
02201S – ANALISTA MUNICIPAL
ORIENTAÇÃO DE ATIVIDADES/ DESPORTIVAS I

OS TEXTOS E AS QUESTÕES FORAM REDIGIDOS CONFORME O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO 
DA LÍNGUA PORTUGUESA, MAS ESTE NÃO SERÁ COBRADO NO CONTEÚDO. 

Espaço reservado para anotação das respostas

0O candidato receberá do fiscal:
Um Caderno de Questões contendo 60 (sessenta) questões objetivas de múltipla escolha.
Uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva.
0Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a numeração das questões e a paginação estão 
corretas e se não há falhas, manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno 
completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.
0A totalidade das Provas terá a duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas da 
Prova Objetiva.
0O candidato poderá se retirar da sala de prova após transcorridas 2 (duas) horas do efetivo início da prova, entregando sua Folha 
de Respostas ao fiscal, a qual será o único documento válido para a correção.
0O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões faltando 60 (sessenta) minutos para o término do horário 
estabelecido para o fim da prova, desde que o candidato permaneça em sala até esse momento, deixando com o fiscal de sala a sua 
Folha de Respostas.
0Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos.
0Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um fiscal 
volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no 
sanitário e depois da utilização deste, ser submetido a revista com detector de metais. Na situação descrita, se for detectado que o 
candidato estiver portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do concurso.
0Após o término da prova, ao sair da sala de prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de realização das provas, 
não podendo permanecer nas suas dependências, bem como não poderá utilizar os sanitários.

INSTRUÇÕES GERAIS

04/2012

ATENÇÃO

0Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas.
0A Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais 
destinados às respostas.
0Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas, usando caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul. Para cada questão, existe apenas 1 (uma) resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que 
contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras.
0O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, completamente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo abaixo:

0Todas as questões deverão ser respondidas.

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Nome do Candidato Número de Inscrição

O gabarito da Prova Objetiva estará disponível no site da Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br) a partir do dia 16 de abril de 2012.
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 5. 
 
 

Remédios na dose certa 
 
 

É cada vez maior a percepção, por parte das 

organizações, de que oferecer o plano de saúde não é o 

suficiente para garantir profissionais saudáveis e ativos no 

trabalho. “Um funcionário, por exemplo, falta para ir ao médico. 

Para realizar os exames solicitados, ele falta de novo. E para 

levar os resultados ao consultório, se ausenta mais uma vez. Se 

ele não tomar os remédios receitados, porque não tem dinheiro 

para comprá-los, poderá ser internado por conta da doença. Ou 

seja, não adiantou nada a empresa conceder a esse 

colaborador o plano de saúde”, diz o diretor executivo da 

Vidalink, Luís González. 
A opinião do executivo justifica o interesse do mundo 

corporativo no benefício farmácia ou nos programas de PBM 

(do inglês PharmacyBenefit Management). Uma pesquisa feita 

pela Vidalink em 2010, com 120 empresas que, juntas, têm um 

faturamento equivalente a 8% do PIB brasileiro, concluiu que 

68% delas ofereciam desconto em folha para a compra de 

medicamentos, enquanto 29% ofereciam subsídio – 19% das 

que ofereciam essa modalidade subsidiavam mais de 70% do 

custo dos remédios, enquanto o nível médio de subsídio era de 

53% sobre o valor do medicamento. 

Na prática, nem sempre a empresa tem recursos 

financeiros para um programa de benefício que subsidie a 

aquisição dos remédios ou que englobe todos os seus 

colaboradores. Ela, contudo, pode buscar alternativas 

compatíveis com o seu orçamento. “Uma solução criativa é 

fazer um convênio com farmácias para conseguir descontos nos 

custos dos medicamentos”, afirma a gerente de placement e 

pesquisas de benefícios da Aon Hewitt, Renata Freire, 

lembrando que essa prática foi a opção de 48% das empresas 

que participaram de uma pesquisa recente feita pela 

consultoria. “Porém, vale ressaltar que essa ação não garante 

que o medicamento esteja sendo comprado por pacientes 

crônicos, o que afeta diretamente a gestão de saúde integrada.” 

Outro caminho adotado por algumas companhias é fazer 

uma seleção dos profissionais que receberão o subsídio ou criar 

determinadas regras para a concessão do benefício. “Se a 

organização não tem condições financeiras de prover o 

benefício farmácia a todos os seus colaboradores, ela pode, por 

exemplo, subsidiar os funcionários com menor renda, decidir 

dar subsídios apenas à compra de medicamentos genéricos, ou 

àqueles que possuem determinadas patologias ou doenças 

crônicas que mais prejudicam a produtividade no trabalho”, diz 

González. De acordo com ele, em geral, diabetes, hipertensão, 

colesterol e doenças pulmonares estão na lista dos principais 

males que afetam os profissionais e causam prejuízo às 

companhias. Outra doença cuja incidência vem aumentando ao 

longo dos últimos anos é a depressão. 
 

Jacqueline Sobral – Revista Melhor Online (março/2012). 
 
 

1. A respeito das informações presentes no texto, analise as 
assertivas abaixo. 

 

I. Oferecer o plano de saúde não é o suficiente para 
garantir profissionais saudáveis porque não há 
condições reais para que todos sejam 
contemplados. 

II. A pesquisa feita pela Vidalink em 2010 evidencia o 
fato de que as empresas não têm condições para 
atender aos funcionários. 

III. O texto apresenta algumas alternativas para auxiliar 
os funcionários, como priorizar os mais 
necessitados, auxiliar na compra de medicamentos 
genéricos e outros tipos de ajuda. 

IV. As doenças crônicas não podem ser incluídas na 
lista de prioridades em relação a medicamentos 
porque são de uso prolongado. 

 

É correto o que se afirma em 
 

(A) I e II, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) I, III e IV, apenas. 

(D) III, apenas. 

(E) II e IV, apenas. 
 

 

2. No trecho do quarto parágrafo: “Se a organização não tem 
condições financeiras de prover  o benefício farmácia a 
todos os seus colaboradores, ela pode, por exemplo, 
subsidiar os funcionários com menor renda”, a palavra 
destacada pode ser substituída, sem que haja prejuízo 
semântico, por 

 

(A) “Se a organização não tem condições financeiras de 
sanar  o benefício farmácia a todos os seus 
colaboradores, ela pode, por exemplo, subsidiar os 
funcionários com menor renda”. 

(B) “Se a organização não tem condições financeiras de 
fornecer  o benefício farmácia a todos os seus 
colaboradores, ela pode, por exemplo, subsidiar os 
funcionários com menor renda”. 

