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Vendem-se espécies 

 
Ganhar o Prêmio Nobel? Entrar no Big Brother? Ago-
ra existe um jeito mais fácil de alcançar a imortalida-
de: batizar uma espécie animal com o seu próprio 
nome 
 

por Cristine Gerk 
 
A comunidade científica descobriu uma nova maneira 
de financiar seus projetos: explorar a vaidade huma-
na, vendendo os nomes científicos de animais e plan-
tas para pessoas que queiram aparecer. Você paga e 
ganha o direito de batizar criaturas recém-
descobertas, que passarão a ser conhecidas pelo seu 
nome. Esse mercado é liderado pelo Instituto Scripps 
(supportscripps.ucsd.edu), da Universidade de San 
Diego, que se especializou no negócio - e trabalha 
com vermes e moluscos. Prefere criaturas mais gra-
ciosas? Procure a Biopat (www.biopat.de), que está 
vendendo os nomes de 100 novas espécies, como 
sapos e orquídeas. 
 
http://super.abril.com.br/mundo-animal/vendem-se-especies-
614402.shtml 
 
1) Acerca do verbo presente no título do texto sabe-se 
que: 
 
A) Está no plural, mas deveria estar no singular, pois 
não existe sujeito com o qual ele concorde; 
B) Está no plural porque a gramática normativa o exi-
ge, não podendo ficar no singular; 
C) Está no plural, mas deveria estar no singular, pois 
o sujeito o exige; 
D) Pode ficar no singular como no plural que não há 
erro, haja vista que, empregado com a partícula “se”, 
admite-se esta construção; 
E) Só poderia ficar no plural se fosse empregado com 
uma preposição mais a partícula “se” como: Precisam
-se de professores. 
 
2) Os dois pontos usados no fragmento abaixo, foi 
empregado pelo mesmo motivo na alternativa: 
 
“Ganhar o Prêmio Nobel? Entrar no Big Brother? Ago-
ra existe um jeito mais fácil de alcançar a imortalida-
de:” 
 
A) Assim, olhei para ele e falei: Não te amo mais; 
B) Tem-se que acertar esta questão: Vale muitos pon-
tos; 
C) Tem-se que acertar muitas questões: Para ser a-
provado; 
D) Comprou vários vestidos novos: Era louca por ves-
tidos; 
E) Ser ou não ser. Eis a questão. 
 

FRAGMENTO PARA A QUESTÃO 3  
 
Ganhar o Prêmio Nobel? Entrar no Big Brother? Ago-
ra existe um jeito mais fácil de alcançar a imortalida-
de: batizar uma espécie animal com o seu próprio 
nome 

por Cristine Gerk 
 
3) As palavras em destaques no fragmento são acen-
tuadas, RESPECTIVAMENTE por: 
 
A) A primeira e a terceira, pela regra das paroxítonas, 
onde ambas terminam em ditongos decrescentes e a 
segunda por ser uma paroxítona terminada em “l”; 
B) A primeira e a terceira, pela regra das paroxítonas, 
onde a primeira termina em ditongo decrescente, a 
terceira termina em ditongo crescente e a segunda 
por ser uma proparoxítona terminada em “l”; 
C) Todas são paroxítonas, sendo duas terminadas em 
ditongo crescente e uma terminada em “L”; 
D) Todas são proparoxítonas, onde a primeira e ter-
ceira são terminadas em ditongos e a segunda termi-
nada em “L”; 
E) A primeira e a terceira, pela regra das paroxítonas, 
onde a primeira termina em ditongo crescente, a ter-
ceira termina em ditongo decrescente e a segunda 
por ser uma proparoxítona terminada em “l”. 
 
4) A respeito da charge abaixo é CORRETO afirmar 
que: 

http://www.ivancabral.com/ 
 
I. A substituição da preposição “pra”, pela preposição 
“para”, deixa a frase de acordo com a vigência grama-
tical. 
II. A palavra “só” possui valor semântico de um advér-
bio, permanecendo assim, invariável. 
III. A substituição do pronome possessivo “teu” pode 
ser substituído por “seu” que a frase permanece de 
acordo com as diretrizes gramaticais.  
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) I e II; 
B) I e III; 

PORTUGUÊS 
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C) II e III; 
D) I, II e III; 
E) III. 
 

