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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 

O fantasma da sede 
Má distribuição, poluição e conflito limitam 

acesso à água potável 
 

A água evapora dos oceanos, cai sobre a 
terra, aflui para os rios e correm de volta para o 
mar- e parece, assim, ser um recurso ilimitado. 
Mas apenas 2,5% da água do planeta é doce e a 
maior parte dela está congelada nos pólos. Assim, 
de toda água doce existente, apenas 0,6% pode 
ser hoje utilizada. Para piorar, mudanças 
climáticas podem alterar a distribuição dos locais e 
dos períodos de cheias, e a elevação do nível dos 
mares pode tornar salobra a água doce dos 
litorais. 

O ciclo hidrológico gera um fluxo constante 
de água, mas a qualidade está se deteriorando na 
mesma medida em que a população mundial 
continua a crescer. Mais de 1 bilhão de pessoas 
em 80 países não tem acesso à água doce 
confiável e, a cada dia, 25 mil morrem por causa 
de doenças associadas ao consumo de água de 
má qualidade. E, conforme se intensifica escassez 
da água, também aumentam os conflitos por ela – 
entre países que partilham um mesmo rio numa 
fronteira, por exemplo. Cada pessoa necessita de 
pelo menos meio litro de metro cúbico de água 
limpa por dia, para beber, cozinhar e manter a 
higiene pessoal. Mas um sexto da população 
mundial tem de se contentar com menos do que 
isso. Populações concentradas e poluição intensa 
geram escassez até mesmo nas regiões úmidas 
da África e da Ásia. Ainda que parte da água 
possa ser reaproveitada, muitas vezes é preciso 
antes submetê-la a algum tipo de processamento. 
Por outro lado, a maior parte da água para 
irrigação- que constitui o uso isolado mais 
importante- não pode ser reciclada. 

National Geographic Brasil, abril de 2001 
 
QUESTÃO 01 
Sobre o texto lido, marque a afirmação incorreta: 
 
A) O tópico abordado no primeiro parágrafo é o da 

má distribuição da água; 
B) Segundo o autor, à medida que a água vai se 

tornando escassa, aumentam os conflitos por 
causa dela; 

C) A poluição ambiental e o grande contingente 
populacional fazem com que mesmo regiões 
úmidas da África e da Ásia apresentem 
escassez de água; 

D) No segundo parágrafo, o autor afirma que o 
ciclo hidrológico gera um fluxo de água cuja 
qualidade é diretamente proporcional ao 
crescimento populacional; 

E) Em diversas passagens do texto o autor 
recorre a dados numéricos com o objetivo de 
justificar o seu ponto  de vista para convencer o 
leitor a respeito da verdade dos fatos. 

QUESTÃO 02 
Quanto à tipologia textual, podemos classificar o 
texto lido em: 
 
A) Narrativo; 
B) Descritivo; 
C) Dissertativo; 
D) Didático; 
E) Lúdico. 
 
QUESTÃO 03 
Marque a opção em que todas as palavras estão 
escritas de forma correta, sem apresentar erro de 
grafia: 
 
A) Deslize, repuzera, baliza e arrazoado; 
B) Vazar, assaz, catequizar e coalizão; 
C) Regozijo, verniz, hesitar e praseroso; 
D) Cizânia, catequeze, colonizar e humanização; 
E) Civilização, avareza, singeleza e quizesse. 
 
QUESTÃO 04 
Marque a opção em que as palavras acentuadas 
obedecem, respectivamente, a mesma regra de 
cada palavra do texto: água, hidrológico, países e 
também. 
 
A) Má, pássaro, juízes e também; 
B) Árduo, relâmpago, bônus e você; 
C) Mágoas, víssemos, viúvo e alguém; 
D) Proíbo, trôpego, incrível e além; 
E) Árduo, Atlântico, país e pé. 
 
QUESTÃO 05 
Como no subtítulo do texto :”...acesso à água 
potável” . O uso do acento indicativo da crase 
também é obrigatório em: 
 
A) Fiz uma excursão à Roma; 
B) Referia-me à sua irmã; 
C) Vou à casa depois da aula de ginástica; 
D) Os dois inimigos estavam face à face; 
E) Nossos atletas estão em condições 

semelhantes às dos americanos. 
 