(C) “Se a organização não tem condições financeiras de 
buscar  o benefício farmácia a todos os seus 
colaboradores, ela pode, por exemplo, subsidiar os 
funcionários com menor renda”. 

(D) “Se a organização não tem condições financeiras de 
transferir  o benefício farmácia a todos os seus 
colaboradores, ela pode, por exemplo, subsidiar os 
funcionários com menor renda”. 

(E) “Se a organização não tem condições financeiras de 
recomendar  o benefício farmácia a todos os seus 
colaboradores, ela pode, por exemplo, subsidiar os 
funcionários com menor renda”. 



 

3  Prefeitura de Manaus – SEMDEJ – 02201S – Analista Municipal – Orientação de Atividades/ Desportivas I 
 
 

3. As alternativas abaixo apresentam trechos modificados do 
texto. Assinale a que apresenta erro  ortográfico. 

 
(A) É cada vez maior e mais nítida a percepção, por 

parte das organizações, de que oferecer o plano de 
saúde ideal não é o suficiente para garantir 
profissionais saudáveis e ativos no trabalho. 

(B) Se ele não tomar os remédios anteriormente 
receitados, porque não tem dinheiro suficiente para 
comprá-los, poderá ser constantemente internado 
por conta da doença. 

(C) Na prática, nem sempre a referida empresa tem 
recursos financeiros ascessíveis para um programa 
de benefício que subsidie a aquisição dos remédios 
ou que englobe todos os seus colaboradores. 

(D) Outro caminho muito adotado por algumas 
companhias é fazer uma seleção prévia dos 
profissionais que receberão o almejado subsídio ou 
criar determinadas regras para a concessão do 
benefício. 

(E) Se a atual organização não tem condições 
financeiras de prover adequadamente o benefício 
farmácia a todos os seus atuais colaboradores, ela 
pode, por exemplo, subsidiar os funcionários com 
menor renda. 

 
 

4. Observe o trecho abaixo. 
 

“É cada vez maior a percepção, por parte das 
organizações, de que oferecer o plano de saúde  não é o 
suficiente para garantir profissionais saudáveis e ativos no 
trabalho.” 

 
 Assinale a alternativa cuja palavra destacada apresenta a 

mesma regra de acentuação da palavra “saúde ”. 
 

(A) Um funcionário , por exemplo, falta para ir ao 
médico. Para realizar os exames solicitados, ele falta 
de novo. 

(B) A opinião do executivo justifica o interesse do mundo 
corporativo no benefício farmácia  ou nos programas 
de PBM. 

(C) Porém , vale ressaltar que essa ação não garante 
que o medicamento esteja sendo comprado por 
pacientes crônicos, o que afeta diretamente a gestão 
de saúde integrada. 

(D) Na prática , nem sempre a empresa tem recursos 
financeiros para um programa de beneficio que 
subsidie a aquisição dos remédios ou que englobe 
todos os seus colaboradores. 

(E) De acordo com ele, em geral, diabetes, hipertensão, 
colesterol e doenças pulmonares estão na lista dos 
principais males que afetam os profissionais e 
causam prejuízo  às companhias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. As afirmativas abaixo apresentam uma preposição 
destacada, exceto  uma. Assinale-a. 

 
(A) “É cada vez maior a percepção, por parte das 

organizações, de que oferecer o plano de saúde não 
é o suficiente para garantir profissionais saudáveis”. 

(B) “Se ele não tomar os remédios receitados, porque 
não tem dinheiro para  comprá-los, poderá ser 
internado por conta da doença”. 

(C) “Uma pesquisa feita pela Vidalink em 2010, com 120 
empresas que, juntas, têm um faturamento 
equivalente a 8% do PIB brasileiro”. 

(D) “Outro caminho adotado por  algumas companhias é 
fazer uma seleção dos profissionais que receberão o 
subsídio ou criar determinadas regras para a 
concessão do benefício”. 

(E) “De acordo com  ele, em geral, diabetes, 
hipertensão, colesterol e doenças pulmonares estão 
na lista dos principais males que afetam os 
profissionais e causam prejuízo às companhias”. 

 
 

Leia o texto abaixo para responder às questões de 6 a 9. 
 

Segundo o gerente executivo de negócios PBM da Orizon, 

Allan Assumpção, geralmente uma carteira de beneficiários 

possui, em média, 10% de doentes crônicos que correspondem 

a mais de 70% dos custos com saúde. “Esses usuários 

compram mensalmente medicamentos, enquanto os demais 

90% compram esporadicamente. A identificação e a criação de 

programas que permitam a adesão ao tratamento de suas 

doenças crônicas são ações-foco do PBM.” 

O diretor de negócios Marcos Brêda, acrescenta que o 

mapeamento e o tratamento das doenças crônicas são 

fundamentais não apenas para aumentar a produtividade no 

trabalho, mas também para diminuir o custo que as empresas 

têm com os planos de saúde. “Os relatórios clínicos ajudam 

muito o RH e os departamentos médicos das empresas.    

Sabe-se atualmente que as doenças crônicas representam mais 

de 75% dos custos de sinistralidade dos planos de saúde. O 

benefício farmácia, de fato, diferencia as empresas no mercado 

competitivo de hoje.” 

Para Assumpção, o número de organizações que têm 

seus benefícios de medicamentos administrados por gestoras 

especializadas vem crescendo devido a fatores como redução 

dos custos de administração dos benefícios, facilidade de 

atendimento em farmácias credenciadas em todo o território 

nacional e disponibilização de informações epidemiológicas, 

estatísticas e gerenciais das carteiras de clientes. Quem 

também percebe o maior interesse das empresas é Luiz Felipe 

Bay, diretor de negócios corporativos. “Observamos um 

crescimento mais elevado e consistente da demanda, 

especialmente nos últimos três anos, pois as empresas estão 
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cada vez mais interessadas em cuidar da saúde de seus 

colaboradores por meio de uma gestão em todas as frentes, 

seja por intermédio de planos de saúde, planos odontológicos, e 

benefício farmácia”, avalia. Para ele, isso ocorre por dois 

motivos essenciais: assegurar mais eficiência com 

colaboradores mais assistidos e reduzir custos graças a uma 

gestão integrada de saúde. 

 
 
6. “Sabe-se atualmente que as doenças crônicas 

representam mais de 75% dos custos de sinistralidade  
dos planos de saúde”. 

 
 A palavra destacada origina-se da palavra sinistro que, no 

contexto no qual está inserida, possui aproximação de 
sentido com as palavras  

 
(A) acidente e dano. 

(B) ocorrência e familiaridade. 

(C) queda e inconsequência.  

(D) busca e deliberação. 

(E) apreensão e transporte. 
 

 
7. Assinale a alternativa na qual o emprego da palavra “que” 

tenha a função de conjunção integrante. 
 