Dois amigos e um chato 
 
Os dois estavam tomando um cafezinho no boteco da 
esquina, antes de partirem para as suas respectivas 
repartições. Um tinha um nome fácil: era o Zé. O outro 
tinha um nome desses de dar cãibra em língua de 
crioulo: era o Flaudemíglio. 
Acabado o café o Zé perguntou: - Vais pra cidade? 
- Vou - respondeu Flaudemíglio, acrescentando: - 
Mas vou pegar o 434, que vai pela Lapa. Eu tenho 
que entregar uma urinazinha de minha mulher no la-
boratório da Associação, que é ali na Mem de Sá. 
Zé acendeu um cigarro e olhou para a fila do 474, que 
ia direto pro centro e, por isso, era a fila mais piruada. 
Tinha gente às pampas. 
- Vens comigo? - quis saber Flaudemíglio. 
- Não - disse o Zé: - Eu estou atrasado e vou pegar 
um direto ao centro. 
- Então tá - concordou Flaudemíglio, olhando para a 
outra esquina e, vendo que já vinha o que passava 
pela Lapa: - Chi! Lá vem o meu... - e correu para o 
ponto de parada, fazendo sinal para o ônibus parar. 
Foi aí que, segurando o guarda-chuva, um embrulho 
e mais o vidrinho da urinazinha (como ele carinhosa-
mente chamava o material recolhido pela mulher na 
véspera para o exame de laboratório...), foi aí que o 
Flaudemíglio se atrapalhou e deixou cair algo no 
chão. 
O motorista, com aquela delicadeza peculiar à classe, 
já ia botando o carro em movimento, não dando tem-
po ao passageiro para apanhar o que caíra. Flaude-
míglio só teve tempo de berrar para o amigo: - Zé, 
caiu minha carteira de identidade. Apanha e me entre-
ga logo mais. 
O 434 seguiu e Zé atravessou a rua, para apanhar a 
carteira do outro. Já estava chegando perto quando 
um cidadão magrela e antipático e, ainda por cima, 
com sorriso de Juraci Magalhães, apanhou a carteira 
de Flaudemíglio. 
- Por favor, cavalheiro, esta carteira é de um amigo 
meu - disse o Zé estendendo a mão. 
Mas o que tinha sorriso de Juraci não entregou. Exa-
minou a carteira e depois perguntou: - Como é o no-
me do seu amigo? 
- Flaudemíglio - respondeu o Zé. 
- Flaudemíglio de quê? - insistiu o chato. 
Mas o Zé deu-lhe um safanão e tomou-lhe a carteira, 
dizendo: - Ora, seu cretino, quem acerta Flaudemíglio 
não precisa acertar mais nada! 
 

Stanislaw Ponte Preta 
 
 
5) A respeito do uso das vírgulas no fragmento abai-
xo, pode-se concluir que: 
 
“O motorista, com aquela delicadeza peculiar à clas-
se, já ia botando o carro em movimento.” 

A) Estão empregadas de forma obrigatória, pois sepa-
ram uma estrutura oracional adjetiva; 
B) Estão empregadas de forma obrigatória, pois sepa-
ram um termo com valor explicativo; 
C) Estão empregadas de forma facultativa, pois sepa-
ram uma estrutura oracional adjetiva; 
D) Se forem substituída por parênteses, a frase fica 
incongruente com a norma culta; 
E) Se forem substituída por travessões, a frase entra 
em divergência com a norma culta. 
 
6) A respeito do verbo destacado no fragmento abai-
xo, conclui-se que: 
 
“não dando tempo ao passageiro para apanhar o que 
caíra” 
 
A) Está conjugado no presente do indicativo; 
B) Está conjugado no pretérito perfeito do indicativo; 
C) Está conjugado no futuro do presente; 
D) Está conjugado no pretérito mais-que-perfeito; 
E) Está conjugado no presente do subjuntivo. 
 
7) Observando as alternativas abaixo, conclui-se que 
está CORRETA:   
 
A) Ao substituir a preposição do fragmento “O 434 
seguiu e Zé atravessou a rua, para apanhar a cartei-
ra” pelo termo “afim de”, a frase permanece com o 
mesmo valor semântico; 
B) Ao colocar o acento indicativo de crase, antes da 
palavra “sua” em “antes de partirem para as suas res-
pectivas repartições” acarreta uma discordância à 
norma culta; 
C) A palavra em destaque ao lado classifica-se como 
um pronome indefinido. “O outro tinha um nome des-
ses de dar cãibra em língua de crioulo.”; 
D) A supressão do artigo em “era o Flaudemíglio.” 
Concatena uma incongruência às regras gramaticais; 
E) A classificação do sujeito do verbo em “ - Vais pra 
cidade?” classifica-se como elíptico. 
 
