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QUESTÃO 30
Compete ao Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária, no exercício de suas
atividades, em âmbito federal ou estadual nos
estritos termos do art. 64, da Lei nº 7.210/84,
exceto:
a.
b.
c.
d.
e.

estimular e promover a pesquisa
criminológica.
estabelecer os critérios para a elaboração
da estatística criminal.
acompanhar a fiel aplicação das normas
de execução penal em todo o Território
Nacional.
elaborar programa nacional penitenciário
de formação e aperfeiçoamento do
servidor.
propor diretrizes da política criminal
quanto
à
prevenção
do
delito,
administração da Justiça Criminal e
execução das penas e medidas de
segurança.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 31
Em caso de suspeita de fratura de antebraço
(rádio ou ulna), alguns procedimentos são
possíveis. Analise os itens a seguir.
I. Mantenha a vítima em repouso.
II. Dobre o antebraço, mantendo o polegar
voltado para cima.
III. Mantenha a calma e ligue para a
emergência.
IV. Proteja a região a ser imobilizada com
algodão ou pano limpo.
De acordo com os itens, assinale a alternativa
que contemple os procedimentos básicos.
a.
b.
c.
d.
e.

Apenas I, II e IV estão corretos.
Apenas I e IV estão corretos.
Apenas III está correto.
Apenas I e II estão corretos.
Todos estão correto s.

QUESTÃO 32
No processo de avaliação, o professor de
Educação Física deve buscar a superação de
práticas mecânico-burocráticas, valorizando as
produtivo-criativas
e
reiterativas,
que
possibilitem mobilizar plenamente a consciência
dos
indivíduos,
seus
saberes,
suas
capacidades cognitivas, habilidades e atitudes
para enfrentar problemas e necessidades.
Nesse contexto, o professor deve considerar:

a.
b.
c.
d.
e.

o cotidiano, objetivando superá-los e
seguir em frente na eterna luta pela
sobrevivência.
o mundo globalizado, que obriga o ser
humano a levar vantagem em tudo.
o mundo globalizado no sentido de buscar
novas soluções para as relações consigo
mesmo, com os outros e com a natureza.
o mundo globalizado hipercompetitivo,
que obriga o ser humano a desconsiderar
questões éticas.
os materiais na luta pela sobrevivência em
um mundo globalizado e competitivo.

QUESTÃO 33
A adaptação na frequência cardíaca de um
indivíduo saudável, após um treinamento
predominantemente aeróbio de 10 meses, com
intensidade de 70 a 85% da frequência
cardíaca, com duração média de 35‘ e três
sessões semanais. Assinale a alternativa que
apresenta os efeitos desse treinamento.
a.
b.
c.
d.
e.

Taquicardia.
Bradicardia.
Palpitação.
Arritmia.
Inalteração, pois o período de treinamento
é curto para haver resposta adaptativa.

QUESTÃO 34
O uso de um cinturão, durante o levantamento
de peso, possibilita a um atleta aumentar a
pressão intra-abdominal porque:
a.
b.
c.
d.
e.

ativa a manobra de Valsalva.
provoca um aumento paralelo na pressão
intratorácica.
auxilia a atividade dos músculos
abdominais.
auxilia a pressão intradiscal.
auxilia na estética.

QUESTÃO 35
Assinale a sequência correta de classificação
das vias energéticas correspondente aos
tempos de atividades físicas: quatro segundos;
dez segundos; um minuto e 30 segundos e
mais de três minutos.
ATP, ATP – CP, Sistema aeróbio
a.
oxidativo, ATP – CP + Ácido lático.
b. ATP, Sistema Aeróbio oxidativo, ATP –
CP, ATP – CP + Ácido lático.
Sistema Aeróbio oxidativo, ATP, ATP –
c.
CP, ATP – CP + Ácido lático.
d. ATP, ATP – CP, ATP – CP + Ácido lático,
Sistema aeróbio oxidativo.
ATP – CP, A TP, Sistema aeróbio
e.
oxidativo, ATP – CP + Ácido lático.

I. Luxação é
o deslocamento da
extremidade de um osso em sua
articulação.
II. Entorse é a lesão provocada no
músculo, por movimento brusco e
violento.
III. Contusão é uma lesão produzida nos
tecidos por uma pancada, sem que haja
rompimento da pele.
IV. Distensão muscular é a separação
momentânea das superfícies ósseas na
articulação.
V. Cãibra é a contração abrupta,
vigorosa, involuntária e dolorosa de um
músculo, podendo ocorrer no exercício
ou em repouso.
Assinale a alternativa correta que contempla a
definição de lesões.
a.
b.
c.
d.
e.

