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1) O fragmento abaixo foi retirado do livro Usina de 
José Lins do Rego. Observe-o:  
 
“E era assim que se defendia da sêde, nos meses de 
sêca. A água cortava sabão, mas sempre servia para 
se. E quanto mais a usina crescia, quanto mais cres-
cesse, teria imundice para despejar.  
Então o povo cercava as cacimbas, cobrindo-as de 
fôlhas de catolé para que os urubus não metessem. 
Agora porém o açude estava cercado e ninguém po-
dia meter a mão, porque era êle que matava a sêde 
da usina.” 
 
Sabe-se que no contexto linguístico moderno, as pa-
lavras em destaque NÃO possuem acentuação gráfi-
ca. Isto ocorre por que: 
 
I. A língua em seu aspecto linguístico está em cons-
tante transformação o que ocasiona mudanças nos 
signos fonológicos. 
II. A língua está em constante transformação, neste 
caso em específico, ocorre  uma mudança histórica 
das palavras em seu aspecto gráfico e fonológico.  
III. A língua, conforme mostra o texto, se modifica me-
diante aos aspectos sociais. 
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) I e II; 
B) II e III; 
C) I e III; 
D) I, II e III; 
E) N.D.A. 
 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 2, 3 E 4. 
 
“No ano seguinte [1860], com o objetivo de consolidar 
sua formação musical, [Carlos Gomes] mudou-se pa-
ra o Rio de Janeiro, contra a vontade do pai, para 
iniciar os estudos no conservatório da cidade. “Uma 
idéia fixa me acompanha como o meu destino! Tenho 
culpa, porventura, por tal cousa, se foi vossemecê 
que me deu o gosto pela arte a que me dediquei e se 
seus esforços e sacrifícios fizeram-me ganhar ambi-
ção de glórias futuras?”, escreveu ao pai, aflito e  
cheio de remorso por tê-lo contrariado. “Não me culpe 
pelo passo que dei hoje. [...] “Nada mais lhe posso 
dizer nesta ocasião, mas afirmo que as minhas inten-
ções são puras e espero desassossegado a sua bên-
ção e o seu perdão”, completou.  
http://musicaclassica.folha.com.br 

 
2) Acerca dos termos destacados nos fragmentos 
abaixo, pode-se concluir CORRETAMENTE que: 
 
“No ano seguinte [1860], com o objetivo de consolidar 
sua formação musical, [Carlos Gomes] mudou-se 
para o Rio de Janeiro.” 

“Não me culpe pelo passo que dei hoje.” 
 
A) O primeiro termo pode ficar antes do verbo que a 
estrutura oracional perante a norma culta não seria 
alterada, o mesmo aconteceria com o  segundo pro-
nome, caso fosse transposto para depois do verbo; 
B) Os dois termos devem por obrigação permanece-
rem nos respectivos lugares, haja vista que, qualquer 
mudança implica infração às normas gramaticais; 
C) A obrigatoriedade do pronome antes do verbo   
ocorre apenas no segundo caso, sendo o primeiro 
facultativo, podendo estar antes ou após o verbo; 
D) No primeiro caso observa-se o uso de uma lingua-
gem informal, pois o pronome deve ficar antes do ver-
bo o que justifica o emprego dos padrões cultos gra-
maticais o que se observa no segundo termo em des-
taque; 
E) Transpondo o, ME, para depois do verbo observa-
se uma linguagem com características eruditas, ele-
vando o nível de comunicação existente no fragmen-
to. 
 
3) A leitura do fragmento abaixo, deixa-se acrescentar 
que: 
 
“escreveu ao pai, aflito e cheio de remorso por tê-lo 
contrariado.” 
 
A) Observa-se no fragmento acima uma carga se-
mântica com valor restritivo inerente à vinculação com 
estruturas de ligação da contextualização anterior; 
B) A estrutura oracional presente no fragmento acima, 
reitera características causais que norteiam aspectos 
prévios do texto; 
C) A consequência é algo marcante e determinante 
no período acima, pois as marcas da oralidade e es-
crita sintetizam este limiar; 
D) Está cheio de remorso, denota a conclusão do pe-
ríodo em detrimento aos aspectos previamente abor-
dados; 
E) A concretização do fragmento acima, conota a res-
trição denotativa, presente em todo o fragmento.   
 