QUESTÃO 06 
Marque a opção em que há erro na classificação 
da palavra grifada: 
 
A) O cego de Ipanema representava naquele 

momento todas as alegrias da noite escura da 
alma. (substantivo) 

B) Vou seguir-lhe os passos. (pronome 
possessivo) 

C) Vejo três meninas caindo rápido, enfunadas, 
como se dançassem. (conjunção) 

D) Não sabes o muito que te quero! (advérbio) 
E) Por outro lado, a maior parte da água para 

irrigação- que constitui o uso isolado mais 
importante- não pode ser reciclado. (pronome 
relativo) 
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QUESTÃO 07 
Observe o período do texto: “Ainda que parte da 
água possa ser reaproveitada, muitas vezes é 
preciso antes submetê-la a algum tipo de 
processo”. 
A oração grifada tem a seguinte classificação: 
 
A) Subordinada adverbial causal; 
B) Subordinada adverbial condicional; 
C) Subordinada adverbial concessiva; 
D) Subordinada adverbial conformativa; 
E) Oração principal. 
 
QUESTÃO 08 
Marque o item que apresenta erro de regência: 
 
A) Cheguei ao cinema meia hora depois dele; 
B) Simpatizava com a idéia de ser guarda 

municipal; 
C) Assistimos à inauguração da piscina; 
D) O juiz não perdoou o réu pelos delitos e julgou 

procedente a ação; 
E) O motorista não respeitava os sinais nem 

obedecia às normas de trânsito. 
 
QUESTÃO 09 
Assinale o item em que a concordância obedece à 
norma culta: 
 
A) Duzentas gramas de queijo são demais para 

fazer a torta; 
B) O país não dispõe de recursos bastantes para  

a obra; 
C) Seguem incluso os comprovantes solicitados; 
D) A paciência é necessário nessa situação; 
E) É proibido a entrada de estranhos. 
 
QUESTÃO 10 
Marque o item em que o significado da palavra 
grifada é inadequado à frase: 
 
A) A discrição como agia, mascarava  suas 

atitudes discriminatórias contra os mestiços; 
B) O perigo era iminente e ninguém percebia; 
C) Devemos ser fiéis ao cumprimento do dever; 
D) A incipiência do povo o faz escolher maus 

governantes; 
E) O mercantil estava sempre sortido. 
 
QUESTÃO 11 
A denominação do município de Pacatuba, 
originária da língua tupi, significa: 
 
A) Escassez de pacas; 
B) Movimento de pacas; 
C) Reino de pacas; 
D) Abundância de pacas; 
E) Refúgio de pacas. 
 
QUESTÃO 12 
A criação do município de Pacatuba deu-se 
através do desmembramento do município de: 
 

A) Fortaleza; 
B) Guaiúba; 
C) Itaitinga; 
D) Maracanaú; 
E) Maranguape. 
 
QUESTÃO 13 
A 57ª Zona Eleitoral sediada no município de 
Pacatuba é constituída: 
 
A) Pelo município de Pacatuba exclusivamente; 
B) Pelos municípios de Pacatuba e Guaiúba 

exclusivamente; 
C) Pelos municípios de Pacatuba e Itaitinga 

exclusivamente; 
D) Pelos municípios de Pacatuba, Guaiúba e 

Itaitinga exclusivamente; 
E) Pelos municípios de Pacatuba, Guaiúba, 

Itaitinga e Maranguape. 
 
QUESTÃO 14 
Assinale a opção que aponta de forma incorreta o 
nome de um dos distritos do município de 
Pacatuba: 
 
A) Senador Carlos Jereissati; 
B) Pavuna; 
C) Alto São João; 
D) Pacatuba (Sede); 
E) Monguba. 
 