Apenas I, II e III estão corretas.
Apenas I, III e V estão corretas.
Apenas III e IV estão corretas.
Apenas I, II e V estão corretas.
Todas estão corretas.

QUESTÃO 37
Quais os cinco núcleos que fazem parte dos
gânglios de base?
a.
b.
c.
d.
e.

denteado,
globo
pálido,
Caudado,
putâmen e substância negra.
Núcleos
subtalâmicos,
putâmen,
interpósito, globo pálido e caudado.
Putâmen, substância negra, núcleos
subtalâmicos, denteado e caudado.
Caudado, putâmen, globo pálido, núcleos
subtalâmicos e substância negra.
Caudado, denteado, putâmen, globo
pálido, núcleos subtalâmicos e substância
negra.

QUESTÃO 38
Quais músculos um indivíduo ativa primeiro
para uma tarefa de tempo de reação que
envolva levantar o braço estendido ao lado até
a horizontal?
a.
b.
c.
d.
e.

Deltoide anterior.
Tronco.
Quadrícipes femural.
Isquiotibiais.
Escápula-torácico.

QUESTÃO 39
O controle do estresse se baseia em alguns
princípios importantes. Assinale V para as
alternativas verdadeiras e F para as falsas, em
relação a esses princípios.
( )
( )
( )
( )
( )

Controle dos estressores.
Controlando as reações ao estresse.
Procurando apoio social de outras
pessoas.
Encontrando satisfação em servir aos
outros.
Mantendo-se saudável.

Assinale a sequência correta.
V, V, V, V, V.
a.
b. V, F, V, F, V.
F, V, F, F, V.
c.
d. V, V, V, F, F.
F, F, F, V, V.
e.
QUESTÃO 40
A classificação da Ginástica Laboral divide o
horário de expediente em três momentos numa
dada sequência.
Compensatório
e
I. Preparatório,
Relaxante.
II. Preparatório, de Pausa e Relaxante.
III. De Pausa, Relaxante e Compensatório.
Preparatório
e
IV. Relaxante,
Compensatório.
Assinale a alternativa
sequência correta.
a.
b.
c.
d.
e.

que

apresenta

a

Apenas I, II e IV estão corretas.
Apenas I e IV estão corretas.
Apenas I e II estão corretas.
Apenas III está correta.
Apenas II está correta.

QUESTÃO 41
Existem fatores agravantes e que contribuem
na causa em lesões por esforço repetitivo
(L.E.R.)
e
distúrbios
osteomusculares
relacionados ao trabalho (D.O.R.T.).
Assinale a alternativa que contenha somente os
fatores agravantes.
a.

b.
c.
d.

Ausência de pausa durante a jornada de
trabalho, traumatismos anteriores e
ambientes de temperaturas baixas ou
muito altas.
anteriores,
jornada
Traumatismos
prolongada de trabalho e postura estática.
Postura estática, tensão excessiva e
característica e postura inadequada.
Postura inadequada, ausência de pausa
durante a jornada de trabalho, ambientes
de temperaturas baixas ou muito altas.
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QUESTÃO 36
Analise as afirmações que descrevem as
definições das lesões musculares.
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e.

Traumatismos anteriores, postura estática,
tensão excessiva e característica.

QUESTÃO 42
Considerando na época atual as disputas por vagas
de trabalho, congestionamentos entre outras
consequências do mundo contemporâneo, qual
o nível de estresse necessário para que um
indivíduo
seja
capaz
de
funcionar
biologicamente em harmonia?
a.
b.
c.
d.
e.

Sem estresse.
Estresse necessário.
Estresse pouco elevado.
Estresse elevado.
Estresse alto.

QUESTÃO 43
As doenças hipocinéticas como as derivadas de
falta ou diminuição dos níveis das atividades
físicas, são sinônimos das doenças crônicodegenerativas.
Nesta perpectiva, o maior problema hipocinético
é:
a.
b.
c.
d.
e.

obesidade.
diabetes.
doenças cardiovasculares.
neoplasias malignas, ou tumores do
sistema respiratório.
estilo de vida sedentário.