8) Sabe-se que está CORRETA a alternativa: 
 
A) O verbo “querer” está grafado de forma incorreta 
“quis saber Flaudemíglio.” Sendo aceito porque as 
crônicas possuem a licença poética; 
B) A introdução de uma vírgula antes da conjunção 
aditiva em “Eu estou atrasado e vou pegar um direto 
ao centro.” Deixa a frase de acordo com as regras 
gramaticais; 
C) A substituição da conjunção adversativa em “Mas o 
que tinha sorriso de Juraci não entregou” pela conjun-
ção “todavia”, altera o sentido do enunciado; 
D) Ao substituir a palavra peculiar em “aquela delica-
deza peculiar à classe” por “de não origem” deixa a 
frase com mesmo valor semântico; 
E) Sabe-se que há uma estrutura oracional aditiva em 
“Eu estou atrasado e vou pegar um direto ao centro.” 
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9) O vocábulo em destaque no fragmento: “Foi aí que, 
segurando o guarda-chuva, um embrulho e mais o 
vidrinho da urinazinha” 
 
Pluraliza-se: 
 
A) Os dois termos, pois os dois são substantivos; 
B) Apenas o primeiro termo, por ser um verbo ligado a 
um substantivo;  
C) Apenas o segundo termo, por ser um verbo ligado 
a um adjetivo; 
D) Apenas o segundo termo, por ser um verbo ligado 
a um substantivo; 
E) Os dois termos, por ser um verbo ligado a substan-
tivo. 
 
10) A respeito da frase presente na imagem abaixo é 
CORRETO afirmar que:  

A) Cada período possui apenas um verbo; 
B) Cada período possui três verbos; 
C) A classe gramatical da palavra, conhecer, é a mes-
ma nos dois períodos; 
D) A classe gramatical da palavra, viajar, é a mesma 
nos dois períodos; 
E) As palavras “viajar  e conhecer”  assumem  formas 
nominais de gerúndio.  

11) Segundo Libâneo a prática educativa é social e 
universal. O fragmento que melhor caracteriza esta 
definição é: 
 
A) O trabalho docente é parte integrante do processo 

educativo mais global; 
B) O trabalho docente é parte integrante do processo 
educativo mais restrito; 
C) Os membros da sociedade são preparados para a 
participação na vida escolar; 
D) A atividade principal do profissional do magistério 
é o ensino das atividades escolares; 
E) A educação ocorre em instituições específicas. 
 
12) Observe as definições abaixo retiradas do livro de 
José Carlos Libâneo  e correlacione CORRETAMEN-
TE as colunas: 
 
I. Educação escolar. 
II. Pedagogia.  
III. Processo de ensino e aprendizagem. 
IV. Didática.  
 
( ) Manifestação peculiar do processo educativo 
global. 
( ) Determinação do rumo em suas finalidades e 
meios de ação. 
( ) Trabalho pedagógico no qual se conjugam fato-
res externos e internos. 
( ) Principal ramo de estudo da pedagogia. 
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) IV – III – II – I; 
B) III – II – IV – I; 
C) II – I – III – IV; 
D) II – III – IV – I; 
E) I – II – III – IV. 
 
13) A charge abaixo mostra o porquê a educação 
pública no Brasil é deplorável: 

No capítulo IV do direito à educação, à cultura, ao 
esporte e ao lazer a ECA (Estatuto da criança e ado-
lescente) afirma que: 
 
“Os Municípios, com apoio dos Estados e da União 
estimularão e facilitarão a destinação de recursos 
e espaços para programações culturais, esportivas e 
de lazer voltadas para a infância e a juventude.” 

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 
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Observa-se, na charge anterior, que os recursos es-
tão desviados ou roubados, o que contraria o artigo:  
 
A) Art. 56; 
B) Art. 57; 
C) Art. 55; 
D) Art. 59; 
E) Art. 63. 
 
14) Segundo a ECA (Estatuto da Criança e Adoles-
cente) em seu artigo 54, é dever do Estado assegurar 
à criança e ao adolescente atendimento no ensino 
fundamental de: material didático-escolar, trans-
porte, alimentação e assistência à saúde. 
 
Esta obrigação do Estado é denominada de:  
 
A) Programas suplementares; 
B) Programas fundamentais; 
C) Programas necessários; 
D) Programas secundários; 
E) Programas de evolução educacional. 
 
15) O fato norteado na charge abaixo é fruto de um 
descaso com salário docente. O professor precisa 
aumentar a carga horária para obter um salário digno. 
A realidade da charge confronta o princípio da valori-
zação do profissional da educação escolar. Este se 
encontra na LDB (Leis de Diretrizes e Bases da Edu-
cação) no artigo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabe-se que apresenta incongruência com o princí-
pio:  
 
A) 1; 
B) 3;  
C) 10; 
D) 12; 
E) 5. 
 
