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Português 

A foto do autor 
por Cassiano Rodka 

Abriu a caixa sem saber que ali dentro descansava um 
quebra-cabeças de sua vida. 
Nunca havia tido muito interesse pela fotografia, mas as 
imagens que saltaram da caixa penduraram-se nos seus 
cílios. Não sabia que havia registro do famoso incidente na 
piscina. Que vergonha, não podia pensar naquele dia, mas 
agora já fazia tanto tempo que chegava a ser... A viagem 
ao Chile! Uma das melhores épocas de sua vida. Podia 
lembrar perfeitamente do cheiro dos Andes, bem como da 
noite em que embebedou-se com os amigos na cozinha do 
albergue... E lá estavam eles todos perto daquele 
monumento cujo nome agora lhe escapava à lembrança... 
Ela revirava as fotos e deparava-se com pequenas lascas 
de sua vida. Um brinde em 84, um festival de caretas em 
87, um inusitado aniversário dentro do avião em 2001... 
Vendo tudo aquilo, sentia que sua vida era imensa, 
algumas lembranças eram tão distantes que pareciam ter 
ocorrido numa outra vida. Podia até ser um pensamento 
pretensioso, mas ela sentia que sua vida era... Parou os 
olhos em uma fotografia. Em meio a um mar de imagens, 
encontrou uma foto do autor. Nunca mais havia pensado 
nele, mas agora que o tinha estático em suas mãos, podia 
perfeitamente ouvir sua voz. Lembrou de sua risada alta e 
debochada. E de como tapava os olhos quando ria demais, 
para parar as lágrimas que lhe surgiam na face aos 
borbotões. Era uma pena que tinha acabado... Perdeu 
totalmente o contato com ele. Agora pensava ter sido uma 
bobagem, teria agido diferente, se ao menos... Por que 
havia sido tão boba? Sim, ele era egoísta às vezes, e ela 
realmente achava que ele estava errado, mas... Olhando a 
foto, sentia falta de encostar seu rosto no do autor. De ficar 
abraçada, quase pendurada nele no fim das festas, meio 
dormindo, meio flutuando... Estaria ele ainda escrevendo? 
Ela gostava do que ele escrevia, menos quando era sobre 
ela. Não gostava de se ver nas histórias dele, de saber 
como ele enxergava o seu jeito de ser. Preferia não ser 
transformada em palavras, preferia ser a moça debruçada 
nos ombros dele a adejar... Separou algumas fotos e 
fechou a caixa. Tentou focar seus pensamentos nos 
afazeres, mas os momentos evocados pelas fotos 
sobrepunham-se em sua mente. Em especial, o sorriso do 
autor. Talvez ele ainda lembrasse dela. Quem sabe a visse 
em fotografias? Era possível que ainda escrevesse sobre 
ela. Ela - secretamente - gostava da idéia de permanecer 
sua personagem. De estar nos olhos dele, nas lágrimas e 
na ponta da caneta. Quem sabe no sorriso?... Mas preferiu 
afastar o pensamento sacudindo sua cabeça. Se ele ainda 
escrevia sobre ela, era melhor que ela não soubesse. 
Então deixemos assim. 

01.“Nunca havia tido muito interesse pela fotografia, mas 
as imagens que saltaram da caixa penduraram-se nos 
seus cílios.” Nessa passagem encontramos relação de: 

a) Consecução 
b) Proporção 
c) Oposição 
d) Alternância 
e) Causa e efeito 

02.A fala da personagem se confunde com a do autor do 
texto em: 

a) E lá estavam eles todos perto daquele 
monumento... 

b) Por que havia sido tão boba? 
c) Vendo tudo aquilo, sentia que sua vida era 

imensa...
d) Não gostava de se ver nas histórias dele. 
e) Olhando a foto, sentia falta de encostar seu rosto 

no do autor. 

03. De acordo com o texto: 

a) A viagem ao Chile foi a melhor viagem que a 
personagem fez. 

b) A personagem gostava quando o autor referido no 
título do texto acima escrevia sobre ela. 

c) A personagem sabia que o autor referido no título 
do texto não escrevia mais sobre ela. 

d) A personagem não pôde se libertar, quando abriu a 
caixa, das lembranças do passado. 

e) A personagem teve outra vida. 