QUESTÃO 44
Nahas (2003) relaciona aptidão física com a
saúde, compreendendo-a como um estado
caracterizado por uma habilidade de realizar
atividades físicas com vigor. Trata-se de uma
demonstração de traços e capacidades que são
associadas ao baixo risco de desenvolver
prematuramente doenças hipocinéticas.
De acordo com o autor, assinale a alternativa
que apresenta a aptidão física relacionada à
saúde.
a.
b.
c.
d.
e.

Agilidade, resistência aeróbia, força e
resistência.
Equilíbrio, flexibilidade e composição
corporal.
Velocidade,
resistência
aeróbia
e
composição corporal.
Resistência
anaeróbia,
resistência
aeróbia, força e resistência.
Resistência aeróbia, força e resistência,
flexibilidade e composição corporal.

QUESTÃO 45
Nieman (1999) afirma que até 90% das
doenças coronarianas poderiam ser prevenidas
se os norte-americanos mantivessem seus
fatores de risco sob controle por meio de um
modo de vida prudente.
A lista atual dos fatores de risco para doença
cardíaca, proposta pela American Heart
Association, destaca quatro fatores.
Com base na lista, assinale a alternativa que
apresenta os quatro fatores.
a.
b.
c.
d.
e.

Pressão alta, o colesterol elevado,
inatividade física e hereditariedade.
Pressão alta, o colesterol elevado,
inatividade física e diabetes.
Pressão alta, o colesterol elevado,
inatividade física e obesidade.
Pressão alta, o colesterol elevado,
inatividade física e estresse.
Pressão alta, o colesterol elevado,
inatividade física e tabagismo.

a
a
a
a
a

QUESTÃO 46
Em relação ao adoecer humano, analise os
itens.
I. Não deve ser tratado somente sob a
forma de uma relação biológica de causa
e efeito, tão simples, que desconsidere os
aspectos socioeconômicos.
II. A compreensão mais atual, no campo da
Saúde Pública, do que seja saúde, tem
incorporado
as
influências
sócio
econômicas como determinantes do
processo de adoecer do sujeito.
III. As práticas de intervenção sobre a saúde
do sujeito devem ser fundamentadas
exclusivamente nos conhecimentos de
ordem das ciências biológicas e naturais.
Com base neles, assinale a alternativa correta.
a.
b.
c.
d.
e.

Apenas I e III estão corretos.
Apenas I e II estão corretos.
Apenas I está correto.
Apenas II e III estão corretos.
Todo s estão corretos.

QUESTÃO 47
Com base no conceito que compreende a
saöde como "a ausência de doença" ou de "um
estado de completo bem-estar físico, mental e
social e não apenas a ausência de doença ou
enfermidade", assinale a alternativa correta.
a.

A saúde é compreendida como a ausência
de doença determinada pelo contexto
socioeconômico em que se encontra o
sujeito.

c.

d.

e.

A saúde é compreendida como a ausência
de doença e o viés biológico é o único
determinante para o seu aparecimento.
A saúde é compreendida como resultante
das condições de alimentação, habitação,
renda, meio ambiente e trabalho,
vivenciadas pelo sujeito.
A saúde é compreendida como a ausência
de doença, podendo ser evitada pela ação
do sujeito quando consideradas as
condições sociais.
A saúde é determinada pelo contexto
socio econômico do indivíduo.

QUESTÃO 48
Assinale a alternativa que não apresenta
aspectos relacionados a um projeto de
Educação Física voltado ao desenvolvimento
da autonomia do sujeito em relação à saúde.
a.

b.

c.

d.

e.

Um projeto de Educação Física, voltado
para autonomia do sujeito em relação à
saúde, não pode se restringir à mera
prática mecânica e repetitiva de exercícios
físicos.
Um projeto de Educação Física, voltado à
autonomia do sujeito em relação à saúde,
o coloca numa relação de subordinação e
dependência do saber de um profissional.
Exercitar o sujeito, num projeto de
Educação Física, visando à saúde e
voltado à autonomia passa pelo
entendimento de liberá-lo da autoridade
do professor.
Orientar o sujeito para que disponha de
conhecimento e possibilidades para
realizar seu exercício físico preferido
dentro
de
parâmetros
fisiológicos
adequados.
A falta de autonomia do sujeito, em relação
à Educação Física voltada à saúde, pode
ser um dos fatores para a falta de adesão
e permanência nos programas e práticas
de exercícios físicos.

b.

c.
d.
e.