QUESTÃO 15 
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE, a correta denominação do 
bioma do município de Pacatuba é: 
 
A) Serra; 
B) Litoral; 
C) Sertão; 
D) Cerrado; 
E) Caatinga. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 16 
Em relação aos direitos da criança e do 
adolescente, marque a alternativa correta: 
 
A) A criança e o adolescente gozam de todos os 

direitos fundamentais inerentes à pessoa 
humana; 

B) A criança e o adolescente gozam de apenas 
alguns direitos fundamentais inerentes à 
pessoa humana, pois o fato de serem menores 
de dezoito anos impede a aquisição de todos 
esses direitos; 

C) A criança não goza de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, mas 
o adolescente sim; 

D) A criança e o adolescente não gozam de 
nenhum direito fundamental inerente à pessoa 
humana; 
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E) A criança e o adolescente gozam apenas do 
direito à vida. 

 
QUESTÃO 17 
De acordo com a Lei 8.069/90, alguns direitos da 
criança e do adolescente devem ser tratados com 
absoluta prioridade. Marque a alternativa que NÃO 
corresponde a uma dessas prioridades: 
 
A) Primazia de receber proteção e socorro em 

quaisquer circunstâncias; 
B) Precedência de atendimento nos serviços 

públicos ou de relevância pública; 
C) Preferência na formulação e na execução das 

políticas sociais públicas; 
D) Destinação privilegiada de recursos públicos 

nas áreas relacionadas com a proteção à 
infância e à juventude; 

E) Preferência para ser contratada nas relações 
profissionais de emprego. 

 
QUESTÃO 18 
A respeito dos direitos da criança e do 
adolescente, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) 
para os enunciados abaixo e, a seguir, marque a 
opção correta. 
 
(   ) 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; 

(   ) É obrigatória a vacinação das crianças nos 
casos recomendados pelas autoridades 
sanitárias; 

(   ) Os casos de suspeita de maus-tratos contra 
criança ou adolescente serão obrigatoriamente 
comunicados ao Conselho Tutelar da 
respectiva localidade. 

  
A) F, F, F; 
B) V, F, F; 
C) V, V, V; 
D) F, F, V; 
E) F, V, V. 
 
QUESTÃO 19 
Acerca da educação de crianças e adolescentes, 
marque a alternativa incorreta: 
 
A) É assegurado à criança e ao adolescente o 

direito de ser respeitado por seus educadores; 
B) A criança e o adolescente têm o dever de 

respeitar os educadores e, em caso de 
desobediência, deverão ser castigados; 

C) É assegurado à criança e ao adolescente o 
direito de organização e participação em 
entidades estudantis; 

D) É garantido à criança e ao adolescente o 
acesso à escola pública e gratuita próxima de 
sua residência; 

E) É assegurado à criança e ao adolescente o 
direito de contestar critérios avaliativos, 

podendo recorrer às instâncias escolares 
superiores. 

 
QUESTÃO 20 
A respeito da informação e do lazer da criança e 
do adolescente, marque a alternativa correta: 
 
A) As crianças e os adolescentes têm direito a 

todo tipo de lazer e informação, sendo-lhes 
garantido o acesso a qualquer tipo de 
espetáculo, programa de televisão, filme ou 
revista; 

B) As revistas e publicações contendo material 
impróprio ou inadequado a crianças e 
adolescentes deverão ser comercializadas em 
embalagem lacrada, com a advertência de seu 
conteúdo; 

C) As revistas e publicações destinadas ao público 
infanto-juvenil poderão conter ilustrações, 
fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de 
bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições; 

D) Os responsáveis pelas diversões e espetáculos 
públicos não têm a obrigação de informar ao 
público a natureza do espetáculo e a faixa 
etária especificada no certificado de 
classificação; 

E) As crianças menores de dez anos somente 
poderão ingressar e permanecer nos locais de 
apresentação ou exibição de espetáculos 
quando acompanhadas dos irmãos 
adolescentes menores de dezoito anos. 

 
QUESTÃO 21 
Em caso de maus-tratos de alunos (crianças e 
adolescentes), os dirigentes de estabelecimentos 
de ensino fundamental deverão comunicar o 
ocorrido: 
 
A) Ao Prefeito Municipal; 
B) Ao Conselho Tutelar; 
C) A qualquer vereador do município; 
D) Ao Presidente da República; 
E) Ao sindicato dos professores. 
 