04. O sentido denotativo da palavra adejar, que 
aparece no texto, só não pode ser: 

a) Esvoaçar 
b) Voejar 
c) Pairar 
d) Volitar 
e) Cantarolar 

05. De acordo com o texto: 

a) Todos os momentos evocados pelas fotos tiveram 
atenção especial da personagem. 

b) A palavra quebra-cabeças mostra que a 
personagem teve muitos problemas no seu 
passado. 

c) A passagem  “...descansava um quebra-cabeças de 
sua vida.” é semanticamente igual à expressão “de 
sua vida inteira.” 

d) A passagem  “...descansava um quebra-cabeças de 
sua vida.” é semanticamente igual à expressão “de 
parte de sua vida.” 

e) A expressão “Em meio a um mar de imagens...” 
tem valor denotativo. 

06.Na frase “A menina foi recebida pelo pai” o termo em 
destaque é classificado como: 

a) Adjunto adverbial de modo  
b) Objeto direto
c) Agente da passiva  
d) Aposto

   e) Complemento nominal 

07.Na frase “Afinal uma das meninas silenciou”: a palavra 
sublinhada exerce a função sintática de: 

a) Sujeito.  
b) Objeto direto 
c) Adjunto nominal.  
d) Complemento nominal.  
e) Agente da passiva 
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08.A alternativa na qual todas as palavra estão escritas 
corretamente é: 

a) Assessor, cabelereiro, alisar 
b) Baliza, pretensão, fuzível 
c) Acesso, conceção, visar 
d) Ascensão, irrequieto, catequisar  
e) Atrás, flecha, contra-senso  

09. A alternativa que apresenta pontuação incorreta  é: 

a) Os passantes chegam, olham, perguntam e 
prosseguem. 

b) Olha, José, não precisa mais voltar hoje. 
c) A História, diz Cícero, é e mestra da vida. 
d) Jorge Amado, um dos autores brasileiros mais 

conhecido a mundialmente publicou mais um livro. 
e) Casa de ferreiro, espeto de pau. 

10. Marque a alternativa cuja afirmação feita está 
gramaticalmente incorreta: 

a) O feminino de peixe-boi é peixe-mulher. 
b) Em “A saudade da filha o deixava perturbado.” o 

termo sublinhado pode exercer duas funções 
sintáticas dependendo do sentido que se quer dar 
a frase. 

c) Em “Deixe-me entrar.” existe sujeito acusativo. 
d) Em “Isso foi feito para eu comer.” existe sujeito 

preposicionado. 
e) Com a expressão “O pedreiro tentou levantar as 

paredes.” não podemos construir voz passiva. 

Conhecimentos Pedagógicos   

11. Com base na Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 
1996 que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, podemos afirmar que:  

I. O acesso ao ensino fundamental é direito público 
subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de 
cidadãos, associação comunitária, organização 
sindical, entidade de classe ou outra legalmente 
constituída, e, ainda, o Ministério Público, acionar 
o Poder Público para exigi-lo. 

II. A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios organizarão, em regime avulso, os 
respectivos sistemas de ensino. 

III. Baixar normas gerais sobre cursos de graduação 
e pós-graduação não consiste em incumbência da 
União.  

IV. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as 
normas comuns e as do seu sistema de ensino, 
terão a incumbência de elaborar e executar sua 
proposta pedagógica. 