16) Observe os incisos do artigo 56 da ECA (Estatuto 
da Criança e Adolescente): 
 
I. Maus-tratos envolvendo seus alunos. 

Il. Reiteração de faltas injustificadas e de evasão es-
colar, esgotados os recursos escolares. 
lIl. Elevados níveis de repetência. 
 
Nestes exemplos os dirigentes de ensino devem: 
 
A) Resolver o problema internamente; 
B) Comunicar ao conselho tutelar; 
C) Comunicar aos pais ou responsáveis; 
D) Comunicar aos pais ou responsáveis e depois ao 
conselho tutelar; 
E) Comunicar ao conselho tutelar e depois aos pais. 
 
17) O artigo 1 da LDB (Leis de Diretrizes e Bases) 
afirma:  
 
“Abranger os processos formativos que se desenvol-
vem na vida familiar, na convivência humana, no tra-
balho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos mo-
vimentos sociais e organizações da sociedade civil e 
nas manifestações culturais.” 
 
O enunciado acima é definição de: 
 
A) Educação escolar; 
B) Educação familiar; 
C) Teorias e princípios da educação universal; 
D) Princípios e praticas da educação escolar; 
E) Educação. 
 
18) Observe os incisos do capitulo 3 da LDB (Leis de 
Diretrizes e Bases): 
 
I. Igualdade de condições para o acesso e permanên-
cia na escola. 
II. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divul-
gar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 
III. Pluralismo de idéias e de concepções pedagógi-
cas. 
IV. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. 
V. Coexistência de instituições públicas e privadas de 
ensino. 
VI. Gratuidade do ensino público em estabelecimen-
tos oficiais. 
VII. Valorização do profissional da educação escolar. 
VIII. Gestão democrática do ensino público, na forma 
desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino. 
IX. Garantia de padrão de qualidade. 
X. Valorização da experiência extra escolar. 
XI. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e 
as práticas sociais. 
 
Sabe-se que estes são: 
 
A) Princípios da educação; 
B) Diretrizes do ensino; 
C) Princípios do ensino; 
D) Diretrizes da educação; 
E) Deveres da educação. 
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19) Segundo Nelson Piletti, a educação pode ser 
compreendida à luz de vários processos. Dessa for-
ma obtêm-se:   
 
I. Educação informal: A criança que aprende pala-
vrões na convivência social. 
II. Educação formal: O professor que tem preocupa-
ção com a concepção de educação e de homem. 
III. Educação como meio: O professor que está pre-
ocupado com os mínimos detalhes: O modo de falar, 
de escrever, limpeza e ordem. 
IV. Educação como fim: Aprendida de forma sistê-
mica com objetivos e diretrizes específicos. 
 
Encontram-se congruentes as definições: 
 
A) I – II e III; 
B) II – III e IV; 
C) III e IV; 
D) I – II – III e IV; 
E) II - IV. 
 
20) Segundo a LDB ( Leis de Diretrizes e Bases) é  
dever do Estado com a educação escolar pública to-
das as alternativas, EXCETO:  
 
A) Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusi-
ve para os que a ele não tiveram acesso na idade 
própria; 
B) Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratui-
dade ao ensino médio; 
C) Atendimento educacional gratuito havendo rele-
vância aos educandos com necessidades especiais; 
D) Atendimento gratuito em creches e pré-escolas às 
crianças de zero a seis anos deidade; 
E) Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da 
pesquisa e da criação artística, segundo a capacida-
de de cada um. 

21) Sobre a mecânica e a função do sistema respira-
torio é CORRETO afirmar que: 
 
I. As costelas se movimentam para que o pulmão 
possa inflar e desinflar. 
II. Os alvéolos proporciona a permuta gasosa entre o 
tecido pulmonar e o sangue. 
III. A manobra de valsalva acontece pelo relaxamento 
do diafragma.  
 
A) As alternativas I e II estão corretas; 
B) Apenas a alternativa I esta incorreta; 
C) As alternativas II e III estão corretas; 
D) Apenas a alternativa III esta correta; 
E) Todas as alternativas estão corretas. 
 