(A) O diretor de negócios Marcos Brêda, acrescenta que  
o mapeamento e o tratamento das doenças crônicas 
são fundamentais não apenas para aumentar a 
produtividade no trabalho. 

(B) A identificação e a criação de programas que  
permitam a adesão ao tratamento de suas doenças 
crônicas são ações-foco do PBM. 

(C) (...) Allan Assumpção, geralmente uma carteira de 
beneficiários possui, em média, 10% de doentes 
crônicos que  correspondem a mais de 70% dos 
custos com saúde. 

(D) Para Assumpção, o número de organizações que  
têm seus benefícios de medicamentos administrados 
por gestoras especializadas vem crescendo devido a 
fatores como redução dos custos de administração 
dos benefícios, (...) 

(E) Observamos um crescimento mais elevado e 
consistente da demanda, especialmente nos últimos 
três anos, pois as empresas que  estão cada vez 
mais interessadas em cuidar da saúde de seus 
colaboradores apresenta uma gestão em todas as 
frentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Em relação ao emprego e à classificação das palavras 
destacadas, correlacione as colunas e, em seguida, 
assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
Coluna I 
1. Verbo na forma nominal do gerúndio. 

2. Verbo na forma nominal do infinitivo. 

3. Verbo na forma nominal do particípio. 
 

Coluna II 
(   ) Assegurar  mais eficiência com colaboradores mais 

assistidos e reduzir custos. 

(   ) O número de organizações que têm seus benefícios 
de medicamentos administrados por gestoras 
especializadas vem crescendo . 

(   ) Esses usuários tinham comprado  mensalmente 
medicamentos, enquanto os demais 90% compram 
esporadicamente. 

(   ) O tratamento das doenças crônicas são 
fundamentais não apenas para aumentar  a 
produtividade no trabalho, mas também para 
diminuir o custo. 

 

(A) 2/ 1/ 3/ 2  

(B) 1/ 3/ 3/ 2  

(C) 2/ 1/ 2/ 3  

(D) 3/ 2/ 1/ 3  

(E) 2/ 3/ 2/ 1  
 

 

9. As alternativas abaixo apresentam um advérbio 
destacado, exceto  uma. Assinale-a. 

 
(A) Esses usuários compram mensalmente  

medicamentos, enquanto os demais 90% compram 
esporadicamente. 

(B) O diretor de negócios Marcos Brêda, acrescenta que 
o mapeamento e o tratamento das doenças crônicas 
são fundamentais não  apenas para aumentar a 
produtividade no trabalho. 

(C) Os relatórios clínicos ajudam muito  o RH e os 
departamentos médicos das empresas. 

(D) O benefício farmácia, de fato, diferencia as 
empresas no mercado competitivo de hoje . 

(E) As empresas estão cada  vez mais interessadas em 
cuidar da saúde de seus colaboradores por meio de 
uma gestão em todas as frentes. 

 
 

10. Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa 
que preenche correta e respectivamente as lacunas. 

 
 O diretor da empresa assegura que haverá mais 

___________ e segurança no tratamento dado aos 
funcionários e também ao processo de ___________. É 
necessário ________, ainda, que há muitos pontos a 
serem discutidos, como a tão falada questão da 
____________. 

 
(A) acessibilidade/ rescisão/ frisar/ assiduidade 

(B) acessibilidade/ recisão/ frisar/ asciduidade 

(C) ascessibilidade/ rescisão/ frizar/ assiduidade  

(D) assecibilidade/ rescisão/ frisar/ aciduidade 

(E) acessibilidade/ ressisão/ frizar/ assiduidade 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
 
11. A seguinte sucessão de palavras obedece a uma ordem 

lógica. Sendo assim, assinale a alternativa que substitui o 
# corretamente. 

 
ABDICAR – ACUSAR – ADIVINHAR – AERONÁUTICA – 
# 

 
(A) AGONIA 

(B) AFUGENTAR 

(C) ALIANÇA 

(D) AMEDRONTAR 

(E) ACASO 
 

 
12. Observe as sentenças abaixo. 
 

I. 5.x é um número racional. 

II. 20+x é um número irracional. 

III. 45.x é um número racional. 

IV. 5−x é um número irracional. 

 

Se 5=x , então é correto o que se afirma em 
 

(A) I, apenas. 

(B) II e III, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) I, II e III, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 
 

 
13. Assinale a alternativa que apresenta o próximo número da 

sequência: 17, 22, 23, 28, 29, 34, ... 
 

(A) 35. 

(B) 36. 

(C) 37. 

(D) 38. 

(E) 39. 
 

 
14. Em uma mistura, para cada 16 litros da substância A são 

usados 26 litros da substância B. Sabendo-se que foram 
usados 322,4 litros da substância B, assinale a alternativa 
que apresenta a quantidade de litros da substância A que 
foi utilizada na mistura. 

 
(A) 523,9. 

(B) 416,2. 

(C) 315,5. 

(D) 248,6. 

(E) 198,4. 
 
 
 

15. A densidade demográfica de certo estado é 441,74 
habitantes/km2. Se este estado tem uma área de 
5.802km2, o número aproximado de habitantes desse 
estado é  

 
(A) 2 milhões. 

(B) 2,3 milhões. 

(C) 2,6 milhões. 

(D) 2,9 milhões. 

(E) 3 milhões. 
 

 
16. Ordenando as letras da palavra C A A E O I N 

encontramos o nome de um 
 

(A) animal. 

(B) vegetal. 

(C) país. 

(D) continente. 

(E) estado. 
 

 
17. Se Gabriela não faz Ballet, então Helen faz ginástica 

olímpica. Se Gabriela faz Ballet, então ou Ivone pratica 
basquete ou Juliana pratica vôlei. Se Juliana pratica vôlei, 
Kelly pratica natação. Mas Kelly pratica natação se e 
somente se não for verdade que Luciana não é triatleta. 
Ora, Luciana não é triatleta e Ivone não pratica basquete. 
Portanto, 

 
(A) Helen não faz ginástica olímpica e Juliana pratica 

vôlei.  

(B) Se Kelly não pratica natação, então Helen não faz 
ginástica olímpica.  

(C) Helen não faz ginástica olímpica ou Gabriela faz 
Ballet.  

(D) Se Ivone não pratica basquete, então Juliana pratica 
vôlei.  

(E) Gabriela não faz Ballet e Juliana não pratica vôlei. 
 

 
18. Anteontem foi o aniversário de Beatriz. No mesmo dia da 

semana na próxima semana será o dia do Índio. Amanhã 
é domingo. Então o dia anterior ao dia do Índio é 

 
(A) terça-feira. 