V. Os docentes incumbir-se-ão de exercer ação 
redistributiva em relação às suas escolas; 

Estão corretos os seguintes itens: 

a) I – IV  
b) I – II – III  
c) II – III – V  
d) II –III – IV  
e) I –II – IV – V  

12. Com base na Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 
1996 que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, podemos afirmar que não há correção na 
seguinte alternativa:  

a) Os sistemas municipais de ensino compreendem 
as instituições de educação infantil criadas e 
mantidas pela iniciativa privada; 

b) A educação básica poderá organizar-se em séries 
anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância 
regular de períodos de estudos, grupos não-
seriados, com base na idade, na competência e 
em outros critérios, ou por forma diversa de 
organização, sempre que o interesse do processo 
de aprendizagem assim o recomendar. 

c) Será objetivo permanente das autoridades 
responsáveis alcançarem relação adequada entre 
o número de alunos e o professor, a carga horária 
e as condições materiais do estabelecimento. 

d) O ensino da arte não constituirá componente 
curricular obrigatório, nos diversos níveis da 
educação básica, de forma que não é suficiente 
para promover o desenvolvimento cultural dos 
alunos.  

e) N.d.a  

13. Sobre a Lei nº. 8.069 de 13 de julho de 1990, que 
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 
outras providências, é incorreto afirmar que:  

a) A criança e o adolescente têm direito a proteção à 
vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas 
sociais públicas que permitam o nascimento e o 
desenvolvimento sadio e harmonioso, em 
condições dignas de existência. 

b) Os estabelecimentos de atendimento à saúde 
deverão proporcionar condições para a 
permanência em tempo integral de um dos pais 
ou responsável, nos casos de internação de 
criança ou adolescente. 

c) Os casos de suspeita ou confirmação de maus-
tratos contra criança ou adolescente serão 
obrigatoriamente comunicados ao Conselho 
Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de 
outras providências legais. 

d) O direito à liberdade compreende participar da 
vida política, na forma da lei; 

e) É dever privativo dos docentes velar pela 
dignidade da criança e do adolescente, pondo-os 
a salvo de qualquer tratamento desumano, 
violento, aterrorizante, vexatório ou 
constrangedor. 

14. O Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto à 
Família Substituta, assegura que:  

a) A colocação em família substituta far-se-á 
mediante guarda, tutela ou adoção, 
independentemente da situação jurídica da 
criança ou adolescente, nos termos desta Lei.

b)  Deferir-se-á colocação em família substituta a 
pessoa que revele, por qualquer modo, 
incompatibilidade com a natureza da medida ou 
não ofereça ambiente familiar adequado.

c) A colocação em família substituta estrangeira não 
constitui medida excepcional.  

d) Na apreciação do pedido não se levará em conta 
o grau de parentesco e a relação de afinidade ou 
de afetividade, a fim de evitar ou minorar as 
conseqüências decorrentes da medida. 
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e) Extraordinariamente, a criança ou adolescente 
deverá ser previamente ouvido e a sua opinião 
devidamente considerada. 

15. Julgue as afirmativas a seguir:  

I. A universalidade da cultura escolar implica que 
cabe à escola transmitir saberes “públicos”, 
especificamente formulados e controlados, aos 
quais todos possam ter acesso potencial e que 
apresentem valor independentemente das 
circunstâncias e das preocupações particulares. 

II. O desenvolvimento curricular baseado na escola 
funciona como uma unidade básica de mudança.  

III. Na visão heurística da prática escolar o dilema 
entre o conhecimento acadêmico e o 
conhecimento do aluno como ponto de partida 
para os processos de aprendizagem é resolvido 
sempre a favor do conhecimento do aluno. 

Está (estão) correta(s):

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

16. O professor, ao adotar um enfoque Construtivista, 
deve:

I. Preparar suas aulas de forma a garantir a 
memorização.  

II. Programar suas aulas partindo do zero, 
considerando que os alunos nada sabem sobre o 
assunto a ser estudado. 

III. Empregar os conhecimentos prévios de forma a 
facilitar a aprendizagem dos conceitos a serem 
estudados. 

IV. Planejar suas aulas levando em conta o modo como 
à criança aprende. 

V. Provocar situações de conflito nas qual o aluno se 
sinta estimulado a duvidar e tirar conclusões.  

VI. Formar itens de testes objetivos para avaliar a 
aprendizagem.  

a) I – II – III  
b) II – III – IV  
c) II – IV – V  
d) III – IV – V  
e) I – III – VI  

17. A palavra didática (didáctica) vem da expressão grega 
 (techné didaktiké), que se pode traduzir 

como arte ou técnica de ensinar. O objeto da Didática é:  

a) Os recursos materiais de ensino.  
b) A interação professor-aluno.  
c) O planejamento curricular.  
d) O processo de ensino/aprendizagem.  
e) A avaliação escolar.  