4) Observando corretamente as características gra-
maticais do fragmento abaixo, aponte a única alterna-
tiva CORRETA: 
 
“Nada mais lhe posso dizer nesta ocasião, mas afirmo 
que as minhas intenções são puras e espero desas-
sossegado a sua bênção e o seu perdão.” 
 
A) A inserção do acento grave após a palavra desas-
sossegado ratificaria a idéia expressa sem alteração 
na vigência normativa; 
B) Por reiterar as características verbais, a palavra 
desassossegado propicia a omissão do acento grave;  
C) A conjunção, e, nos dois casos possuem valores 
distintos, sendo o primeiro conclusivo e o segundo 
aditivo; 
D) A substituição da vírgula por um ponto e vírgula, 
antes da conjunção adversativa permeia as diretrizes 
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gramaticais; 
E) Observa-se na primeira oração uma indetermina-
ção do sujeito, em razão da conjugação verbal. 
 
5) A leitura da charge permite concluir que: 

http://www.ivancabral.com/search/label/educa%C3%A7%C3%A3o 

 
I. A substituição da palavra, QUE, pela palavra, quan-
to, deixa-se acrescentar a concordância estrutural 
coerente com as normas gramaticais.  
II. O acréscimo da conjunção, E, no segundo balão, 
precedendo a conjunção NEM, ratifica a ideia poster-
gada conclusiva já expressa.  
III. A acentuação da palavra saúde, ocorre pelas mes-
mas regras gramaticais encontradas na palavra raíz. 
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) I; 
B) II e III; 
C) I e III; 
D) Todas estão corretas; 
E) II. 
 

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 6 A 10 
 
 Especialistas concordam que é papel do ensino fun-
damental e médio — e não apenas da universidade 
— cooperar de alguma forma com o processo de for-
mação dos futuros profissionais. Isso não implica en-
sinar jovens estudantes a mexer com planilhas de 
cálculos ou a empreender um novo negócio. Requer, 
sim, dar-lhes recursos para lidar com a realidade e, 
por exemplo, com a competição que um dia virá. En-
tão, a dúvida que permanece é: nossas escolas de 
fato cumprem essa tarefa? 
 Carlos Alberto Ramos, professor do Departamento de 
Economia da Universidade de Brasília, aponta falhas 
nessa missão. Ele identifica um abismo na transição 

entre o sistema escolar e o mercado de trabalho. 
“Nosso modelo educacional é muito segmentado,      
e os conhecimentos de línguas e matemática, por 
exemplo, são muito diferentes dos valores compreen-
didos durante a vida profissional”, defende. 
 O despreparo dos jovens, portanto, é patente. “Desde 
cedo, é preciso ensinar as crianças a pensar e a se 
adequar a novas realidades”, diz Ramos. “Elas con-
tam, inclusive, com uma vantagem para isso: são 
mais flexíveis a mudanças e estão sempre abertas a 
novas tecnologias”. Infelizmente, conclui o especialis-
ta, não é isso o que acontece nas escolas.  
 O mais curioso é que, a despeito de qualquer discus-
são sobre o dever das escolas, ajudar no desenvolvi-
mento do aluno com vistas à sua colocação no mer-
cado de trabalho é um fundamento no país, estabele-
cido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional, conjunto de normas que dá o norte ao sistema 
educacional brasileiro. Portanto, tal tarefa cabe a to-
dos os níveis do ensino básico, dos cinco aos 17   
anos. 
Para Cláudio de Moura Castro, especialista em edu-
cação, as escolas de ensino infantil e fundamental 
oferecem aos estudantes, geralmente, a proposta 
correta para a capacitação para a vida profissional. 
Isso significa: ensinar a ler, escrever e falar adequa-
damente já durante a alfabetização infantil. O proble-
ma, segundo o especialista, aparece no ensino mé-
dio. “Nesse nível, as escolas são desmotivadoras, 
oferecendo conteúdos específicos para que os alunos 
estejam preparados para o vestibular”, afirma. “Mas, 
na verdade, não preparam o estudante para nada”.                                                                             
http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/bom-profissional-se-faz-escola 

 
6) Acerca dos aspectos linguísticos do primeiro pará-
grafo do texto é CORRETO afirmar que: 
 