QUESTÃO 22 
Considere a seguinte situação: o trabalhador rural 
José das Flores prometeu entregar seu filho de 
oito anos a um empresário rico, caso esse 
empresário lhe pagasse a quantia de mil reais. 
Com base nesse caso, escolha a alternativa 
correta: 
 
A) A atitude de José das Flores está correta, pois, 

sendo pai da criança, ele pode escolher o que 
achar melhor para o futuro de seu filho; 

B) A atitude de José das Flores está correta, pois, 
sendo trabalhador rural, não teria condições 
financeiras para educar seu filho, desse modo, 
achou preferível que ele fosse educado por um 
empresário que tivesse condições de 
proporcionar o acesso a boas instituições de 
ensino; 
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C) A atitude de José das Flores não pode ser 
enquadrada nem como correta, nem como 
errada, pois ele apenas prometeu entregar seu 
filho, não podendo a mera promessa ser 
equiparada ao próprio ato de entrega; 

D) A atitude de José das Flores está errada, pois 
só o ato de prometer entregar um filho a outra 
pessoa em troca de dinheiro já configura ilícito 
penal, de acordo com o Estatuto da Criança e 
do Adolescente; 

E) N.R.A. 
 
QUESTÃO 23 
É proibida a venda à criança ou ao adolescente 
de: 
 
A) Chicletes e chocolates, pois causam prejuízo 

ao dentes; 
B) Brinquedos em geral, pois dispersam as 

crianças dos estudos; 
C) Bilhetes lotéricos e equivalentes; 
D) Gêneros alimentícios derivados de leite; 
E) Qualquer produto vendido em farmácias e 

drogarias. 
 
QUESTÃO 24 
Considere a seguinte situação: Sônia, comerciante 
de quarenta anos de idade, com residência fixa no 
município de Itaitinga, deseja se candidatar a 
membro do Conselho Tutelar do município de 
Pacatuba. De acordo com essa situação, julgue as 
alternativas abaixo e marque a única opção 
correta: 
 
A) Sônia não poderá se candidatar, porque os 

membros do Conselho Tutelar devem ser 
crianças ou adolescentes; 

B) Sônia não poderá se candidatar, pois não 
reside no município de Pacatuba; 

C) Sônia não poderá se candidatar, porque os 
membros do Conselho Tutelar devem ser 
apenas pessoas do sexo masculino; 

D) Sônia poderá se candidatar, pois já tem mais 
trinta anos, idade essa exigida pela lei; 

E) Sônia poderá se candidatar, pois tem emprego 
fixo, requisito esse exigido pela lei. 

 
QUESTÃO 25 
De acordo com o Estatuto do Idoso, considera-se 
idoso ou idosa a pessoa com idade igual ou 
superior a: 
 
A) 60 (sessenta) anos; 
B) 50 (cinqüenta) anos; 
C) 40 (quarenta) anos; 
D) 45 (quarenta e cinco) anos; 
E) 30 (trinta) anos. 
 
QUESTÃO 26 
De acordo com o Estatuto do Idoso, assinale a 
alternativa incorreta: 
 

A) É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, 
colocando-o a salvo de qualquer tratamento 
desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou 
constrangedor; 

B) É obrigação do Estado garantir à pessoa idosa 
a proteção à vida e à saúde; 

C) É assegurada a atenção integral à saúde do 
idoso, por intermédio do Sistema Único de 
Saúde – SUS; 

D) Ao idoso internado ou em observação é 
assegurado o direito a acompanhante; 

E) O idoso, mesmo que esteja no domínio de suas 
faculdades mentais, não tem o direito de optar 
pelo tratamento de saúde que considerar mais 
favorável, devendo a família tomar todas as 
decisões por ele. 

 
QUESTÃO 27 
A respeito dos direitos do idoso, julgue a 
alternativa correta: 
 
A) O idoso não tem direito à educação e à cultura, 

pois esses são direitos apenas das crianças e 
dos adolescentes; 

B) O idoso não tem direito ao esporte, pois já 
possui a saúde muito debilitada para a prática 
de esportes; 

C) A participação dos idosos em atividades 
culturais e de lazer será proporcionada 
mediante descontos de pelo menos 50% 
(cinqüenta por cento) nos ingressos para 
eventos artísticos, culturais, esportivos e de 
lazer; 

D) O idoso não tem direito ao exercício de 
atividade profissional; 

E) O primeiro critério de desempate em concurso 
público será a idade, dando-se preferência aos 
mais jovens. 

