (dezessete) anos, com as descrições abaixo, do qual é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Pertencentes a família beneficiária do Programa Bolsa 

Família – PBF ao menos 6 meses. 

B. Egressos de medida socioeducativa de internação ou 

em cumprimento de outras medidas socioeducativas 

em meio aberto, conforme disposto na Lei nº 8.069, de 

13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

C. Em cumprimento ou egressos de medida de proteção, 

conforme disposto na Lei no 8.069, de 13 de julho de 

1990. 

D. Egressos do Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil – PETI.  

E. Egressos ou vinculados a programas de combate ao 

abuso e à exploração sexual. 

 

 

 

20-Sobre as principais mudanças obtidas com a modificação do 

Agente Jovem para o PRO JOVEM Adolescente é 

INCORRETO afirmar: 

A. Extinguiu o auxílio de 65 (um benefício de R$ 30,00 é 

pago diretamente às famílias). 

B. Priorizou os jovens de 15 a 17 anos integrantes das 

famílias do Programa Bolsa Família (PBF). 

C. Ampliou a permanência no programa para até 24 

meses. 

D. Preveu uma expansão territorial na lógica dos CRAS 

(SUAS) até 4 mil municípios até 2010. 

E. Incorporou o programa Escola de Fábrica, do MEC. 

 

21-Art. 2º O Projovem, destinado a jovens de 15 (quinze) a 29 

(vinte e nove) anos, com o objetivo de promover sua 

reintegração ao processo educacional, sua qualificação 

profissional e seu desenvolvimento humano, será desenvolvido 

por meio das seguintes modalidades, EXCETO: 

 

A. Projovem Adolescente - Serviço Socioeducativo. 

B. Projovem Urbano. 

C. Projovem Campo - Saberes da Terra. 

D. Projovem Trabalhador. 

E. Projovem Juventude cidadã. 

 

22-O Projovem Adolescente - Serviço Socioeducativo será 

coordenado pelo(o): 

 

A. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome. 

B. Secretaria Nacional de Juventude da Secretaria-Geral 

da Presidência da República. 

C. Secretaria-Geral da Presidência da República. 

D. Ministério da Educação. 

E. Ministério do Trabalho e Emprego. 

 

23-Referente ao financiamento do PROJOVEM de acordo com 

a Lei Nº 11.692/08 é INCORRETO afirmar: 

 

A. Os órgãos responsáveis pela coordenação das 

modalidades do Projovem definirão, a cada exercício 

financeiro, a forma de cálculo, o número e o valor das 

parcelas a serem repassadas aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios, bem como as orientações e 

instruções necessárias à sua execução, observado o 

montante de recursos disponíveis para este fim, 

constante da Lei Monetária Anual. 

B. Os saldos dos recursos financeiros recebidos pelos 

órgãos e entidades da administração pública federal, 

estadual, municipal e do Distrito Federal à conta do 

Projovem, existentes na conta-corrente específica a 

que se refere o caput do artigo 4º, em 31 de dezembro 

de cada ano deverão ser aplicados no exercício 

subseqüente, com estrita observância ao objeto de sua 

transferência, nos termos da legislação vigente. 

C. O órgão responsável pelas modalidades do Projovem 

definirá o agente pagador entre uma instituição 

financeira oficial. 
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D. As despesas com a execução do Projovem observarão 

os limites de movimentação, de empenho e de 

pagamento da programação orçamentária e financeira 

anual. 

E. O Poder Executivo deverá compatibilizar a quantidade 

de beneficiários de cada modalidade do Projovem com 

as dotações orçamentárias existentes. 