(B) quarta-feira. 

(C) quinta-feira. 

(D) sexta-feira. 

(E) sábado. 
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19. Dados os números complexos biaz +=1 e iz 552 −−= , 

sabe-se que 10. 21 −=zz , então 21 zz −  é 

 

(A) .46 i+−  

(B) i46 +  

(C) .4i  

(D) .46 i−−  

(E) .46 i−  

 
 

20. João pagou 25% de uma dívida. Sabendo que 15% do 
que resta a pagar correspondem a R$450,00, pode-se 
concluir que João já pagou 

 
(A) R$750,00. 

(B) R$900,00. 

(C) R$1.000,00. 

(D) R$1.200,00. 

(E) R$1.500,00. 
 

 
LEGISLAÇÃO 

 
 
21. Considerando os termos da Lei nº 1.118/71, que dispõe 

sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Manaus, assinale a alternativa correta. 

 
(A) O funcionário em disponibilidade não poderá ser 

aposentado ou posto à disposição de outro órgão. 

(B) É vedada a concessão de licença ao funcionário 
para tratar de assuntos particulares.  

(C) O funcionário poderá gozar licença por motivo de 
doença de ascendente, descendente, irmão ou 
cônjuge não separado literalmente, provando ser 
indispensável sua assistência, podendo esta ser 
prestada simultaneamente com o exercício do cargo, 
e esta será concedida, com vencimento e vantagens 
até um ano, e com dois terços do vencimento e 
vantagens, excedendo esse prazo e até dois anos. 

(D) A funcionária casada com militar terá direito a 
licença com vencimento ou remuneração, quando o 
marido for mandado servir fora do Município, até o 
prazo de um ano. 

(E) Será considerado em licença o funcionário público 
municipal que for eleito para o desempenho de 
mandato eletivo, sendo que seu tempo de 
afastamento não será contado para fins de 
promoção por antiguidade e aposentadoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Manaus, 
assinale a alternativa correta. 

 
I. O desporto e o lazer, nas suas diversas 

manifestações, são direito de cada um e de todos os 
cidadãos, sendo dever do município criar condições 
de acesso e usufruto em segurança à população, 
independente de poder aquisitivo. 

II. O desporto compreende as práticas notoriamente 
reconhecidas como tal, devidamente referendadas 
pelo Conselho Regional de Desportos. 

III. É permitido ao Município subvencionar entidades 
desportivas profissionais ou recreativas de uso 
restrito. 

IV. Os espaços de recreação pública deverão, 
obrigatoriamente, estar assistidos de aparato de 
segurança, prevenção de possíveis emergências e 
dependências sanitárias. 

 
É correto o que se afirma em 

 
(A) I e II, apenas. 

(B) III e IV, apenas. 

(C) I, II e III, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

(E) I, II e IV, apenas. 
 

 
23. A Lei nº 8.666/93, que regula as licitações, estabelece 

limites para a escolha das modalidades licitatórias. A esse 
respeito, assinale a alternativa correta. 

 
(A) Para compras e serviços de até R$80.000,00 

(oitenta mil reais) será a modalidade convite. 

(B) Para compra e serviços acima de R$1.000.000,00 
(um milhão de reais) será a modalidade tomada de 
preços. 

(C) Para compra e serviços até R$500.000,00 
(quinhentos mil reais) será a modalidade 
concorrência. 

(D) Para obras e serviços de engenharia de até 
R$300.000,00 (trezentos mil reais) será convite. 

(E) Para obras e serviços de engenharia de até 
R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) será a 
modalidade tomada de preços. 
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24. A Constituição Federal assegura direitos sociais. Em 
relação a esse assunto, analise as assertivas abaixo. 

 
I. São direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados. 

II. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 
além de outros a remuneração do serviço 
extraordinário superior, no mínimo, em trinta por 
cento à do normal. 

III. É direito exclusivo dos trabalhadores urbanos o 
seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do 
empregador, excluída a indenização a que este está 
obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. 

IV. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 
entre outros, aviso prévio proporcional ao tempo de 
serviço, sendo no mínimo de 30 (trinta) dias, nos 
termos da lei. 

 
É correto o que se afirma em 

 
(A) I e IV, apenas. 

(B) II e IV, apenas. 

(C) I e II, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

(E) I e III, apenas. 
 

 
25. A respeito da nacionalidade, a Constituição Federal prevê 

que 
 

(A) são brasileiros naturalizados os nascidos no 
estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que 
qualquer deles esteja a serviço da República 
Federativa do Brasil. 

(B) são brasileiros natos os que, na forma da lei, 
adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos 
originários de países de língua portuguesa, apenas 
residência por um ano ininterrupto e idoneidade 
moral. 

(C) são privativos de brasileiro nato os cargos de 
Presidente e Vice-Presidente da República, de 
Ministro do Supremo Tribunal Federal e de Ministro 
do Superior Tribunal de Justiça, entre outros. 

(D) será declarada a perda da nacionalidade do 
brasileiro que tiver cancelada sua naturalização, por 
sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao 
interesse nacional. 

(E) será declarada a perda da nacionalidade do 
brasileiro que adquirir outra nacionalidade por 
imposição de naturalização, pela norma estrangeira, 
ao brasileiro residente em Estado estrangeiro, como 
condição para permanência em seu território ou para 
o exercício de direitos civis. 

 
 
 
 
 
 

26. Em relação à seguridade social, conforme a Constituição 
Federal, analise as assertivas abaixo. 

 
I. A seguridade social compreende um conjunto 

integrado de ações de iniciativa dos Poderes 
Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 
direitos relativos à saúde, à previdência e à 
assistência social. 

II. A seguridade social tem base, entre outros, nos 
seguintes objetivos: universalidade da cobertura e 
do atendimento e uniformidade e equivalência dos 
benefícios e serviços às populações urbanas e 
rurais. 

III. A seguridade social será financiada apenas pelo 
Estado, mediante recursos provenientes dos 
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios. 

IV. O Sistema Único de Saúde será financiado, 
exclusivamente, com recursos do orçamento da 
seguridade social, da União e dos Estados. 

 
É correto o que se afirma em 

 
(A) I e II, apenas. 

(B) III e IV, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II e IV, apenas. 

(E) I, II e IV, apenas. 
 

 
27. De acordo com a Constituição Federal que regula a 

Administração Pública, analise as afirmações abaixo. 
 

I. A Administração Pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 
de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência. 

II. A investidura em cargo ou emprego público depende 
de aprovação prévia em concurso público de provas 
ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo ou emprego, na forma 
prevista em lei, ressalvadas as nomeações para 
cargo em comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração. 