18. A função social da escola é:  

a) Levar às novas gerações a herança cultural da 
humanidade.  

b) Prover aos alunos carentes uniforme, merenda e 
material escolar.  

c) Inteirar os alunos às respectivas comunidades, 
com vistas ao mercado de trabalho.  

d) Reduzir as causas da repetência e evasão 
escolar.

e) Proporcionar melhores condições de salário aos 
professores.  

19. A respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
assinale a alternativa incorreta:

a) Seguindo o conceito da liberdade de imprensa, 
não há restrições quanto a veiculação de 
publicidade em revistas destinadas ao público 
infanto-juvenil.  

b) Fitas de vídeo deverão exibir, no invólucro, 
informações sobre a natureza da obra e a faixa 
etária a que se destinam.  

c) As editoras cuidarão para que as capas que 
contenham mensagens pornográficas ou 
obscenas sejam protegidas com embalagem 
opaca.  

d) Nenhum espetáculo será apresentado ou 
anunciado sem aviso de sua classificação, antes 
de sua transmissão, apresentação ou exibição.  

e) Toda criança ou adolescente terá acesso às 
diversões e espetáculos públicos classificados 
como adequados à sua faixa etária.  

20. A respeito da Educação inclusiva podemos afirmar o 
seguinte:
    

a) Trata-se da inclusão de alunos com deficiência 
em classes de ensino regular sem apoio para 
professores e alunos.    

b) Trata-se de uma aquisição de setores da 
sociedade e não um direito já estabelecido 

c) Trata-se de uma espécie de prestação de 
serviços para a prestação de serviços de 
educação especial.  

d) Trata-se de um paradigma de pensamento e de 
ação, no sentido de introduzir todos os indivíduos 
em uma sociedade na qual a diversidade (étnica, 
racial, cultural, gênero, física e mental) está se 
tornando mais normal do que exceção.   

e) Trata-se da certeza do atendimento em 
estabelecimentos especializados com instruções, 
técnicas e equipamentos especializados visando 
recuperar o deficiente. 
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Conhecimentos Específicos  

21. Desde os primórdios da civilização o homem prática 
atividade física, porém esta fazia parte do seu cotidiano, 
nadar, caçar, lutar, correr, saltar, etc., nada mais do que 
necessidades diárias de sobrevivência. A respeito da 
História da Educação Física, assinale a alternativa 
incorreta:

a) A influência na nossa ginástica localizada começa 
a se desenvolver na Idade Contemporânea e 
quatro grandes escolas foram as responsáveis 
por isso: a alemã, a nórdica, a francesa, e a 
inglesa.

b) Os responsáveis pela fixação da Calistenia foram 
o Dr. Dio Lewis e a (A. C. M.) Associação Cristã 
de Moços com proposta inicial de melhorar a 
forma física dos americanos que mais 
precisavam. 

c) Nos anos 80 a ginástica aeróbica invadiu as 
academias do Rio de Janeiro e São Paulo 
abafando um pouco a calistenia.

d) A musculação surgiu com uma roupagem nova 
ainda nos anos 70 para apagar o preconceito que 
algumas pessoas tinham com relação ao 
Halterofilismo.

e) O Brasil República foi uma época onde começou 
a profissionalização da Educação Física.

22. Julgue os itens a seguir:  

I. A conscientização da importância do binômio 
atividade física e saúde é fator primordial para que 
um indivíduo possa ter vida sadia e prevenir 
doenças.  

II. Os exercícios aeróbicos protegem o sistema 
cardiovascular ao melhorar a circulação do sangue 
em todas as áreas do organismo, principalmente, no 
músculo cardíaco, dissolvendo pequenos coágulos 
que dificultam a circulação em artérias de pequeno 
calibre.  