 

24-Na modalidade Projovem Campo - Saberes da Terra 

poderão ser pagos até:  

 

A. 6 auxílios financeiros. 

B. 10 auxílios financeiros. 

C. 12 auxílios financeiros. 

D. 14 auxílios financeiros. 

E. 20 auxílios financeiros. 

 

25-Referente à Lei nº 11.340/06 é INCORRETO afirmar: 

 

A. A Lei nº 11.340, de 2006, conhecida como Lei Maria 

da Penha, representa um avanço histórico no combate 

à violência contra a mulher, pois legitima e legaliza o 

repúdio a todas as formas de violência contra a mulher 

e a necessidade de punição mais severa contra o 

agressor.  

B. A Lei Maria da Penha é um dos maiores avanços na 

luta pelo combate à violência contra as mulheres.  

C. A lei alterou o Código Penal brasileiro e possibilitou 

que agressores (marido, companheiro, namorado, 

parentes, desconhecidos) de mulheres no âmbito 

doméstico ou familiar sejam presos em flagrante ou 

tenham sua prisão preventiva decretada; estes 

agressores também não poderão mais ser punidos com 

penas alternativas e a legislação também aumenta o 

tempo máximo de detenção previsto de um para cinco 

anos.  

D. A nova lei ainda prevê medidas que vão desde a saída 

do agressor do domicílio até a proibição de sua 

aproximação da mulher agredida e dos filhos. 

E. A lei também tipifica a violência doméstica contra a 

mulher como uma violência contra os direitos 

humanos.  

 

26-Sobre Declaração Universal dos Direitos Humanos é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Em 1946, a Organização das Nações Unidas criou o 

Comitê de Direitos Humanos responsável pela redação 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

documento que conseguiu expressar uma visão de 

mundo, até hoje atual, desejada pela comunidade 

internacional.  

B. A Declaração adotada pela ONU em 1948,  tem por 

missão exclusiva contribuir para a construção da paz 

por meio da cooperação entre as nações, visando 

fortalecer o respeito universal à justiça, o estado de 

direito e a garantia dos direitos humanos e liberdades 

fundamentais.  

 

 

C. Desde sua criação, a UNESCO tem participado da 

organização e realização de todos os eventos mundiais 

sobre direitos humanos, bem como da construção de 

parâmetros e standards internacionais relacionados a 

esse tema.  

D. A Constituição de 1988 fixou os direitos humanos 

como um dos princípios que devem reger as relações 

internacionais do Brasil (artigo 4º, inciso II).  

E. O texto reconhece ainda, como tendo status 

constitucional, os direitos e garantias contidos nos 

tratados internacionais ratificados pelo Brasil, que não 

tenham sido incluídos no artigo 4º da Constituição.  

 

27-Numa competição de salto em distância, são consideradas 

falha do atleta, EXCETO:  

 

A. Correr por fora das linhas brancas que delimitam o 

corredor em qualquer ponto. 

B. Dar impulso fora da tábua de impulsão, seja à sua 

frente ou atrás do prolongamento da linha de 

medição. 

C. Tocar o solo entre a linha de impulsão e o setor de 

queda. 

D. Empregar qualquer forma de salto mortal enquanto 

estiver correndo ou no ato do salto. 

E. No curso da queda, tocar o solo fora da caixa mais 

próximo da linha de impulsão que a marca mais 

próxima feita na areia. 

 

28-Referente à avaliação para prática de esportes em escolares 

é INCORRETO afirmar: 

 

A. O objetivo da avaliação de saúde com pré-

participação em esportes é determinar se a criança ou 

adolescente pode participar com segurança de uma 

atividade desportiva organizada. 

B. Deve-se dar atenção às partes do corpo mais 

vulneráveis ao estresse dos esportes. 

C. A história clínica e o exame físico devem concentrar-

se nos seguintes sistemas: cardiovascular (lesões 

estenóticas, hipertensão arterial, cirurgia), 

respiratório (asma), visão, genitourinário (ausência 

ou perda da função de um testículo ou rim), 

gastrointestinal (hepatoesplenomeglia), pele 

(infecção), musculoesquelético (inflamação, 

disfunção, hérnia) e neurológico (concussões, 

convulsões não controladas). 