III. O direito de greve é vedado ao servidor público. 

IV. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor 
público poderão ser computados ou acumulados 
para fim de concessão de acréscimos ulteriores. 

 
É correto o que se afirma em 

 
(A) I e IV, apenas. 

(B) II e III, apenas. 

(C) III e IV, apenas. 

(D) II e IV, apenas. 

(E) I e II, apenas. 
 
 
 
 
 



 

Prefeitura de Manaus – SEMDEJ – 02201S – Analista Municipal – Orientação de Atividades/ Desportivas I   8 
 
 

28. “Quando a autoridade, ante determinada circunstância, é 
obrigada a tomar decisão determinada, pois sua conduta é 
ditada previamente pela norma jurídica”, estar-se-á diante 
do 

 
(A) Poder de polícia. 

(B) Poder vinculado. 

(C) Poder discricionário. 

(D) Poder normativo. 

(E) Poder hierárquico. 
 

 
29. Tício, funcionário público, encontra-se na posse de um 

bem móvel de particular em razão de seu cargo, bem este 
do qual necessita e por isso resolve ficar com ele. De 
acordo com o Código Penal, Tício cometeu o crime de 

 
(A) Concussão. 

(B) Peculato. 

(C) Corrupção passiva. 

(D) Corrupção ativa. 

(E) Apropriação indébita. 
 

 
30. “Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou 

indiretamente, ainda que fora da função ou antes de 
assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou 
aceitar promessa de tal vantagem”, segundo o Código 
Penal, refere ao crime de 

 
(A) Tráfico de influência. 

(B) Corrupção ativa. 

(C) Corrupção passiva. 

(D) Usurpação de função pública. 

(E) Peculato. 
 

 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 
 

31. Ao utilizar o navegador Google Chrome para acessar 
páginas da Internet, é possível excluir todo o histórico das 
páginas acessadas ao clicar no ícone 

 

(A) , acessar a opção “Opções da Internet” e, na 
janela que surgir, (seção “Histórico de Navegação”), 
clicar no botão “Excluir”. 

(B)  e, na janela que surgir, clicar no botão “Excluir 
histórico de páginas”. 

(C) , acessar a opção “Histórico” e, na página que 
surgir, clicar no botão “Limpar todos os dados de 
navegação”. 

(D) , acessar a opção “Histórico de Navegação” e 
clicar no botão “Excluir Histórico”. 

(E)  e, na janela que surgir, escolher a opção 
“Limpar dados de navegação”. 

 
 

32. Um usuário necessita imprimir algumas partes de uma 
planilha eletrônica que ele criou utilizando o Microsoft 
Excel 2007. Antes de imprimir, o usuário visualizou a 
impressão e percebeu que necessita imprimir somente as 
páginas 1 e 3 do documento todo. Dessa forma, pode-se 
afirmar que utilizar somente um comando de impressão do 
Microsoft Excel 2007, para imprimir essas duas páginas, 

 
(A) é possível, porque na janela de impressão do 

Microsoft Excel 2007 existe a opção “Intervalo de 
Páginas”, onde é possível escrever no campo 
“Páginas” a sequência de páginas que devem ser 
impressas (nesse caso, escrever 1;3). 

(B) não é possível, porque o comando de impressão do 
Microsoft Excel 2007 só permite imprimir múltiplas 
páginas (em um único comando), quando elas forem 
contínuas. 

(C) é possível, porque na janela de impressão do 
Microsoft Excel 2007 existe a opção “Imprimir 
páginas não contínuas”, onde é possível escrever o 
número das páginas que devem ser impressas 
(nesse caso, 1-3). 

(D) é possível, porque na janela principal do Microsoft 
Excel 2007 existe um ícone chamado “Imprimir 
Páginas”, bastando clicar nele e, na janela que 
surgir, indicar as páginas que devem ser impressas. 

(E) não é possível, porque o Microsoft Excel 2007 não 
permite a impressão de múltiplas páginas utilizando 
um único comando de impressão. 

 
 

33. Em relação ao sistema operacional Windows XP, analise 
as assertivas abaixo. 

 
I. A única maneira para alterar a resolução da tela é 

por meio do Painel de Controle. 

II. É possível alterar o tempo que será aguardado 
(computador inoperante) antes da entrada do 
protetor de tela, clicando com o botão direito do 
mouse na Área de Trabalho, selecionando 
Propriedades e acessando a guia Proteção de Tela. 

III. Não é possível configurar mais do que uma 
impressora como impressora padrão no Windows 
XP. 

 
É correto o que se afirma em 

 
(A) II e III, apenas. 

(B) I e III, apenas. 

(C) I, apenas. 

(D) I e II, apenas. 

(E) III, apenas. 
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34. Em relação à segurança da informação, ao falar sobre 
dispositivos ou aplicações que monitoram e controlam o 
fluxo do tráfego entre duas redes ou entre um host e a sua 
rede, evitando tráfego hostil na rede, é possível afirmar 
que o assunto se refere a 

 
(A) antivírus. 

(B) cookies. 

(C) arquivos criptografados. 

(D) PGP (Pretty Good Privacy). 

(E) Firewall. 
 

 
35. Em relação aos serviços oferecidos via Internet, analise as 

assertivas abaixo. 
 

I. Para fazer ligações telefônicas utilizando o VoIP, é 
necessário utilizar um serviço de telefonia via 
Internet. 

II. Plug-in é um programa aplicativo que não necessita 
de nenhum outro programa para funcionar. 

III. O Twitter é um microblog, ou seja, um blog com 
limitação na quantidade de caracteres da mensagem 
publicada. 

 
 É correto o que se afirma em  
 

(A) II e III, apenas. 

(B) I, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) I, II e III. 

(E) II, apenas. 
 

 
36. Os programas de acesso a correio eletrônico (e-mail) 

necessitam ser configurados para que possam funcionar 
adequadamente. Uma dessas configurações é o tipo de 
protocolo utilizado pelo servidor de entrada de e-mail 
(servidor que armazena as mensagens antes que sejam 
lidas pelo programa de correio eletrônico). Dessa forma, 
assinale a alternativa que apresenta um tipo de protocolo 
de servidor de entrada de e-mail. 

 
(A) HTTP. 

(B) SMTP. 

(C) WWW. 

(D) POP3. 

(E) TCP/IP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37. Na ferramenta de busca Google, a função dos Filtros de 
SafeSearch consiste em 

 

(A) limitar a quantidade de conteúdo sexual explícito que 
é apresentado nas buscas realizadas pelo Google. 

(B) restringir o acesso a dados sigilosos das 
organizações que por algum motivo estejam 
disponíveis para buscas realizadas pelo Google. 

(C) impedir que os dados pessoais dos usuários sejam 
encontrados em buscas realizadas pelo Google. 