A) Ao fazer uso da  preposição, em, após o verbo im-
plicar no primeiro parágrafo, far-se-á emprego da nor-
ma culta, haja vista que, este verbo admite esta rela-
ção de uso da preposição sem alteração de sentido 
do verbo; 
B) A substituição da palavra, que, em (a competição 
que um dia virá) por, qual, reitera a denotação de 
conjunção integrante; 
C) Os dois pontos expressam um sentido denotativo 
de um período composto subordinativo apositivo; 
D) A fim de manter o nexo gramatical, os travessões 
podem ser substituídos por: aspas, parênteses e vir-
gulas, pois mesmo assim não haverá infração às nor-
mas cultas; 
E) A caracterização estrutural inicial do texto se dá de 
forma enfática, norteando a dissertação argumentati-
va de um modo especial pela pergunta no fim do pa-
rágrafo.  
 
7) A alternativa INCORRETA referente ao texto é: 
 
A) Ao trocar a palavra segmentado por dividido ou 
segmentário não se infringe os aspectos semânticos 
e sinonímicos do texto; 
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B) Transpondo para o discurso indireto a fala do se-
gundo parágrafo, obtém-se: Ele identifica um abismo 
na transição entre o sistema escolar e o mercado de 
trabalho, afirmando que o nosso modelo educacional; 
C) A substituição da preposição, dos, em “O despre-
paro dos jovens” pela preposição “ a “ altera a classifi-
cação sintática da expressão; 
D) A substituição da conjunção, portanto, em “O des-
preparo dos jovens, portanto, é patente.” Por “O des-
preparo dos jovens; é, pois, patente. Denota uma al-
teração da conclusão para explicação; 
E) A palavra, inclusive, presente no terceiro parágrafo 
transmite uma noção de adição em relação aos com-
ponentes textuais do período.  
 
8) A respeito do emprego do sinal indicativo de crase 
no fragmento abaixo, conclui-se que o mesmo motivo 
do emprego encontra-se na alternativa: 
 
“O mais curioso é que, a despeito de qualquer discus-
são sobre o dever das escolas, ajudar no desenvolvi-
mento do aluno com vistas à sua colocação no mer-
cado de trabalho”. 
 
A) Fui à Roma do Papa; 
B) Assiste-se às aulas de português; 
C) Sejam bem-vindos à nossa escola; 
D) Fizemos referência à Maria e não ao João; 
E) Todo o trabalho foi aberto à lápis.  
 
9) A acentuação da palavra abaixo, ocorre pela mes-
ma regra de acentuação da palavra que se encontra 
na alternativa: 
 
“são mais flexíveis” 
 
A) É um fundamento no país; 
B) O ensino básico, dos cinco aos 17 anos; 
C) Nesse nível, as escolas são desmotivadoras; 
D) Oferecendo conteúdos específicos; 
E) Especialistas concordam que é papel do ensino 
fundamental e médio. 
 
10)  Acerca do gênero textual, conclui-se CORRETA-
MENTE que: 
 
A) Possui características dissertativas, pois as diretri-
zes deste gênero textual norteia todo  o texto; 
B) A caracterização predominante neste texto é a in-
junção, apesar de apresentar diretrizes dissertativas; 
C) A quebra da estrutura dissertativa do texto, ocorre 
dentre outros fatores, pelo uso da segunda pessoa, 
rompendo com a impessoalidade textual,  no frag-
mento: “nossas escolas de fato cumprem essa tare-
fa?”; 
D) Ao relatar seus pensamentos, ocorre a predomi-
nância do relato pessoal com características injunti-
vas; 
E) O texto foge a alguns padrões normativos. O ex-
cesso de parágrafos é um deles. 
 

11) No artigo 65, capítulo VI da L.D.B (LEIS DE DIRE-
TRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO), afirma-se  que 
para um professor obter a licença a fim de ministrar 
aulas, com a exceção do ensino superior é necessá-
rio, incluir prática de ensino no mínimo de: 
 
A) 150 horas; 
B) 300 horas; 
C) 350 horas; 
D) 200 horas; 
E) 250 horas. 
 
12) A gravura abaixo faz referência à herança grega. 
Sabe-se que os gregos deixaram para as civilizações 
modernas um legado enorme. No que se refere à  
educação foi: 

 

A) A educação liberal; 
B) A educação empírica;  
C) A educação construtivista; 
D) A educação renovada; 
E) A educação filosófica.  
 