Os problemas de saúde pública
existentes, para serem tratados, precisam
ser investigados apenas sob a perspectiva
biológica.
Os problemas de saúde pública existentes
carecem da relação saúde-doença-meio
para serem compreendidos.
Os problemas de saúde pública precisam
ser compreendidos na perspectiva das
ciências naturais e sociais.
Os problemas de saúde pública se
relacionam às condições de educação,
alimentação e trabalho.

QUESTÃO 50
Coloque V para as alternativas verdadeiras e F
para as falsas.
( )

( )

( )

A representação do futebol feminino no
Brasil, veiculada na mídia impressa, é
historicamente formada por metáforas
polissêmicas e irônicas que ridicularizam
a presença feminina em campo.
A construção cultural brasileira concebe
o esporte e, especialmente, o futebol,
como um espaço de práticas sociais
masculinas ao longo da sua história.
O futebol, como prática esportiva
identitária na construção da cultura
masculina, terminou por concentrar uma
resistência ainda maior do que os outros
esportes à presença feminina.

Assinale a sequência correta.
a.
b.
c.
d.
e.

V, V, V.
F, V, V.
F, F, F.
V, F, V.
F, V, V.

QUESTÃO 51
As estratégias e os discursos elaborados e
divulgados na mídia, em nome do culto ao corpo ,
se fundamentam em promessas de:
saúde, juventude, inclusão e diversidade.
saúde,
juventude,
diversidade
e
identidade.
saúde, juventude, beleza e felicidade.
saúde, criticidade, cultura e cidadania.
diversidade,
identidade
e
saúde,
cidadania.

QUESTÃO 49
"Sem dúvida, apreciar o campo da Saúde
Pública deveria requerer um pensamento além
do biológico. Os problemas de saúde
existentes, atualmente, em todo mundo estão
relacionados às desigualdades sociais, aos
problemas fundamentais da distribuição da
riqueza" (PALMAS, 2001).

a.
b.

Com base na compreensão do enunciado
acima, assinale a alternativa incorreta.

QUESTÃO 52
Ao abordar o lazer como objeto de ensino, a
Educação Física deve preocupar-se com a
formação do sujeito, pautando-se:

a.

Os problemas de saúde pública existentes
estão relacionados às desigualdades
sociais.

c.
d.
e.
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a.

b.

c.
d.
e.

na instrumentalização e agregação de
competência para que o sujeito possa
usufruir de forma autônoma, consciente e
criticamente, do seu tempo livre de lazer.
na instrumentalização do sujeito para que
compreenda o determinismo do meio
cultural e de agentes como a mídia, a
moda e o consumismo, tornando-se um
mero consumidor acrítico e alienado do
lazer.
na não instrumentalização do sujeito para
vivenciar a cultura corporal no tempo do
lazer.
no despreparo do sujeito para a vivência
desse tempo do não trabalho.
na concepção da Educação Física
enquanto a prática pela prática.

QUESTÃO 53
Na área de Educação Física, o surgimento do
lazer no Brasil, por volta do final do século XIX,
bem como os estudos sistematizados entre as
décadas de 1920 e 1930, foram influenciados
pelos valores de qual corrente?
a.
b.
c.
d.
e.

Higienismo.
Escolavismo.
Criticismo.
Construtivismo.
Idealismo.

QUESTÃO 54
Marcellino (2009) afirma que "[...] a partir de
1969 era cada vez mais frequente o uso do
termo lazer nos discursos políticos, destacando
principalmente as práticas consideradas
saudáveis", com o objetivo de:
a.
b.
c.
d.
e.

emancipar criticamente o sujeito.
combater o ócio considerado um perigo
social.
reafirmar a importância do ócio na vida do
sujeito.
discutir o lazer como uma via de formação
crítica do trabalhador.
propor o uso do lazer de forma críticoemancipatória pelos sujeitos sociais.

QUESTÃO 55
Sobre os objetivos e contribuições da Educação
Física relacionada à intervenção do seu
profissional na sociedade, assinale a alternativa
correta.
A Educação Física é aceita e entendida
a.
atualmente de forma unânime como uma
ação docente em favor da manutenção da
saúde do corpo dos sujeitos sociais, numa
perspectiva de aumento do rendimento e
produtividade dos trabalhadores.

b.

c.

d.

e.