(D) limitar a quantidade de páginas que são 
apresentadas simultaneamente em uma busca 
realizada pelo Google, impedindo que exista uma 
sobrecarga na memória do computador. 

(E) impedir o acesso a sites resultantes de buscas 
realizadas pelo Google e que contenham material 
impróprio para menores. 

 

 
38. Quanto aos conceitos relacionados ao processador de 

textos Microsoft Word 2007, marque V para verdadeiro ou 
F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta. 

 
(   ) Não é possível cancelar a operação do corretor 

ortográfico que corrige automaticamente quando são 
digitadas as duas primeiras letras de uma palavra 
como maiúscula. 

(   ) Para inserir uma quebra de página utilizando um 
atalho do teclado, é preciso utilizar a combinação da 
tecla CTRL com a tecla ENTER (CTRL + ENTER). 

(   ) O atalho de teclado que salva um documento é a 
combinação da tecla CTRL com a tecla S 
(CTRL + S). 

(   ) Como padrão, o corretor ortográfico não leva em 
consideração, para efeito de verificação ortográfica, 
as palavras escritas completamente em letras 
maiúsculas. 

 

(A) F/ F/ V/ F 

(B) F/ V/ F/ V 

(C) V/ F/ V/ F 

(D) V/ V/ V/ F 

(E) F/ F/ F/ V 
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39. Sobre os conceitos relacionados ao Windows XP, marque 
V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale 
a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
(   ) É possível alterar o aplicativo padrão, que abrirá 

determinado arquivo, acessando as Opções de 
Pasta, selecionando o tipo de arquivo e escolhendo 
qual aplicativo será usado para abri-lo. 

(   ) Mesmo que o atributo Oculto de um arquivo tenha 
sido selecionado, é possível observar a sua 
existência dentro de uma pasta. 

(   ) No Windows XP, um nome de arquivo não pode 
apresentar o símbolo “/”. 

(   ) Para impedir que alguém salve o conteúdo de um 
arquivo, evitando que se obtenha este conteúdo, 
basta selecionar o atributo Somente Leitura nas 
suas propriedades. 

(A) F/ V/ V/ F 

(B) V/ F/ V/ F 

(C) F/ F/ V/ V 

(D) V/ V/ V/ F 

(E) F/ V/ F/ V 
 

 
40. Foi criado um documento, utilizando o Microsoft Word 

2007, que possui uma capa e mais quatro páginas de 
texto. Neste documento foi inserido um rodapé e, nele, foi 
inserida a numeração das páginas, porém, surgiram dois 
problemas: 

 
1. a numeração aparece também na capa do 

documento, o que não deveria acontecer. 

2. a primeira página de texto (página seguinte à capa) 
apresenta o número 2, quando a sequência de 
numeração deveria começar nela (página 1). 

 
Para resolver esse problema, é preciso 

 
(A) configurar a numeração da página para que inicie 

com uma página em branco, ou seja, sem 
numeração. 

(B) para esse documento, acessar as opções do Word e 
configurar esse documento como um documento 
com capa. 

(C) acessar o rodapé da primeira página do documento 
(a capa) e excluir a numeração (DEL). Com isso, a 
numeração inicia a partir da segunda página. 

(D) nas opções de impressão, assinalar que a 
numeração não deve ser apresentada na primeira 
página. 

(E) em primeiro lugar, fazer com que o documento tenha 
um rodapé diferente na primeira página e, depois, 
iniciar a numeração do documento em 0 (zero). 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 
 
 
41. A respeito de sua fundamentação teórica e científica, a 

Educação Física pode ser entendida como o estudo do 
movimento humano, caracterizada por áreas de pesquisa 
básica e aplicada, compreendendo o comportamento 
motor, os estudos socioculturais, os aspectos 
biodinâmicos, a adaptação e a pedagogia do movimento 
do corpo humano. Esta definição do campo teórico da 
Educação Física corresponde à área de 

 
(A) Aptidão Física relacionada à Saúde. 

(B) Ciências do Esporte. 

(C) Ciência da Motricidade Humana. 

(D) Cinesiologia. 

(E) Cultura Corporal de Movimento. 
 

 
42. Sobre sua fundamentação teórica e científica, a Educação 

Física pode ser entendida como uma área temática de 
intervenção que trata pedagogicamente de um conjunto de 
manifestações expressivas corporais ou práticas corporais 
concretas, as quais são produzidas, dinamicamente, ao 
longo do processo histórico. Esta definição do campo 
teórico da Educação Física refere-se à área de 

 
(A) Aptidão Física relacionada à Saúde 

(B) Ciências do Esporte. 

(C) Ciência da Motricidade Humana. 

(D) Cinesiologia. 

(E) Cultura Corporal de Movimento. 
 

 
43. Em relação a sua fundamentação teórica e científica, a 

Educação Física pode ser entendida como uma área 
temática integrativa que não dissocia aspectos biológicos 
e culturais do movimento humano, pois, 
epistemologicamente, há uma gênese comum à 
capacidade humana de produzir movimentos: ontogênese 
e filogênese. Esta definição do campo teórico da 
Educação Física corresponde à área de 

 
(A) Aptidão Física relacionada à Saúde 

(B) Ciências do Esporte. 

(C) Ciência da Motricidade Humana. 

(D) Cinesiologia. 

(E) Cultura Corporal de Movimento. 
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44. A Educação Física tem influências históricas desde a 
modernidade e, sobretudo nas últimas décadas no Brasil, 
parece que tem percorrido uma trajetória que direciona 
seus pressupostos à dinâmica cultural. Essa valorização 
da cultura na área é, portanto, recente e se contrapõe aos 
modelos pedagógicos que, no século XX, foram 
influenciados por visões biológicas da Educação Física, 
relacionadas com o(a) 

 
(A) militarismo, eugenia, higienismo e tecnicismo. 

(B) eugenia, esportivização, progressismo e 
cientificismo. 

(C) higienismo, esportivização, biologismo e 
culturalismo. 

(D) xenofobia, eugenia, militarismo e calistenia. 

(E) calistenia, militarismo, higienismo e cientificismo. 
 

 
45. Para ensinar Educação Física, cabe considerar alguns 

princípios curriculares, como o estabelecimento de 
objetivos e conteúdos adequados, bem como 
procedimentos estratégicos e critérios de avaliação. Em 
relação às questões que subsidiam cada princípio, 
assinale a alternativa correta. 

 
(A) Objetivos: como ensinar?/ conteúdos: por que 

ensinar?/ estratégias: o que ensinar? 

(B) Objetivos: por que ensinar?/ conteúdos: o que 
ensinar?/ estratégias: como ensinar? 