III. Crianças e adolescentes podem aprimorar a sua 
socialização, o autoconhecimento e os cuidados 
corporais através da Educação Física Escolar, 
assim como aprender os fundamentos de diversos 
esportes.

IV. Quando se fala em ganhar peso se fala em 
diminuição de massa.  

V. Até o 9º ano do ensino fundamental a Educação 
Física deve ser trabalhada de forma lúdica.  

Estão corretas:  

a) I – II – III  
b) II – IV – V  
c) I – III – IV 
d) I – II – III – IV  
e) II – III – V  

23. Marque a alternativa que apresenta uma concepção 
que não pode ser designada progressista tampouco crítica:  

a) Desenvolvimentista. 
b) Crítico-emancipatória. 
c) Abordagem sistêmica. 
d) Crítico-superadora. 
e) N.d.a.  

24. A abordagem desenvolvimentista objetiva oferecer ao 
aluno condições de desenvolver seu comportamento motor 
através da diversidade e complexidade de movimentos. A 
seqüência correta dos movimentos segundo essa 
abordagem é:  

a) Fase dos movimentos fetais; fase dos 
movimentos espontâneos e reflexos; fase dos 
movimentos rudimentares; fase dos movimentos 
fundamentais; fase de combinação dos 
movimentos fundamentais; fase dos movimentos 
culturalmente determinados.  

b) Fase dos movimentos culturalmente 
determinados; fase dos movimentos espontâneos 
e reflexos; fase dos movimentos fetais; fase dos 
movimentos fundamentais; fase dos movimentos 
rudimentares.  

c) Fase dos movimentos espontâneos e reflexos; 
Fase dos movimentos fetais; fase dos 
movimentos fundamentais; fase dos movimentos 
rudimentares; Fase dos movimentos 
culturalmente determinados. 

d) Fase dos movimentos culturalmente 
determinados; fase dos movimentos espontâneos 
e reflexos; fase dos movimentos fetais; fase dos 
movimentos fundamentais; fase dos movimentos 
rudimentares.  

e) Fase dos movimentos culturalmente 
determinados; fase dos movimentos 
fundamentais; fase de combinação dos 
movimentos fundamentais; fase dos movimentos 
fetais; fase dos movimentos espontâneos e 
reflexos; fase dos movimentos rudimentares.  

25. Uma aula ideal de Educação Física deve, exceto:

a) Ser atrativa, organizada, sociabilizadora, saudável 
e interessante.  

b) Despertar a curiosidade bem como a criatividade 
permitindo que o aluno aprenda consigo mesmo e 
com os demais envolvidos.  

c) Permitir que o aluno pule etapas do seu 
desenvolvimento, dando enfoque a estimulação 
precoce com a finalidade de obter-se resultados 
mais rápidos.  

d) Envolver os alunos num clima de desafios e de 
conhecimentos científicos e teóricos ligados às 
práticas que se realizarão.  

e) Valorizar o ser humano perante a forma física, 
valorizando os princípios da moral, da ética e dos 
bons costumes.  

26. O desenvolvimento mental humano é influenciado por 
quatro fatores inter-relacionados. O processo de reunir 
maturação, experiências e sociabilização de forma a 
construir e reconstruir estruturas mentais segundo Piaget 
recebe a seguinte denominação:  

a) Crescimento intuitivo 
b) Socialização 
c) Equilibração 
d) Democratização 
e) Percepção  
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27. Com relação à Educação Física na Pré-escola, 
assinale a alternativa INCORRETA:  

a) Através de um trabalho praticado com 
embasamento científico e sério, a criança, num 
curto período de tempo, começa a se desenvolver 
de maneira extraordinária.  

b) Não é recomendável inserir princípios 
democráticos nas aulas com o intuito de evitar a 
autonomia dos alunos perante o professor.  

c) A educação Física contribui para a estruturação 
de um estilo pessoal na realização de 
movimentos.  

d) Os alunos devem ser capacitados a apreciar o 
próprio movimento de maneira crítica.  

e) Em aulas de educação física nas quais os 
profissionais são empenhados a criança 
consegue ter sua auto-estima elevada.  