22) Marque a alternativa que corresponde ao que é 
DÉBITO CARDÍACO: 
 

A) Expressa a quantidade de sangue recebida pelo 
coração durante uma atividade física; 
B) Expressa a quantidade de sangue restante no co-
ração após sua contração; 
C) Expressa a quantidade de sangue bombeada pelo 
coração durante um tempo determinado; 
D) Expressa a quantidade de sangue suportado den-
tro do coração; 
E) Todas as respostas estão corretas. 
 
23) Devemos nos preocupar sempre em manter nos-
so conhecimento de primeiros socorros atualizado, já 
que não saberemos quando vamos necessitar deles. 
Em caso de uma hemorragia arterial ou venosa deri-
vada de um acidente, devemos seguir os seguintes 
passos. Coloque na ordem CORRETA: 
 
I. Busque assistência médica. 
II.  Monitore os sistemas de vias aéreas, respiração, 
circulação e faça a respiração artificial ou RCP se ne-
cessário.  
III. Aplique pressão direta sobre a ferida com a mão. 
IV. Cubra a ferida com gaze esterilizada.  
V. Eleve a parte lesionada. 
 
A) II, III, I, V, IV; 
B) IV, I, III, II, V; 
C) I, II, III, IV, V; 
D) I, IV, III, V, II; 
E) V, IV, III, II, I. 
 
24) Na musculação um exercício é bastante tradicio-
nal e simples de realizar, por este motivo é bastante 
utilizado no dia-a-dia, que é a FLEXÃO DOS ANTE-
BRAÇOS COM BARRA NO BANCO “LARRY 
SCOTT”. Qual musculatura é trabalhada em caráter 
principal neste exercício: 
 
A) Tríceps; 
B) Bíceps braquial, braquial; 
C) Pronador redondo, palmar longo; 
D) Pronador quadrado, flexor ulnar do carpo; 
E) Coracobraquial, deltóide.  
 
25) Marque a alternativa CORRETA. O retículo sarco-
plasmático obtém uma função essencial para contra-
ção muscular, que função é essa: 
 
A) Contém íons de CÁLCIO em concentração eleva-
da, e muito desses íons são liberados quando o túbu-
lo T adjacente fica excitado; 
B) Contém íons de FERRO em concentração eleva-
da, e muito desses íons são liberados quando o túbu-
lo T adjacente fica excitado;  
C) Contém íons de MAGNÉSIO em concentração ele-
vada, e muito desses íons são liberados quando o 
túbulo T adjacente fica excitado;  
D) Contém íons de POTÁSSIO em concentração ele-
vada, e muito desses íons são liberados quando o 
túbulo T adjacente fica excitado; 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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E) Contém íons de SÓDIO em concentração elevada, 
e muito desses íons são liberados quando o túbulo T 
adjacente fica excitado.  
 
26) Sobre as informações citadas abaixo marque a 
alternativa CORRETA: 
 
I. O ciclo do ácido cítrico (ciclo de Krebs) é a via final 
para a oxidação dos carboidratos, lipídios e proteínas. 
II. O ciclo do ácido cítrico (ciclo de Krebs) é anfibólico, 
já que além do seu papel de oxidação, é importante 
para o fornecimento de esqueletos de carbono para a 
gliconeogênese, para a síntese dos ácidos graxos e 
para a interconversão dos aminoácidos. 
III. O ciclo do acido cítrico (ciclo de Krebs) gera o ace-
til-CoA em dióxido de carbono e átomos de hidrogê-
nio.  
 
A) Apenas a alternativa I esta correta; 
B) Apenas a alternativa II esta correta; 
C) Apenas a alternativa III esta correta; 
D) Apenas as alternativas  I e III estão corretas; 
E) Apenas as alternativas I e  II estão corretas. 
 
27) No esporte, principalmente em atletas de futebol, 
é comum nos depararmos com uma patologia conhe-
cida como pubalgia que ocorre no púbis.  Marque a 
alternativa que corresponde CORRETAMENTE ao 
que é o púbis. 
 
A) Osso;  
B) Grupamento muscular; 
C) Ligamento de tendões; 
D) Película que reveste a musculatura inferior do ab-
dômen; 
E) Todas as respostas estão incorretas. 
 
28) Quando se é analisado um hemograma um fator 
que logo é observado é o colesterol, para que se evite 
seu excesso, o que poderia causar doenças coronari-
anas. Porém o colesterol em níveis adequados pro-
porciona que benefícios ao corpo humano: 
 
I. Degradação das membranas plasmáticas. 
II. Precursor na síntese dos hormônios sexuais estro-
gênio, androgênio e progesterona. 
III. O colesterol não tem benefício algum para o corpo 
humano. 
IV. Ajuda na formação dos tecidos, dos órgãos e das 
estruturas corporais durante o desenvolvimento fetal. 
 