(C) Objetivos: como ensinar?/ conteúdos: o que 
ensinar?/ estratégias: por que ensinar? 

(D) Objetivos: por que ensinar?/ conteúdos: como 
ensinar?/ estratégias: o que ensinar? 

(E) Objetivos: o que ensinar?/ conteúdos: por que 
ensinar?/ estratégias: como ensinar? 

 
 

46. Um idoso quer se prevenir quanto a eventuais quedas, 
tendo relatado dificuldades para a manutenção do 
equilíbrio. Seu neto aprendeu nas aulas de Educação 
Física que aspectos biomecânicos podem contribuir para 
essa finalidade, e mencionou que há um fator principal 
para a manutenção de posturas equilibradas. Assinale a 
alternativa que apresenta este fator. 

 
(A) Contração concêntrica. 

(B) Contração excêntrica. 

(C) Centro de gravidade. 

(D) Centro de massa. 

(E) Proprioceptores periféricos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47. Alguns meses após o nascimento de seu filho, uma 
mulher passou a apresentar uma postura menos ereta. Ela 
praticava atividades físicas regularmente, mas modificou 
seus hábitos durante o período da gravidez. Ela se 
lembrou que aprendeu, em aulas de Educação Física, que 
o fortalecimento muscular poderia contribuir no seu caso. 
Sendo assim, a principal musculatura envolvida para que 
ela recupere sua postura normal é 

 
(A) dos músculos abdominais. 

(B) dos membros inferiores. 

(C) dos membros superiores. 

(D) do músculo grande dorsal. 

(E) da coluna vertebral. 
 

 
48. Um adolescente está aprendendo alguns conceitos 

fisiológicos associados às aulas de Educação Física. A 
sua professora lhe explicou que há um conceito que 
consiste em um conjunto formado por um neurônio motor 
e as fibras musculares inervadas por ele. Assinale a 
alternativa que apresenta o conceito descrito. 

 
(A) Placas motoras. 

(B) Unidades motoras. 

(C) Fibras musculares do tipo I. 

(D) Fibras musculares do tipo IIa. 

(E) Fibras musculares do tipo IIb.  
 

 
49. Durante a realização de atividades esportivas, uma 

menina com 12 anos de idade aparenta ter pouco controle 
emocional. Ela consegue jogar bem e demonstra ser muito 
habilidosa, porém discute com os colegas de equipe e seu 
desempenho está aquém do que poderia realizar. Há um 
fator psicológico notório no comportamento dela, que está 
atrapalhando seu rendimento esportivo. Assinale a 
alternativa que apresenta este fator. 

 
(A) O desejo do sucesso. 

(B) O medo do fracasso. 

(C) O autoconceito. 

(D) A autoestima. 

(E) O nível de estresse.  
 

 
50. Um aluno de 6 anos de idade está com deficiência 

proteica. Em uma conversa na sala dos professores sobre 
o assunto, o professor de Educação Física mencionou que 
é necessário ter um aporte nutricional adequado, pois 
algumas moléculas se agrupam no organismo para formar 
as proteínas, e que tais substâncias podem ser 
classificadas em essenciais e não essenciais. Esta 
definição refere-se 

 
(A) aos radicais livres. 

(B) às vitaminas. 

(C) aos carboidratos. 

(D) aos aminoácidos. 

(E) aos ácidos graxos. 
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51. Há elementos e códigos da cultura associados à produção 
humana e que enfatizam o corpo e o movimento, como o 
Jogo, o Esporte, a Ginástica, a Luta e a Dança. Seu 
processo histórico é marcado por características materiais, 
as quais implicam em diferenças entre os elementos que 
compõem a cultura corporal. Analise as dinâmicas 
culturais que formam a cultura corporal e assinale a 
alternativa correta. 

 
(A) Culturas lúdica, rítmica, bélica e esportiva. 

(B) Culturas lúdica, esportiva, gimnica e rítmica. 

(C) Culturas esportiva, lúdica, circense e fair play. 

(D) Culturas rítmica, lúdica, técnica e panis et circenses. 

(E) Culturas tática, técnica, laissez-faire e fair play. 
 

 
52. Os jogos podem ser definidos e classificados de algumas 

formas como, por exemplo: cooperativos, recreativos ou 
competitivos. Em termos conceituais, na teoria dos jogos, 
há uma classificação baseada nas características 
predominantes desse elemento da cultura. Assinale a 
alternativa que apresenta essa classificação. 

 
(A) Agon – jogos competitivos. 

(B) Ilynx – jogos cooperativos. 

(C) Alea – jogos recreativos. 

(D) Mimicry – jogos pré-desportivos. 

(E) Olympics – jogos adaptados. 
 

 
53. Uma adolescente está evitando participar das aulas de 

Educação Física. Ela tem emagrecido há alguns meses, 
mas, mesmo assim, seus colegas de turma na escola 
mencionam que ela reclama frequentemente que está 
acima do seu “peso ideal”. A professora de Educação 
Física, preocupada com a situação, sugeriu ao diretor da 
escola que seria pertinente conversar com os pais da 
adolescente. O diretor concordou; porém, os pais 
afirmaram que ela tem se alimentado bem, pois todas as 
refeições diárias são feitas juntamente com a família. 
Considerando a influência dos padrões de beleza sobre o 
comportamento dos jovens, assinale a alternativa correta. 

 
(A) A adolescente parece ter anorexia, sendo 

recomendável sua internação para supervisão 
médica. 

(B) A adolescente parece sofrer bullying dos colegas, 
sendo recomendável acionar o conselho tutelar. 

(C) A adolescente parece ter bulimia, sendo 
recomendável seu acompanhamento psicológico. 

(D) A adolescente parece ter vigorexia, sendo 
recomendável praticar mais exercícios físicos. 

(E) A adolescente parece ter anemia, sendo 
recomendável sua internação para supervisão 
médica. 

 
 
 
 
 
 
 

54. Uma mulher trabalha no comércio de sua cidade 
diariamente, inclusive aos finais de semana, e estuda à 
noite em um município vizinho. Ela cursa EJA e tem aulas 
regulares de Educação Física. Em uma das aulas, ela 
aprendeu conceitos sobre tempo livre e lazer, e isto a fez 
refletir sobre sua própria vida e suas atividades de lazer. A 
conclusão dela foi de que algumas atividades que realiza 
todos os dias comprometem seu tempo livre. Em relação à 
noção de Educação Física com instrumento de lazer, 
assinale a alternativa correta. 

 
(A) O tempo livre é sempre maior do que o tempo 

liberado das atividades de trabalho. 

(B) A alimentação pode ser incluída no tempo de 
trabalho, mesmo quando realizada fora do horário 
trabalhado. 