28. Acerca da abordagem Crítico-Superadora de Educação 
Física sabe-se que o principal objetivo é:  

a) Pautar-se na perspectiva do materialismo 
histórico e da pedagogia histórico-crítica, 
valorizando a contextualização dos fatos.  

b) Introduzir o aluno no mundo da cultura física, 
formando o aluno que vai usufruir, partilhar, 
produzir, reproduzir e transformar as formas 
culturais da atividade física.  

c) Interpretar o ser humano através da diversidade e 
pluralidade presentes na cultura do corpo, sua 
cultura e seu mundo.  

d) Oferecer a aprendizagem do movimento embora 
possa estar ocorrendo outras aprendizagens em 
decorrência das habilidades motoras.  

e) Construir seu conhecimento a partir da interação 
com o meio, resolvendo seus problemas. Trata-se 
da construção do conhecimento a partir da 
interação do sujeito com o mundo.  

29. A concepção crítico-emancipatória está diretamente 
ligada ao seguinte nome:  

a) Elenor Kunz 
b) Reiner Hildebrant 
c) João Batista Freire 
d) Go Tani 
e) N.d.a  

30.  Constituem um plano de aula os seguintes itens, com 
exceção de:

a) Avaliação 
b) Conhecimento da legislação 
c) Objetivos 
d) Materiais e espaços a serem utilizados 
e) Procedimentos 

31. Observe as seguintes afirmativas e atribua (C) para 
afirmativa correta e (E) para errada:  

(  ) O valor energético dos alimentos e as necessidades 
energéticas diárias de um indivíduo são ambos 
determinados pela calometria e expressos em termos de 
quilocaloria. 
(   ) A necessidade energética total de um adulto depende 
de seu metabolismo basal, sua atividade física e do efeito 
calorigênico do alimento. 
(   ) A medida do metabolismo basal de um indivíduo pode 
ser feita por calorimetria direta ou calorimetria indireta, 

sendo a primeira muito mais comum. 

A seqüência correta, de cima para baixo, é:  

a) C – E – E  
b) E – C – E  
c) E – E – C  
d) E – C – C  
e) C – C – E  

32. Todos os minerais são tóxicos quando sua ingestão é 
aumentada significativamente em relação às suas 
necessidades dietéticas. São macrominerais, exceto:

a) Potássio 
b) Cálcio 
c) Magnésio 
d) Fósforo  
e) Ferro 

33. Observe as seguintes afirmativas sobre a relação entre 
atividades físicas e alimentação:  

I. Aumentar a atividade física reduz a perda óssea e o 
risco de quedas.

II. O impacto da atividade física é essencial para o 
desenvolvimento do esqueleto durante a infância e 
na adolescência e manter a massa óssea em 
adultos jovens.

III. Quando, durante uma caminhada, os membros 
superiores ficarem pesados e as mãos incharem 
pode estar ocorrendo uma circulação sangüínea 
deficiente.

IV. As proteínas podem ser constituídas por uma única, 
duas ou mais cadeias polipeptídicas, ou seja, são 
compostas por ligações peptídicas de dois ou mais 
Aas.

Está (estão) correta(s):

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

34. A caminhada regular, desde que bem orientada, traz 
ao praticante uma série de benefícios como: 

I. Aumento da resistência aeróbica; 
II. Aumento da resistência anaeróbica;

III. Facilitação da mecânica respiratória;
IV. Estímulo da otimização do crescimento;
V. Melhor estabilidade articular;
VI. Diminuição da freqüência cardíaca de repouso;

VII. Não utilização da insulina;

Podemos afirmar que:  

a) Há sete afirmativas corretas apenas. 
b) Há quatro afirmativas corretas apenas. 
c) Há cinco afirmativas corretas apenas. 
d) Há seis afirmativas corretas apenas. 
e) Há duas afirmativas corretas apenas. 
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35. Assinale a alternativa incorreta:

a) Um programa de educação para o lazer deve 
priorizar a compreensão da importância do lazer, 
o ensino de formas de aproveitar prazerosamente 
o tempo livre e o estímulo à sua prática. 