13) Segundo os PCN’S, o trabalho educacional e sua 
organização é uma conjuntura da escola e sociedade. 
Para que o trabalho seja coerente NÃO se deve ocor-
rer na escola: 
 
A) Enviar para casa muitas atividades; 
B) Conscientizar que o professor possui autoridade; 
C) Permitir a autonomia discente; 
D) Discriminação de alunos indisciplinados; 
E) Combater a todas formas de  bullying.  
 
14) Segundo os PCN’S os objetivos da avaliação con-
sistem em:  
 
A) Mostrar com clareza e objetividade o valor intelec-
tual do aluno; 
B) Um processo quantitativo e continuo do ensino; 
C) Aplicar uma avaliação inicial e uma final; 
D) Determinar critérios em que o aluno seja aprovado 
ou reprovado; 
E) Sempre ocorrer intervenções pedagógicas. 
 

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 
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15) Construir o aprendizado entre o conhecer e o sa-
ber são diretrizes estabelecidas entre as salas de au-
la e a pratica social.  Vários são os autores que abor-
dam estes aspectos. Um destes autores tinha a preo-
cupação de descobrir como se estruturava o conheci-
mento.  
 
Sabe-se que estamos falando de:  
 
A) Lev Vygotsky; 
B) Jean Piaget; 
C) Paulo Freire;  
D) Henri Wallon; 
E) La Fontaine. 
 
16) Segundo as teorias sócio – interacionistas sabe-
se que:  
 
A) O importante para o corpo discente é a aprendiza-
gem social;  
B)Todo o conhecimento da sala de aula deve ocorrer 
de forma construtivista; 
C) O corpo discente de uma instituição, pode  em al-
guns momentos, ser mero receptor das informações  
docentes; 
D) A aprendizagem social e educacional ocorre de 
forma isolada; 
E) O aprendizado tem sua conjuntura caracterizada 
de forma implícita através do contato social e educa-
cional.  
 
17) A evolução da educação é consequência dos  
avanços tecnológicos e científicos. Esta mudança 
pode ser explicada pela teoria: 
 
A) Sociocultural: A interação ocorre apenas de for-
ma ativa perante a sociedade; 
B) Comportamentalista: Ao receber as influências 
do meio, o homem torna-se o resultado que necessita 
de um prévio planejamento social e cultural; 
C) Cognitivista: O homem é um projeto constante 
que está sempre em mutação norteando uma realida-
de de valor; 
D) Humanista: O homem não passa de um ser passi-
vo e receptivo das ações; 
E) Tradicional: O homem conduz sua própria forma-
ção educacional.  
 
18) Suponha que um professor perca a paciência com 
um aluno e o agrida. Sendo este aluno menor de ida-
de ocorre uma infração ao: 
 
A) Artigo XXV do Estatuto da Criança e Adolescente; 
B) Artigo XVI da Lei de Diretrizes e Bases da educa-
ção; 
C) Artigo XXX do Estatuto da Criança e Adolescente; 
D) Artigo XV do Estatuto da Criança e Adolescente; 
E) Artigo IV da Lei de Diretrizes e Bases da educa-
ção. 
 
 

19) Observe a charge e o texto abaixo: 

 “IX - padrões mínimos de qualidade de ensino, defi-
nidos como a variedade e quantidade mínimas, por 
aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimen-
to do processo de ensino aprendizagem.” 
 
Ao não se cumprir com essa lei a charge mostra uma 
ruptura com: 
 
A) O artigo XX do Estatuto da Criança e Adolescente; 
B) O artigo VI da Lei de Diretrizes e Bases da educa-
ção; 
C) O artigo XV da Lei de Diretrizes e Bases da educa-
ção; 
D) O artigo IV da Lei de Diretrizes e Bases da educa-
ção; 
E) O artigo V Estatuto da Criança e Adolescente. 
 