D. Esta pode ser também uma boa oportunidade para 

uma avaliação dos significados pessoais que a 

criança ou adolescente atribui às atividades 

esportivas, podendo ser avaliada a presença de 

comportamentos relacionados a transtornos 

alimentares, por exemplo, se a prática esportiva é 

utilizada como método compensatório para 

manutenção do peso, o uso abusivo de diuréticos, o 

uso de esteroides anabolizantes. 

 

 

 

 

http://www.unesco.org.br/publicacoes/copy_of_pdf/decunivdireitoshumanos.pdf/mostra_padrao
http://www.unesco.org.br/publicacoes/copy_of_pdf/decunivdireitoshumanos.pdf/mostra_padrao
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E. As orientações em saúde devem incluir 

aconselhamento sobre uso de equipamento protetor, 

supervisão e instruções adequadas, uso de 

medicamentos (por exemplo, betabloqueadores). 

Além de abordar as necessidades nutricionais para 

manter o crescimento e a interrupção da atividade 

quando ocorrer dor.  

 

29-Quanto à ética profissional é INCORRETO afirmar: 

 

A. A ética profissional é um elo com o meio social, que 

deve ser exercida baseada em três sustentáculos: a 

competência, a responsabilidade e a ética. 

B. O aprimoramento profissional significa a atualização 

permanente da técnica, demandada de modo 

constante pelos avanços do conhecimento e da 

própria técnica. 

C. A ética profissional constitui um conjunto de valores 

morais aplicados especificamente à prática de um 

ofício. 

D. O profissional de Educação Física é a pessoa que, 

com a prática de conhecimentos específicos de várias 

disciplinas, visa desenvolver aspectos que levem ao 

bem estar físico e mental, proporcionando uma 

melhor qualidade de saúde, portanto de vida. Daí 

decorre a necessidade de sua formação ético-

humanista. 

E. Uma classe profissional caracteriza-se pelo trabalho 

homogêneo, pelo conhecimento exigido. Ela é um 

grupo dentro da sociedade, específico, definido por 

sua especialidade de desempenho de tarefa. 

 

30-Que tipo de trabalho é caracterizado por um aumento 

longitudinal do músculo, que produz um efeito ativo contrário 

e intervém no amortecimento de saltos e na preparação de 

movimentos? 

 

A. Concêntrico (Impulsor ou Positivo). 

B. Excêntrico (Frenador ou Negativo). 

C. Isométrico (Estático). 

D. Combinado (Autotônico ou Auxotônico). 

E. Isocinético (Acomodativo). 

 

31-No basquete, quando uma equipe estiver com o controle da 

bola, terá que fazer um arremesso à cesta dentro do tempo de: 

 

A. 3 segundos. 

B. 8 segundos. 

C. 16 segundos. 

D. 24 segundos. 

E. 32 segundos. 

 

32-Sobre tiro de saída em handebol é INCORRETO afirmar: 

 

A. No começo do jogo, o tiro de saída é executado pela 

equipe que ganhou o sorteio, e optou para iniciar 

com a posse de bola, ou pela outra equipe se, a 

equipe que ganhou o sorteio escolher o campo de 

jogo. 

B. Após o intervalo do 1º meio tempo o tiro de saída 

pertence à equipe que não o executar no início do 

jogo. 

C. Após um gol ter sido marcado, o jogo é recomeçado 

por um tiro de saída, executado pela  equipe que 

sofreu o gol. 

D. O tiro de saída é executado no centro da quadra de 

jogo, em qualquer direção. Ele é precedido do apito 

do árbitro autorizando a sua  execução em, no 

máximo, 8 segundos. 

E. No momento do tiro de saída, todos os jogadores 

devem estar na sua própria meia quadra. A equipe 

adversária deve estar a 3 m de distância do jogador 

executante do tiro. 