b) A Educação Física escolar, de acordo com Furter, 
citado por Daólio (1986), deve contemplar 
conteúdos que permitam ao adolescente 
reconhecer e harmonizar seu corpo, seus limites 
corporais e a busca de um estilo do movimento. 

c) A maior parte dos trabalhos sobre Educação 
Física publicados no período do Brasil império 
tinha o foco na área médica.  

d) O Handebol é o esporte que em seu 
desenvolvimento, apresenta-se mais distante das 
atividades básicas primárias.  

e) N.d.a.  

36. O handebol é uma modalidade desportiva criada em 
1915, pelo alemão Karl Schellenz, sendo uma adaptação 
do futebol em que duas equipes, cada qual composta de 
sete jogadores. A respeito do Handebol, assinale a 
alternativa que não está correta:

a) É permitido segurar a bola por um máximo de 3 
segundos, também quando ela estiver em contato 
com o solo.

b) Um gol é marcado quando toda a bola ultrapassa 
completamente a largura da linha de gol desde 
que nenhuma violação às regras tenha sido 
cometida pelo arremessador, companheiro ou 
oficial de equipe antes ou durante o arremesso. 

c) A bola é feita de couro ou material sintético. Ela 
deve ser esférica. Sua superfície pode ser 
brilhante. 

d) É permitido usar o corpo para obstruir um 
adversário. 

e) Não é permitido bloquear ou empurrar o 
adversário com braços, mãos ou pernas. 

37. O futebol é o desporto coletivo mais praticado no 
mundo. Em cada canto será colocado um poste não 
pontiagudo com uma bandeirinha. A altura mínima do 
poste será de:

a) 0.5 m 
b) 1,0 m 
c) 1,5 m.
d) 2,0 m 
e) 2, 5 m 

38. Identifique a regra do Futebol que está ERRADA:  

a) Quando se executa um tiro penal durante o curso 
normal de uma partida ou quando o período de 
jogo tiver sido prorrogado no primeiro tempo ou 
ao final do tempo regulamentar com objetivo de 
lançar ou voltar a lançar um tiro penal, se 
concederá um gol se, antes de passar entre os 
postes e abaixo do travessão a bola tocar um ou 
ambos os postes, ou o travessão ou o goleiro. 

b) Se o executor tocar intencionalmente a bola com 
as mãos antes que ela tenha tocado a outro 
jogador será concedido um tiro livre direto à 
equipe contrária desde o lugar onde se cometeu a 
falta.

c) Poderá consignar-se um gol diretamente de um 
arremesso lateral. 

d) Será concedido arremesso lateral quando a bola 
tiver ultrapassado em sua totalidade a linha 
lateral, seja por terra ou pelo ar;  

e) O goleiro defensor deverá permanecer sobre sua 
própria linha de meta, frente ao executor do tiro 
penal, entre os postes de meta até que a bola 
esteja em jogo.

39. A pesquisa do conhecimento das atividades que 
compõem o conteúdo de Educação Física como dança e 
esporte é dirigida para:  

a) Distinguir a educação física como matéria 
profissionalizante. 

b) Preponderar o aspecto técnico de cada atividade.  
c) Distinguir a qualidade de um exercício em relação 

a outro.
d) Abranger a expressão corporal como linguagem.  
e) Promover a conexão das atividades físicas às 

intelectuais.

40. Segundo a abordagem sistêmica de Educação Física, 
julgue os seguintes itens:  

I. A educação física não sofre influências da 
sociedade.  

II. As habilidades motoras não são os únicos objetivos 
a serem perseguidos pela educação física escolar.  

III. Destaca as vivências do aluno.  
IV. Princípio da exclusão: acesso dos melhores às 

atividades da educação física.  

Quais itens estão corretamente relacionados a essa 
abordagem? 

a) I e II.  
b) II e III.  
c) I e III.  
d) III e IV.  
e) I, II e III.  

FIM DO CADERNO