 
QUESTÃO 28 
Considere a seguinte situação:  
 
José das Couves, cidadão pacatubano de 65 
(sessenta e cinco) anos de idade, foi pedir a 
Carlos, dono de um restaurante, para trabalhar em 
seu estabelecimento como garçom. Carlos 
respondeu dizendo que não daria o emprego 
porque o Sr. José das Couves era um “velho 
caduco e broco”. 
 
De acordo com essa situação, julgue as 
alternativas abaixo e marque a única opção 
correta: 
 
A) Carlos agiu corretamente, pois pessoas idosas 

não têm competência para exercer a profissão 
de garçom em razão de limitações próprias da 
idade; 

B) Carlos agiu corretamente, pois ele não tem 
obrigação de empregar ninguém; 

C) Carlos agiu corretamente, pois com essa idade 
o Sr. José das Couves já deveria estar 
aposentado, e não pedindo emprego; 
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D) Carlos agiu errado, pois ele tem o dever legal 
de contratar todos os idosos que lhe pedirem 
emprego; 

E) Carlos agiu errado, pois sua atitude foi 
desrespeitosa e preconceituosa com uma 
pessoa idosa, o que é proibido pelo Estatuto do 
Idoso.  

 
QUESTÃO 29 
A respeito do trabalho infantil, assinale a 
alternativa correta: 
 
A) O trabalho infantil é permitido apenas nas 

zonas rurais, desde que seja praticado nas 
entre safras e mediante recolhimento da 
contribuição previdenciária pelo empregador; 

B) O trabalho infantil é permitido, desde que haja 
autorização escrita dos pais; 

C) O trabalho infantil é permitido apenas na 
condição de empregado(a) doméstico(a); 

D) O trabalho infantil é permitido, desde que o 
empregador assine a carteira de trabalho e 
previdência social (CTPS) da criança; 

E) É proibido qualquer trabalho a menores de 
dezesseis anos de idade, salvo na condição de 
aprendiz, a partir dos quatorze anos. 

  
QUESTÃO 30 
Em relação ao ensino, marque o princípio que 
NÃO está de acordo com a Constituição Federal 
de 1988: 
 
A) Gratuidade do ensino público em 

estabelecimentos oficiais; 
B) Garantia de padrão de qualidade; 
C) Igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola; 
D) Desvalorização dos profissionais da educação 

escolar; 
E) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 

divulgar o pensamento, a arte e o saber. 
 
QUESTÃO 31 
Acerca da educação, escolha a alternativa que 
completa corretamente as lacunas da frase 
abaixo: 
 
A educação, direito de _________ e dever do 
Estado e da família, será promovida e incentivada 
com a colaboração da _________. 
 
A) todos/ sociedade; 
B) pessoas ricas/ sociedade; 
C) quem possa pagar por ela/ sociedade; 
D) poucos/ Organização Internacional do 

Trabalho; 
E) quase todos/ parcela rica da sociedade. 
 
QUESTÃO 32 
É finalidade da educação: 
 
A) Permitir que as crianças brinquem quando não 

estiverem com vontade de assistir aula; 

B) Preparar as pessoas para o exercício da 
cidadania e qualificá-las para o trabalho; 

C) Incentivar as crianças a pedir dinheiro nas ruas; 
D) Castigar os alunos que não tiverem bom 

desempenho escolar; 
E) Aprovar todos os alunos, independentemente 

de notas ou freqüência. 
 
QUESTÃO 33 
Os sistemas municipais de ensino compreendem: 
 
A) As universidades federais. 
B) As escolas técnicas federais. 
C) As universidades estaduais. 
D) As instituições do ensino fundamental, médio e 

de educação infantil mantidas pelo Poder 
Público municipal. 

E) As instituições privadas de ensino universitário, 
fundamental médio e de educação infantil. 