A) Apenas a I esta correta; 
B) Apenas a IV esta correta; 
C) Apenas a III e IV estão incorretas; 
D) Apenas a I e III estão incorretas; 
E) Apenas a II e III estão incorretas. 
 
29) Marque VERDADEIRO ou FALSO sobre as infor-
mações citadas abaixo. 
 

( ) Os carboidratos proporcionam o único substrato 
dos macronutrientes cuja a energia armazenada gera 
ATP anaerobicamente. 
( ) Durante o exercício aeróbico leve a moderado, 
os carboidratos proporcionam em média  1/3 das de-
mandas energéticas do organismo. 
( ) O processamento de grandes quantidades de 
gordura para a obtenção de energia  torna necessário 
algum catabolismo dos carboidratos. 
( ) No exercício aeróbico prolongado tipo corrida de 
maratona, com bastante frequência os atletas experi-
mentam fadiga relacionada aos nutrientes. 
 
A) V, F, V, F; 
B) F, V, V, F; 
C) V, V, V, V; 
D) F, F, F, F; 
E) F, F, V, V. 
 
30) Um alto nível de desempenho é o resultado de 
muitos anos de treinamento planejado, metódico e 
árduo. Durante esse período, o atleta tenta adaptar 
seus órgãos e funções às exigências do desporto es-
colhido. De acordo com o processo de adaptação ao 
treinamento é INCORRETO afirmar que: 
 
A) O nível de adaptação é refletido pela capacidade 
de desempenho do atleta, quanto maior o grau de 
adaptação, melhor é o desempenho; 
B) A adaptação ao treinamento é a soma das trans-
formações estruturais e fisiológicas, que resultam de 
uma exigência específica que os atletas impõem aos 
seus organismos; 
C) O período necessário para um alto grau de adapta-
ção depende da habilidade e do nível de dificuldade, 
nos campos fisiológicos e psicológicos, do evento ou 
do desporto treinado; 
D) Quanto mais complexo e difícil é o desporto, maior 
é o período de treinamento necessário para a adapta-
ção neuromuscular e funcional; 
E) O treinamento físico é considerado maléfico quan-
do se obriga o organismo a adaptar-se ao estresse 
provocado pelo esforço. Quando há estresse no mús-
culo a ação e a adaptação não ocorre. 
 
31) Marque a alternativa CORRETA: 
 
1. Habilidade aberta - é uma habilidade executada em 
ambiente previsível ou que está com pouco movimen-
to e que requer que as pessoas adaptem esses pou-
cos movimentos em resposta às propriedades dinâmi-
cas do ambiente. 
2. Habilidade aberta – é uma habilidade executada 
em ambiente imprevisível ou que está parado e que 
requer que as pessoas adaptem seus movimentos em 
resposta às propriedades dinâmicas do ambiente. 
3. Habilidade fechada – é uma habilidade executada 
em ambiente previsível ou parado e que permite que 
as pessoas planejem seus movimentos com antece-
dência. 
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4. Habilidade fechada – é uma habilidade em ambien-
te imprevisível ou em movimento e que permite que 
as pessoas planejem seus movimentos com antece-
dência. 
 
A) Apenas a alternativa 1 está correta; 
B) Apenas a alternativa 2 está correta; 
C) Apenas a alternativa 3 está correta; 
D) Apenas as alternativas 2 e 4 estão incorretas; 
E) Apenas as alternativas 1 e 3 estão incorretas. 
 
32) A natação há muito tempo vêm sendo trabalhada 
na vida de pessoas com problemas respiratórios, prin-
cipalmente para indivíduos que sofrem com ASMA. 
Dentre as vantagens da natação para esse público 
específico, marque a alternativa que NÃO correspon-
de com os benefícios propostos pela natação para 
indivíduos asmáticos: 
 
A) Melhora na mecânica respiratória; 
B) Aumento da tensão e facilitação da contração mus-
cular; 
C) Melhora da respiração pela maior pressão que in-
flui sobre o tórax; 
D) Diminuição do estresse e da ansiedade; 
E) Melhora da consciência corporal, do equilíbrio e da 
estabilidade do tronco. 
 