 

33-No esforço físico verifica-se, EXCETO: 

 

A. Distensão de receptores ventriculares. 

B. Depressão de baroceptores arteriais. 

C. Estimulação simpático-adrenal. 

D. A pressão arterial sistólica (PAS) sofre aumento 

progressivo, com queda súbita na interrupção do 

esforço. 

E. A pressão arterial diastólica (PSD) mantém-se 

inalterada ou pode sofrer ligeira queda. 

 

34-Referente ao metabolismo durante o exercício é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. A maior atividade física exige gasto de energis 

proveniente do ATP, seja seguindo a via anaeróbica, 

com formação de ácido lático, sem utilizar O2, e a via 

da glicólise aeróbica, que o músculo pode selecionar 

de acordo com as características da atividade física, 

bem como do suprimento sanguíneo. 

B. Considera-se endurance a capacidade de realizar e 

manter exercício prolongado através dos 

componentes aeróbicos e anaeróbicos. 

C. O débito de O2 é importante como mecanismo 

adaptativo no exercício, determinado por déficit 

relativo de O2 criado durante o esforço, mas que uma 

vez finalizado, se evidencia o maior fornecimento de 

O2. 

D. O limiar anaeróbico, determinado ao aparecer ácido 

aspártico no plasma após o início de um exercício 

físico, é indicativo de participação do metabolismo 

anaeróbico na dinâmica muscular. 

E. No rendimento físico devem ser estipulados outros 

parâmetros necessários para entender e eficiência do 

esforço, tais como a composição do corpo – pele e 

tecido adiposo; músculos; esqueleto ósseo e massa 

visceral em geral – além das características gerais 

somatotipológicas -, como são representados pelos 

componentes endomórficos, mesomórfico e 

octomórfico. 
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35-No que diz respeito aos métodos de treinamento, sobre 

Método de Repetição é INCORRETO afirmar: 

 

A. Representa um método muito eficiente para melhorar 

a resistência especial, que contribui de forma 

excepcionalmente complexa e diferenciada para a 

melhora das capacidades e mecanismos regulatórios 

dos sistemas cardiovascular e respiratório, assim 

como do metabolismo.  

B. Contém a execução repetida de um percurso 

escolhido com a maior velocidade possível, depois 

de uma recuperação completa. 

 

 

C. Com suas exigências máximas e submáximas há um 

esgotamento dos depósitos de energia muscular 

(principalmente da glicose sanguínea), que, após a 

recuperação, acarreta um aumento da mesma.  

D. Dependendo do calendário de competições da equipe, 

treinadores e preparadores físicos devem também 

planejar com bastante atenção o período transitório, 

definindo períodos de treinamentos com cargas 

extremamente reduzidas e planifica-se também o 

período de férias.  

E. O descanso é peça fundamental na preparação física 

e técnica de um atleta. 

 

36-Na preparação técnica de futebol existem alguns 

fundamentos, destes é INCORRETO afirmar: 

 

A. Passe: compreendido como elo de ligação entre dois 

jogadores da mesma equipe, tendo como objetivo 

atingir a meta adversária no qual podem estabelecer 

uma relação de jogadas e uma organização da 

equipe. 

B. Domínio da bola: com o pé, coxa e peito, 

exclusivamente. Este fundamento tem como 

principal função mostrar a habilidade que o atleta 

tem em amortecer a bola na sua recepção, sobretudo, 

conservando-a próximo de si, mantendo-a sob 

controle. 

C. Antecipações: carrinho, colisões, ombro, peito, 

deslizamento 

D. Condução: com a parte interna e externa do pé, peito 

do pé e região plantar. É de suma importância para 

os atletas, visto que pretende se deslocar com a bola, 

sem a perdê-la para seu adversário. 

E. Fintas: calcanhar, voleio, cabeça, efeito interno e 

externo, arremessos, laterais, goleiro-defesa, saídas 

do gol, escanteios, tiro livre, cruzamentos, 

reposições. 