(C) O engajamento político ou sindical é realizado no 
tempo liberado do trabalho, portanto, é atividade de 
lazer. 

(D) O trabalho voluntário pode ser visto como atividade 
de lazer, mesmo quando sob contrato de trabalho. 

(E) O lazer é uma atividade realizada no tempo livre, 
que é menor do que o tempo liberado do trabalho. 

 
 

55. Os professores de Educação Física das escolas de uma 
mesma região estão envolvidos com um planejamento 
comum. A ideia é que as aulas levem em consideração os 
mesmos temas, mas que possam ser aprofundados em 
associação com os conteúdos de ensino explicitados no 
projeto político e pedagógico das escolas em que 
trabalham. Para essa finalidade, os professores decidiram 
utilizar temas transversais dos PCN para iniciar suas 
discussões. Sobre esses temas, analise as assertivas 
abaixo. 

 
I. Ética e saúde. 

II. Mídias e contemporaneidade. 

III. Pluralidade cultural e meio ambiente. 

IV. Trabalho e consumo. 
 

É correto o que se afirma em 

 

(A) I, II e III, apenas. 

(B) II, III e IV, apenas. 

(C) I, II e IV, apenas. 

(D) I, III e IV, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 
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56. As atividades lúdicas têm sido amplamente utilizadas 
como estratégias no ambiente escolar, também sendo 
consideradas como conteúdos nas aulas. Até certo ponto, 
pode-se afirmar que a ludicidade é supervalorizada, pois 
quase todas as atividades humanas têm certo caráter 
lúdico. Por exemplo, há atividades que apresentam limites 
de tempo e espaço, regulamentação, que provocam 
emoções, diferenciam-se do cotidiano e não carecem de 
qualquer recompensa extrínseca. Assinale a alternativa 
que apresenta o elemento da cultura corporal que possui 
todas essas características. 

 
(A) Esporte. 

(B) Dança. 

(C) Circo. 

(D) Jogo. 

(E) Capoeira. 
 

 
57. Nas últimas décadas, várias propostas curriculares, 

incluindo referenciais governamentais, vêm associando a 
Educação Física à área de Linguagem e Códigos. Nesse 
sentido, é correto afirmar que a Educação Física trata, 
pedagogicamente, de um conjunto de 

 
(A) significados, sentidos, símbolos e códigos que se 

produzem e reproduzem dinamicamente nos jogos, 
esportes, danças, atividades rítmicas, lutas e 
ginásticas.  

(B) manifestações expressivas corporais, cujo foco 
comum é o corpo em movimento como produtor de 
linguagem e gestos técnicos. 

(C) práticas corporais concretas que são dinamicamente 
modificadas ao longo do processo histórico, 
representando, juntas, uma linguagem comum. 

(D) gestos técnicos, códigos corporais, procedimentos e 
simbolismos que dizem respeito à dinâmica da 
cultura corporal de movimento. 

(E) capacidades, habilidades, qualidades e destrezas 
que remetem às modalidades esportivas, à cultura 
lúdica, às práticas ginásticas, às lutas e às 
atividades rítmicas. 

 
 

58. As instituições sociais podem representar espaços de 
coerção para a liberdade humana, bem como para as 
manifestações corporais. Assim, as práticas 
institucionalizadas de movimentos representam formas de 
disciplina e controle. Consequentemente, quanto mais 
submetido às práticas institucionais, mais docilizado se 
torna o corpo. Conforme a explicação acima, assinale a 
alternativa que se refere à noção de “corpo dócil”. 

 
(A) O corpo de uma dona de casa é dócil. 

(B) O corpo de um homem que corre em um parque 
público é dócil. 

(C) O corpo de uma adolescente que pratica esporte é 
dócil. 

(D) O corpo de uma idosa que se exercita em um clube 
é dócil. 

(E) O corpo de um militar que participa de uma guerra é 
dócil. 

 

59. Um professor de Educação Física trabalha em uma escola 
de Educação Infantil e lhe foi solicitado, pela diretora da 
escola, que treinasse alguns alunos para participar de 
uma competição esportiva. O professor explicou que o 
processo de treinamento nessa faixa etária é inadequado, 
porém, a diretora pediu que ele justificasse formalmente o 
motivo da recusa, mencionando teorias que 
fundamentassem seu ponto-de-vista. Conforme solicitado, 
o professor redigiu uma explicação coerente, entregou à 
direção da escola e manteve sua posição contrária ao 
treinamento esportivo para os alunos da Educação Infantil. 
Assinale a alternativa que corresponde a um trecho do 
texto do professor. 

 
(A) O treinamento esportivo é inadequado na 1ª infância, 

porque os alunos estão na fase de combinação de 
movimentos, buscando padrões maduros. 

(B) O treinamento esportivo é inadequado na 1ª infância, 
porque os alunos estão na fase de especialização de 
movimentos, buscando padrões elementares. 

(C) O treinamento esportivo é inadequado na 1ª infância, 
porque os alunos estão na fase de movimentos 
fundamentais, buscando padrões maduros. 

(D) O treinamento esportivo é inadequado na 1ª infância, 
porque os alunos estão na fase de movimentos 
estabilizadores, buscando padrões elementares. 

(E) O treinamento esportivo é inadequado na 1ª infância, 
porque os alunos estão na fase de hierarquização de 
movimentos, buscando padrões iniciais. 

 
 

60. Uma professora experiente de Educação Física notou que 
o interesse dos alunos durante as aulas no Ensino Médio 
pareceu menor do que no ciclo anterior de escolarização. 
Para identificar os motivos, ela pesquisou a respeito e 
chegou à conclusão de que, talvez, o currículo escolar 
como um todo seja menos interessante para os jovens, 
pois suas preocupações estão voltadas para aspectos que 
a Educação Básica parece não contemplar. Contudo, a 
professora localizou algumas temáticas pertinentes para 
mudanças na metodologia de ensino da Educação Física, 
com temas que poderiam interessar mais aos jovens e, ao 
mesmo tempo, contribuir para transformações na dinâmica 
tradicional das aulas. Sobre esses temas, analise as 
assertivas. 

 
I. Mídias; contemporaneidade; corpo, saúde e beleza; 

lazer e trabalho. 

II. Orientação sexual; meio ambiente; trabalho e 
consumo; pluralidade cultural.  

III. Técnica e tática; regulamentação; totalidade; 
especificidade. 

IV. Inclusão; diversidade; equifinalidade; cidadania. 
 
 Assinale a alternativa que corresponde aos temas 

coerentes à busca da professora. 
 

(A) III e IV, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II e IV, apenas. 

(E) I e IV, apenas. 

 