33) A prática da atividade física com um grupo de cri-
anças e adolescentes portadores da Síndrome de 
Down precisa conter alguns cuidados e atenções pe-
culiares com relação aos programas das aulas de  
educação física. Dentre as características físico-
motoras específicas desse público com relação aos 
cuidados durante a atividade física é INCORRETO 
afirmar que: 
 
A) Problemas de equilíbrio são associados á imaturi-
dade do cerebelo dos portadores da Síndrome de 
Down, dessa forma é preciso que o professor tenha 
muito cuidado durante atividades que exijam equilí-
brio, mas nunca deve se omitir a estimular e sempre 
que realizar tal atividade é preciso que seja adaptado; 
B) Problemas ligamentares são relacionados à frouxi-
dão nos ligamentos que estabilizam articulações im-
portantes como atlanto-axial, joelho e quadril. Dessa 
forma o professor de educação física deve estar aten-
to a como o aluno está executando os exercícios e 
não exigir tanto, principalmente dessas articulações; 
C) Problemas de hipotonia muscular ocorrem em ra-
zão de problemas nos gânglios de base e no cerebe-
lo. Com isso pode resultar no atraso para aquisição 
do controle postural do tronco e do andar. É preciso 
que o professor de educação física realize um traba-
lho em conjunto com outros profissionais para ajudar 
na elaboração do programa e do trabalho de fortaleci-
mento dos grupos musculares desses alunos; 
D) Problemas gerais do sistema respiratório e circula-
tório tem uma alta incidência nesse público e sempre 
estiveram associados à baixa expectativa de vida dos 
portadores de Síndrome de Down. É preciso que du-

rante as atividades/exercícios os professores estejam 
atentos as queixas de seus alunos com relação à falta 
de ar e cansaço excessivo, dessa forma o trabalho de 
desenvolvimento de atividades anaeróbicas e de re-
sistência muscular é fundamental; 
E) Problemas de diabetes e obesidade são muitos 
comuns nos portadores de Síndrome de Down e con-
tribuem para a fragilização da saúde deles. O profes-
sor de educação física durante as aulas devem estar 
atentos para possíveis ocorrências de quadros de 
hipoglicemia e procurar saber sobre a ingestão dos 
medicamentos. A obesidade está associada ao se-
dentarismo, ao hipotireoidismo e hábitos alimentares 
inadequados, dessa forma a importância da prática de 
atividades físicas passa a ser essencial. 
 
34) As aulas de Educação Física possuem um grande 
diferencial com relação às outras disciplinas que são 
os materiais esportivos (bolas, cones, arcos, cordas, 
etc.), que são recursos didáticos utilizados para esti-
mular o ambiente de aprendizagem. Em conjunto com 
os procedimentos de ensino, apoiam e facilitam o pro-
cesso de ensino-aprendizagem. Dessa forma, marque 
a alternativa que NÃO corresponde com os benefícios 
desses recursos durante o incentivo à aula: 
 
A) Despertam e provocam interesse dos alunos nas 
aulas; 
B) Provoca o processo de ação; 
C) Estimulam a criatividade, principalmente através 
do contato; 
D) Concretizam ideias, atos e fatos; 
E) Orienta e fixa apenas a aprendizagem cognitiva. 
 
35) Dentre as alternativas de verdadeiro V ou falso F, 
marque a alternativa CORRETA: 
 
( ) Capacidade: são traços estáveis e duradouros 
que, na sua maior parte, são geneticamente determi-
nados e que embasam a performance habilidosa dos 
indivíduos. 
( ) Capacidade: caracteriza-se  como potencialida-
de para produzir um resultado de performance com 
máxima certeza, mínimo de energia ou tempo mínimo, 
desenvolvida como um resultado da prática. 
( ) Habilidade: são traços estáveis e duradouros 
que, na sua maior parte, são geneticamente determi-
nados e que embasam a performance habilidosa dos 
indivíduos. 
( ) Habilidade: caracteriza-se  como potencialidade 
para produzir um resultado de performance com máxi-
ma certeza, mínimo de energia ou tempo mínimo, de-
senvolvida como um resultado da prática. 
 
A) V, F, V, F; 
B) V, F, F, V; 
C) F, V, V, F; 
D) F, F, V, F; 
E) F, F, V, V. 
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36) O trabalho da dança na escola contém um conte-
údo conhecido como consciência corporal, onde o 
professor irá trabalhar a conscientização para as pos-
sibilidades do uso do corpo para se mover ou dançar. 
Esse conteúdo trata de como coordenar as bases bio-
mecânicas do movimento, inicialmente a atenção do 
aluno é voltada para o que o corpo é capaz de fazer e 
depois, procura-se construir um vocabulário próprio. 
Dessa forma, marque a alternativa que NÃO corres-
ponde com o objetivo do trabalho de consciência cor-
poral: 
 
A) Proporcionar a descoberta do corpo e de suas pos-
sibilidades de movimento; 
B) Promover o desenvolvimento e a manutenção de 
capacidades físicas, como agilidade, coordenação, 
equilíbrio, flexibilidade, força, ritmo e resistência; 
C) Estimular o desenvolvimento do aspecto cognitivo 
dos alunos por meio de estímulos ao raciocínio, aten-
ção, concentração, criatividade e percepção; 
D) Desenvolver a consciência de espaço e tempo e 
estimular a auto-expressão; 
E) Experimentar e observar diferentes percepções e 
sensações em relação apenas a si mesmo e vivenciar 
sempre as mesmas formas e tipos de movimentos. 
 