20) Segundo afirma Libâneo, os aspectos que nortei-
am a avaliação, possuem três funções básicas: Peda-
gógico-didática, função de diagnóstico e função 
de controle.  Acerca das respectivas se conclui que:  
 
I. A terceira: Possui a função de verificação da quali-
ficação e dos resultados escolares.  
II. A segunda: Identifica os progressos e dificuldades 
dos alunos e a atuação do professor. 
III. A primeira: Referência ao papel da avaliação no 
cumprimento dos objetivos gerais e especifico da e-
ducação escolar. 
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) I; 
B) II; 
C) III; 
D) II e III; 
E) I, II e III. 
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21) Qual das alternativas abaixo corresponde ao mé-
todo de treinamento conhecido como BI-SET: 
 
A) Trata-se da utilização de três exercícios, geralmen-
te para o mesmo segmento corporal, podem incluir 
grupamentos musculares antagonistas e diferentes, 
com pouco ou nenhum descanso entre os exercícios; 
B) Método proposto para os praticantes adaptados e 
avançados consiste em trabalhar o grupo muscular 
deficiente em força, resistência, ou com um desenvol-
vimento muscular inferior, visando corrigir ou diminuir 
as diferenças existentes; 
C) Esse método consiste em apenas uma sessão de 
treinamento por dia, sendo elaborado um único pro-
grama de treinamento, ou seja, uma única rotina; 
D) Esse método consiste em agrupar dois exercícios, 
o primeiro visa desenvolver um determinado grupa-
mento muscular, e em seguida, sem intervalo de re-
cuperação, executa-se outro exercício que atue na 
musculatura antagônica ao primeiro; 
E) Esse método tem a possibilidade de aplicação para 
todos os níveis de condicionamento. É um método 
que tem como objetivo promover a hiperemia por todo 
o corpo, com isso são feitas quatro sequências de 
exercícios, trabalhando todos os grupamentos muscu-
lar do corpo. 
 
22) Marque V para verdadeiro ou F para  falso e em 
seguida marque a alternativa CORRETA: 
 
(  ) Quanto maior for a superfície corporal, menor a 
taxa metabólica basal. 
(  ) O  sistema oxidativo pode liberar mais energia 
(ATP) que os sistemas anaeróbios. 
(  ) Força muscular envolve mais do que somente ta-
manho do músculo. 
(   ) Treinamento de resistência e inatividade muscular 
podem resultar em pequenas alterações no percentu-
al de fibras CR e CL. 
 
A) F, F, V, F; 
B) F, V, V, V; 
C) F, F, V, V; 
D) V, V, F, F; 
E) V, F, F, V. 
 
23) O símbolo dos  Jogos Olímpicos são compostos 
por cinco anéis entrelaçados, este foi originalmente 
concebido em 1912, pelo Barão Pierre de Coubertin, 
fundador dos Jogos Olímpicos modernos. Os anéis 
são compostos por cinco cores que representam os 
continentes. Marque a alternativa INCORRETA com 
relação às cores dos arcos: 
 
A) Azul, amarelo, preto, verde e vermelho; 
B) Azul, branco, amarelo, verde e vermelho; 
C) Azul, branco, preto, verde e vermelho; 
D) Azul, laranja, marrom, branco e verde; 

E) Azul, laranja, cinza, verde e vermelho.  
 
24) A história do hipismo se mistura com a própria 
história da civilização, quando o homem começou a 
usar o cavalo como meio de locomoção e passou a 
adestrá-lo. Os animais participam dos jogos olímpicos 
desde os jogos antigos disputados na Grécia. Dentre 
as opções de verdadeiro V ou falso F, marque a alter-
nativa CORRETA: 
 
(   ) O salto é a categoria mais conhecida e dependen-
do da competição, ganha quem conseguir percorrer 
um trajeto determinado no menor tempo possível, 
derrubar o menor número de obstáculos ou somar o 
maior número de pontos. 
(    ) No adestramento o vencedor é determinado pe-
los juízes, que avaliam as performances dos movi-
mentos obrigatórios e na coreografia determinada por 
uma comissão, através de sorteio. 
(    ) O CCE (Concurso Completo de Equitação) é  
uma modalidade cuja a disputa dura três dias e envol-
ve: adestramento, prova de fundo (que é subdividida 
em quatro etapas), cross-country e salto. 
(  ) Até os Jogos Olímpicos de Helsinque(1952), as 
provas de CCE, eram destinados exclusivamente aos 
militares. 
 
A) F, F, V, V; 
B) V, F, V, F; 
C) V, F, V, V; 
D) F, V, F, F; 
E) F, V, V, F. 
 