A Educação Física é entendida também,
como uma prática docente que contribui
para o desenvolvimento da pessoa
humana no sentido de qualidade de vida
pessoal e coletiva, tendo no corpo a
centralidade da ação educativa nos vários
aspectos e dimensões.
As intervenções processadas por via da
Educação Física e Esportes, na sociedade,
devem apenas priorizar e se preocupar
com programas de melhoria do estado
físico dos corpos.
A Educação Física contribui com a
sociedade de forma geral através da
implantação de programas de esportes
que valorizem o ensino das chamadas
modalidades olímpicas, independente do
contexto sociocultural do sujeito a quem
se destina.
A Educação Física contribui com a
sociedade numa perspectiva crítica de
formação social do sujeito, quando o foco
da sua intervenção é a prática pela prática
dos elementos de uma chamada cultura
corporal.

QUESTÃO 56
"O futebol já não é mais só uma ‘ pelada’ num
terreno baldio, é também videogame, jogos em
computador, espetáculo da TV" (BETTI, 1998).
Com base na compreensão do enunciado
acima, coloque V para as alternativas
verdadeiras e F para as falsas.
( )

( )

( )

O esporte tem sido influenciado pelo
processo de virtualização presente na
sociedade.
A cultura lúdica das crianças sofre
grande influência da televisão, a qual
transforma suas vidas e cultura a partir
das referências que são disponibilizadas.
O esporte está imune e não faz parte do
telespetáculo.

Assinale a alternativa
sequência correta.
a.
b.
c.
d.
e.

que

apresenta

a

F, F, V.
V, F, V.
V, V, F.
V, V, V.
V, F, F.

QUESTÃO 57
São considerados fatores influenciadores do
processo de ampliação quantitativa e qualitativa
de oportunidades de vivência do lazer e
recreação, dentre outros.

Assinale
a
alternativa
corretamente tais fatores.
a.
b.
c.
d.
e.

que

apresenta

Apenas I e II estão corretos.
Apenas II e III estão corretos.
Apenas II está correto.
Apenas I e III estão corretos.
Todos estão corretos.

QUESTÃO 60
A postura pedagógica do professor de
Educação Física, na prática de esportes como
conteúdo, deve dar-se numa perspectiva crítica
de formação da autonomia do sujeito.
Assinale a alternativa que apresenta a postura
correta desse profissional.
a.
b.

c.

d.

QUESTÃO 58
Em relação às habilidades necessárias a um
animador sócio-cultural, assinale a alternativa
incorreta.
a.
b.
c.
d.
e.

Exercitar o caráter opinativo.
Preocupar-se com a rotina e o
consumismo das ações ligadas à
recreação e ao lazer.
Ter uma ligação afetiva com a prática
cultural.
Ter a intenção de exercer influência.
Ser um ex-atleta do mundo esportivo.

QUESTÃO 59
Considerando os objetivos ou contribuições de
uma proposta de esporte e jogo numa
perspectiva cooperativa, analise o que segue.
I. Oportunizar o desenvolvimento pessoal
para a convivência social.
II. Dinamizar processos de interação social
que resultem em uma dimensão ampliada
da convivência humana.
III. Difundir práticas de solidariedade e de
cooperação.
Com base na análise, assinale a alternativa
correta.
a.
b.
c.
d.
e.

Apenas I e II estão corretas.
Apenas I e III estão corretas.
Apenas III está correta.
Apenas II e III estão corretas.
Todas estão corretas.

e.

As metodologias de ensino do esporte
devem se basear na pedagogia tecnicista.
Há que se aproveitar da influência do
esporte-espetáculo para o ensino do
esporte e, assim, a valorização dos
talentos esportivos.
O ensino do esporte deve se apoiar na
reprodução
do
esporte
federado,
valorizando a competição, valendo-se de
estratégias de ensino de caráter seletivo.
O ensino do esporte deve constituir-se
como
um
incentivo
para
o
desenvolvimento do espírito crítico e da
criatividade do sujeito, a fim de que o
aluno exercite o direito de aprender o
esporte.
O ensino do esporte deve priorizar a
aprendizagem das questões relativas aos
gestos técnicos, numa perspectiva
mecânica e repetitiva.
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I. Espaço físico disponível como áreas
verdes nas cidades, destinados à
recreação e ao lazer.
II. Construção e manutenção de instalações
e equipamentos voltados à recreação e ao
lazer.
III. Recursos humanos para planejar e
exercer as intervenções no campo do
lazer e recreação em atendimento à
população.
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