37) Com relação aos jogos Pan-Americanos, marque 
a alternativa INCORRETA: 
 
A) O último Pan-Americano no Brasil foi em 2008 na 
cidade do Rio de Janeiro e em 2010 foi à vez do Mé-
xico (Guadalajara); 
B) Os jogos Pan-Americanos, assim como as Olimpí-
adas acontecem de quatro em quatro anos; 
C) Os jogos Pan-Americanos ocorrem sempre 1 ano 
antes dos Jogos Olímpicos; 
D) Só participam os países da América do Norte,   
América Central e América do Sul; 
E) O Brasil cediou os Jogos Pan-Americanos por du-
as vezes. 
 
38) Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCNs), o trabalho com o movimento contempla a 
multiplicidade de funções e manifestações do ato mo-
tor, propiciando um amplo desenvolvimento de aspec-
tos específicos da motricidade das crianças, abran-
gendo uma reflexão acerca das posturas corporais 
implicadas nas atividades cotidianas, bem como ativi-
dades voltadas para a ampliação da cultura corporal 
de cada criança. Com isso é INCORRETO afirmar 
que: 
 
A) O movimento humano é mais do que um simples 
deslocamento do corpo no espaço, constitui-se em 
uma linguagem que permite às crianças agirem sobre 
o meio físico e atuarem sobre o ambiente humano, 
mobilizando as pessoas por meio de seu teor expres-
sivo; 
B) A maneira de andar, correr, arremessar e etc., têm 
seus significados construídos em função de diferentes 
necessidades, interesses e possibilidades corporais 

humanas, presentes nas diferentes culturas, em todas 
as épocas da história; 
C) O movimento para a criança pequena significa 
muito mais do que mover partes do corpo ou  deslo-
car-se no espaço, pois ela se expressa e se comunica 
através de gestos e das mímicas faciais e interage 
utilizando fortemente o apoio do corpo; 
D) As instituições de ensino precisam favorecer as 
crianças um ambiente físico e social adequado, para 
que elas se sintam estimuladas e seguras para reali-
zar os movimentos ensinados durante as aulas de 
educação física, pois dessa forma possibilitará uma 
diminuição nos conhecimentos e habilidades corpo-
rais; 
E) Os jogos, as brincadeiras e as atividades rítmicas 
revelam a cultura corporal de cada grupo social, cons-
tituindo-se em atividades privilegiadas nas quais o 
movimento é aprendido e adquire significado. 
 
39) “É a ciência que estuda e avalia o tamanho, o 
peso e as proporções do corpo humano, através de 
medidas de rápida e fácil realização”. O conceito aci-
ma refere-se há: 
 
A) Cinesiologia; 
B) Fisiologia; 
C) Antropometria; 
D) Biomecânica humana; 
E) Antropologia. 
 
40) No futebol um dos principais fundamentos é o 
DRIBLE. A arte do drible é acima de tudo um talento 
natural e é uma habilidade inata que certos futebolis-
tas levam a perfeição. Com relação à execução desse 
fundamento é INCORRETO afirmar que: 
 
A) A técnica do drible consiste de uma combinação 
de vários recursos como: equilíbrio, balanceio, fintas, 
velocidade de membros; 
B) O atleta precisa lembrar que o drible precisa ser 
utilizado o tempo todo, mesmo quando houver situa-
ções de passe ou chute, simples ou complexo, em 
direção à meta adversária; 
C) Para realizar o movimento com perfeição é preciso 
que o atleta tenha um ótimo controle da bola, saben-
do orientá-la e conduzi-la tocando-a suavemente com 
ambos os pés e o mais próximo possível do corpo; 
D) O jogador não deve ficar com olhos centrados na 
bola e deve ter bem desenvolvida a visão periférica, 
para observar o que seu oponente está fazendo; 
E) O atleta não deve demorar muito na realização do 
drible, pois facilitará a recomposição dos seus adver-
sários. 
 
 
 
 
 
 
 
 