25) A esgrima é derivada de antigas formas de com-
bate e é um dos únicos quatro esportes que esteve 
presente em todas as edições dos Jogos Olímpicos 
modernos. A esgrima só virou esporte de competição 
em 1874, quando surgiu a primeira escola americana 
de esgrima. Seus adeptos dizem que a prática da mo-
dalidade é uma arte. De acordo com a modalidade, 
marque a alternativa INCORRETA: 
 
A) Na esgrima as disputas são apenas individuais; 
B) São três os tipos de armas, florete, espada e sa-
bre; 
C) Com a espada, pode-se tocar o adversário em 
qualquer parte do corpo, com o florete apenas o tron-
co e com o sabre permitem-se golpes da cintura para 
cima; 
D) O objetivo é tocar o adversário sem ser tocado; 
E) Através de fios colocados nos uniformes dos luta-
dores e ligados a um painel eletrônico, o árbitro     
acompanha os golpes aplicados e recebidos. 
 
26) Um esporte paraolímpico bastante conhecido nos 
dias atuais é o voleibol sentado que originou-se em 
1956, na Holanda, através de uma fusão do voleibol 
convencional e o sitzbal, esporte alemão que não tem 
a rede, praticado por pessoas com mobilidade limita-
da e jogam sentadas, resultando no voleibol sentado. 
Na modalidade, podem competir amputados, paralisa-
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dos cerebrais, lesionados na coluna vertebral e pes-
soas com outros tipos de deficiência locomotora. De 
acordo com essa modalidade paraolímpica marque a 
alternativa INCORRETA: 
 
A) Cada time é formado por seis jogadores; 
B) Podem tocar na bola até três vezes e a quadra se 
divide em zonas de ataque, meio e defesa; 
C) Cada jogo é decidido em melhor de cinco sets, 
vencendo o time que marcar 25 pontos no set. Em 
caso de empate, ganha o primeiro que abrir dois pon-
tos de vantagem. Há ainda o tie break de 15 pontos; 
D) Em relação ao convencional a quadra é menor, 
com dez por seis metros, e a altura da rede é inferior 
à da modalidade, com 1,15m do solo no masculino e 
1,05m para o feminino; 
E) Os atletas jogam sentados na quadra e o saque 
pode ser bloqueado. 
 
27) Marque a alternativa CORRETA sobre o processo 
de Hiperventilação: 
 
A) Refere-se a uma diminuição na ventilação pulmo-
nar que ultrapassa as necessidades de  consumo de 
oxigênio e de eliminação de dióxido de carbono do 
metabolismo, essa respiração reduz rapidamente a 
concentração alveolar do dióxido de carbono e faz 
com que o excesso desse gás deixe os líquidos cor-
porais através do ar expirado; 
B) Refere-se a um aumento na ventilação pulmonar 
que ultrapassa as necessidades de consumo de oxi-
gênio e de eliminação de dióxido de carbono do meta-
bolismo, essa respiração aumenta rapidamente a 
concentração alveolar do dióxido de carbono e faz 
com que o excesso desse gás deixe os líquidos cor-
porais através do ar expirado; 
C) Refere-se a um aumento na ventilação pulmonar 
que ultrapassa as necessidades de consumo de oxi-
gênio e de eliminação de dióxido de carbono do meta-
bolismo, essa respiração reduz rapidamente a con-
centração alveolar do dióxido de carbono e faz com 
que o excesso desse gás deixe os líquidos corporais 
através do ar expirado; 
D) Refere-se a um aumento na ventilação pulmonar 
que ultrapassa as necessidades de consumo de oxi-
gênio e de eliminação de dióxido de carbono do meta-
bolismo, essa respiração reduz rapidamente a con-
centração alveolar do enxofre e faz com que o exces-
so desse gás deixe os líquidos corporais através do 
ar expirado; 
E) Refere-se a um aumento na ventilação pulmonar 
que ultrapassa as necessidades de   consumo de oxi-
gênio e de eliminação de dióxido de carbono do meta-
bolismo, essa respiração reduz rapidamente a con-
centração alveolar do dióxido de carbono e faz com 
que o excesso desse gás deixe os líquidos corporais 
através do ar inspirado. 
 