 
QUESTÃO 34 
Em relação às instituições de ensino, marque a 
alternativa correta: 
 
A) Atualmente, no Brasil, as instituições de ensino 

só podem ter caráter público, não havendo 
mais possibilidade de criação de instituições 
privadas de ensino desde a promulgação da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei n. 
º 9394 de 1996; 

B) As escolas públicas poderão selecionar seus 
alunos de acordo com os seguintes critérios: 
idade, desempenho intelectual e poder 
aquisitivo familiar; 

C) De acordo com a Constituição Federal de 1988, 
as instituições de ensino, no Brasil, podem ser 
públicas ou privadas; 

D) O Estado não é obrigado a prestar ensino 
público gratuito, sendo esta uma tarefa da 
iniciativa privada; 

E) O Estado não é obrigado a prestar ensino aos 
moradores da zona rural. 

 
QUESTÃO 35 
A educação básica é formada: 
 
A) Pela educação infantil, pelo ensino fundamental 

e pelo ensino médio; 
B) Apenas pelo ensino superior e pelo ensino 

médio; 
C) Apenas pelo ensino infantil e pelo ensino 

fundamental; 
D) Apenas pelo ensino técnico e pelo ensino 

universitário; 
E) Apenas pelo ensino universitário. 
 
QUESTÃO 36 
Os diretores de escolas públicas poderão: 
 
A) Restringir, ao máximo, a matrícula de crianças 

negras, em razão do sistema de cotas; 
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B) Evitar a matrícula de crianças com baixo 
rendimento escolar, a fim de criar centros 
educacionais de excelência; 

C) Incentivar a excessiva competitividade entre 
alunos, seja através dos esportes, seja através 
lutas corporais; 

D) Resolver conflitos entre alunos e professores, 
através do diálogo; 

E) Impedir a matrícula de crianças com alto poder 
aquisitivo e renda familiar elevada, a fim de 
beneficiar crianças carentes e sem condições 
financeiras. 

 
QUESTÃO 37 
Os professores e instrutores de escolas públicas 
poderão: 
 
A) Impor castigos excessivos aos alunos 

indisciplinados; 
B) Comprar a merenda escolar dos alunos que 

não a quiserem; 
C) Vender merenda para os alunos no horário do 

intervalo; 
D) Conversar com os alunos quando eles 

estiverem com baixo rendimento escolar; 
E) Oferecer emprego para os alunos pobres 

menores de treze anos que tenham rendimento 
abaixo da média. 

 
QUESTÃO 38 
De acordo com a Constituição Federal, o dever do 
Estado com a educação NÃO será efetivado 
mediante a garantia de: 
 
A) Progressiva universalização do ensino médio 

gratuito; 
B) Educação infantil, em creche e pré-escola, às 

crianças até 5 (cinco) anos de idade; 
C) Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da 

pesquisa e da criação artística, segundo a 
capacidade de cada um; 

D) Oferta de ensino noturno regular, adequado às 
condições do educando; 

E) Garantia de emprego para as crianças e 
adolescentes que não possam estudar, em 
razão de problemas mentais ou de condições 
intelectuais insuficientes. 

 
QUESTÃO 39 
Em relação à educação dos portadores de 
deficiência, marque a alternativa correta: 
 
A) Os portadores de deficiência têm direito ao 

atendimento educacional; 
B) Os portadores de deficiência não têm direito ao 

atendimento educacional, pois seria muito caro 
para o Estado proporcionar o acesso dessas 
pessoas à escola; 

C) Os portadores de deficiência devem estudar 
em casa; 

D) Os portadores de deficiência têm direito apenas 
à saúde; 

E) Os portadores de deficiência que moram na 
zona rural não têm direito ao atendimento 
educacional. 

 
QUESTÃO 40 
Acerca da importância do esporte, assinale V 
(verdadeiro) ou F (falso) para os enunciados 
abaixo e, a seguir, marque a opção correta: 
 
(   ) Os esportes influenciam no desenvolvimento 

saudável das pessoas; 
(   ) Os esportes ajudam a distanciar os jovens da 

marginalidade e da criminalidade; 
(   ) Os esportes contribuem para a formação física 

e psíquica dos jovens. 
 
A) V, V, V; 
B) F, F, F; 
C) F, V, V; 
D) V, V, F; 
E) F, F, V. 
 