 

37-No período das operações concretas, segundo a teoria de 

Piaget sobre estágios do desenvolvimento humano, é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Inclui a idade de 7 a 11, 12 anos. 

B. Há uma emergência da capacidade da criança de 

estabelecer relações e coordenar pontos de vista 

diferentes e de integrá-los de modo lógico e coerente.  

C. Aparecimento da capacidade da criança de interiorizar 

as ações. 

D. Tanto os esquemas conceituais como as ações 

executadas mentalmente se referem, nesta fase, a 

objetos ou situações passíveis de serem manipuladas 

ou imaginadas de forma concreta.  

E. Já se consegue raciocinar sobre hipóteses na medida 

em que ela é capaz de formar esquemas conceituais 

abstratos e através deles executar operações mentais 

dentro de princípios da lógica formal. 

 

38-A fim de que o planejamento das aulas de esportes seja 

bem-elaborado, citam-se alguns dos princípios básicos a serem 

considerados, dos quais é INCORRETO afirmar:  

 

A. Conhecimento da realidade, das suas exigências, 

necessidades e tendências. 

B. Definição dos objetivos, que devem ser claros e 

significativos. 

C. Determinação de meios e recursos possíveis, viáveis e 

disponíveis.  

D. Estabelecimento de créditos e princípios de avaliação 

do processo de ensino e de aprendizagem, podendo 

haver, no entanto, exceções.  

E. Estabelecimento de prazos e de etapas para sua 

execução. 

 

 

39-O Jogo no Ciclo de Educação Infantil e no Ciclo de 

Organização da Identificação da Realidade (até 4º ano 

fundamental) deve incluir, EXCETO: 

 

A. Jogos cujo conteúdo implique o reconhecimento de si 

mesmo e das próprias possibilidades de ação.  

B. Jogos cujo conteúdo implique a decisão de níveis de 

sucesso. 

C. Jogos cujo conteúdo implique a identificação das 

possibilidades de ação com os materiais/objetos e das 

relações destes com a natureza.  

D. Jogos cujo conteúdo implique a inter-relação do 

pensamento sobre uma ação com a imagem e a 

conceituação verbal dela, como forma de facilitar o 

sucesso da ação e da comunicação.  

E. Jogos cujo conteúdo implique inter-relações com as 

outras matérias de ensino.  

 

40-Quanto à Ginástica é INCORRETO afirmar: 

 

A. A ginástica, desde suas origens como a "arte de 

exercitar o corpo nu", englobando atividades como 

corridas, saltos, lançamentos e lutas, tem evoluído para 

formas esportivas claramente influenciadas pelas 

diferentes culturas.  

B. No currículo escolar tradicional brasileiro, são 

encontradas manifestações da ginástica de várias linhas 

européias, nas quais se incluem formas básicas do 

atletismo (caminhar, correr), e formas básicas da 

ginástica (pular, empurrar, levantar, carregar, esticar 

saltar e arremessar).  
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C. Incluem, também, exercícios em aparelhos (balançar na 

barra fixa, equilibrar na trave olímpica), exercícios com 

aparelhos manuais (salto com aros, cordas) e formas de 

luta.  

D. Pode-se entender a ginástica como uma forma 

particular de exercitação onde, com ou sem uso de 

aparelhos, abre-se a possibilidade de atividades que 

provocam valiosas experiências corporais, 

enriquecedoras da cultura corporal das crianças, em 

particular, e do homem, em geral.  

E. Constituem-se fundamentos da ginástica: "saltar", 

"equilibrar", "rolar/girar", "trepar" e 

"'balançar/embalar". Por serem atividades que 

traduzem significados de ações historicamente 

desenvolvidas e culturalmente elaboradas, devem 

estar presentes em todos os ciclos em níveis 

crescentes de complexidade. 

 

 