QUESTÃO 41 
A prática de esportes é recomendada para 
crianças, porque: 
 
A) Afasta as crianças da escola; 
B) Estimula a competição e a briga, fortalecendo a 

auto-estima das crianças; 
C) Gera renda para as crianças pobres; 
D) Proporciona saúde, lazer e diversão; 
E) Estimula a marginalidade e a sociabilidade. 
 
QUESTÃO 42 
São modalidades esportivas: 
 
A) Baralho e futebol; 
B) Sinuca e natação; 
C) Esconde-esconde e basquete; 
D) Futebol e basquete; 
E) Pega-pega e dança. 
 
QUESTÃO 43 
Marque a opção que não corresponde a um estilo 
de nado na natação: 
 
A) Peixe; 
B) Borboleta; 
C) Costas; 
D) Peito; 
E) Crawl. 
 
QUESTÃO 44 
Marque a alternativa correta em relação ao 
futebol de campo: 
 
A) Uma partida será jogada por três equipes, cada 

uma com, no máximo, 12 (doze) integrantes, 
dentre os quais um será goleiro; 

B) Uma partida será jogada por duas equipes, 
cada uma com, no máximo, 13 (treze) 
integrantes, dentre os quais um será artilheiro; 
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C) Uma partida será jogada por duas equipes, 
cada uma com, no mínimo, 11 (onze) 
integrantes, dentre os quais um será árbitro; 

D) Uma partida será jogada por duas equipes, 
cada uma com, no máximo, 11 (onze) 
integrantes, dentre os quais um será goleiro; 

E) Uma partida será jogada por duas equipes, 
cada uma com, no mínimo, 10 (dez) 
integrantes, dentre os quais um será zagueiro. 

 
QUESTÃO 45 
Marque a alternativa que contém uma modalidade 
de esporte em grupo: 
 
A) Salto à distância; 
B) Carimba; 
C) Salto em altura; 
D) Basquete; 
E) Sinuca. 
 
QUESTÃO 46 
Marque a opção que contém uma modalidade de 
esporte praticado com uso de raquete: 
 
A) Hipismo; 
B) Corrida; 
C) Vôlei; 
D) Salto triplo; 
E) Tênis. 
 
QUESTÃO 47 
A pontuação no basquete é medida através do 
número de: 
 
A) Saques; 
B) Cestas; 
C) Bingos; 
D) Canastras; 
E) Gols. 
 
QUESTÃO 48 
Marque a opção que NÃO constitui um benefício 
do esporte: 
 
A) Auxilia no fortalecimento da musculatura; 
B) Favorece a convivência em grupo; 
C) Estimula o raciocínio, a expressão corporal e a 

criatividade; 
D) Estimula a ganância e violência; 
E) Auxilia no fortalecimento dos ossos e das 

articulações. 
 
QUESTÃO 49 
Em relação à prática de esportes por deficientes 
físicos, marque a opção correta: 
 
A) Os deficientes físicos não devem praticar 

esportes por serem pessoas doentes; 
B) Os deficientes físicos podem praticar esportes, 

desde que sejam modalidades esportivas 
compatíveis com a deficiência que possuem, 
realizadas as devidas adaptações; 

C) É impossível a prática de esportes por 
deficientes físicos; 

D) Os deficientes físicos não podem praticar 
esportes, pois a prática de qualquer 
modalidade esportiva irá prejudicar a saúde 
dessas pessoas, aumentando o nível de 
deficiência; 

E) No Brasil, os deficientes físicos não podem 
praticar esportes. 

 
QUESTÃO 50 
Em relação aos primeiros socorros, assinale a 
alternativa que contém a conduta correta a ser 
tomada no caso de queimaduras: 
 
A) Colocar álcool na região queimada, para 

facilitar a liberação do calor armazenado na 
região queimada; 

B) Aplicar pomada analgésica e dar comprido 
sedativo; 

C) Furar as bolhas, para desobstruir o local 
queimado; 

D) Colocar um pano bem limpo e úmido, prevenir 
o estado de choque e levar a pessoa ao 
hospital; 

E) Esfregar com sabão adstringente a região 
queimada e depois aplicar água oxigenada. 