28) Qual das nomenclaturas abaixo NÃO faz parte da 
escápula: 
 

A) Fossa supra-espinal; 
B) Processo Coracóide; 
C) Acrômio; 
D) Cavidade Glenoidal; 
E) Colo Anatômico. 
 
29) Marque a alternativa da qual contém uma muscu-
latura da região frontal do corpo: 
 
A) Músculo Longuíssimo do Tórax; 
B) Músculo Esplênio; 
C) Músculo Mutifídio do Lombo; 
D) Músculo Intercostal Interno; 
E) Músculo latíssimo do dorso. 
 
30) Durante a realização da rotação da coluna cervi-
cal quais os principais músculos que realizam esse 
movimento: 
 
A) Quadrado lombar e oblíquo interno; 
B) Oblíquo externo e interno; 
C) Eretor da coluna e espinais profundos; 
D) N.D.A; 
E) Quadrado lombar e eretor da coluna. 
 
31) “É aquele que atua no sentido de eliminar algum 
movimento indesejado que poderia ser produzido pelo 
agonista”. O texto acima se refere à qual função mus-
cular: 
 
A) Antagonista; 
B) Isocinética; 
C) Sinergista; 
D) Estabilizador; 
E) Neutralizador. 
 
32) Ao entrarmos em uma piscina, nos sentimos mais 
leves do que quando estamos fora dela, o que nos 
causa a impressão que realizar exercícios na água é 
mais fácil. Isto acontece devido a uma força vertical 
para cima exercida pela água a qual chamamos: 
 
A) Força gravitacional; 
B) Empuxo; 
C) Peso; 
D) Flutuabilidade; 
E) Submersão. 
 
33) Existem duas formas expressivas de movimento: 
 
1. TRANSLAÇÃO (OU MOVIMENTO LINEAR) se rea-
liza quando todas as partes do corpo percorrem exa-
tamente a mesma distância na mesma direção e ao 
mesmo tempo. 
2. ROTAÇÃO (OU MOVIMENTO ANGULAR) se reali-
za quando um corpo se move ao longo de um ponto 
circular sobre alguma linha no espaço. 
 
A) Apenas a descrição 2 esta correta; 
B) Apenas a descrição 1 esta correta; 
C) Ambas as descrições estão incorretas; 
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D) Ambas as descrições estão corretas; 
E) As descrições estão invertidas. 
 
34) Marque verdadeiro ou falso: 
 
(   ) Córtex: massa de neurônios identificável, em ge-
ral profundamente no cérebro.  
(   ) Nervo: um feixe de axônio no sistema nervoso 
periférico. 
(   ) Gânglio: acúmulo de neurônios no sistema nervo-
so periférico. 
(   ) Comissura: acúmulo de axônio que conecta o cé-
rebro ao tronco cerebral. 
 
A) F, V, V, F; 
B) F, V, F, V; 
C) V, F, F, V; 
D) V, F, V, F; 
E) V, V, V, F. 
 
35) Marque a alternativa INCORRETA. Lipídios são 
biomoléculas insolúveis em água e solúveis em sol-
ventes orgânicos, e desempenham várias funções no 
organismo, entre elas: 
 
A) Reserva de energia; 
B) Combustível celular; 
C) Componente estrutural das membranas biológicas; 
D) Isolamento e proteção de órgãos; 
E) Os lipídios são polímeros. 
 
36) Qual dos órgãos abaixo é responsável por liberar 
a endorfina: 
 
A) Tireóide; 
B) Supra- renal; 
C) Hipófise; 
D) Pâncreas; 
E) Timo. 
 
37) A história das mulheres no universo cultural do 
esporte é marcada por rupturas, persistência, trans-
gressões, avanços e recuos. De acordo com a histó-
ria da inserção das mulheres no meio esportivo mar-
que a alternativa INCORRETA: 
 
A) No final do século XIX registra-se o surgimento das 
mulheres praticantes de esportes como: o turfe, remo, 
a natação, a esgrima, o tênis, o arco e flecha e o ci-
clismo; 
B) A prática esportiva passou a ser identificada, tam-
bém, como um espaço de exercício de sociabilidade, 
cuja adesão colocava em evidência atitudes e hábitos 
pertinentes a um modo moderno e civilizado de ser; 
C) Modalidades como o tênis e o hipismo eram anun-
ciadoras de laços igualitários entre os sexos: o hipis-
mo, porque andar a cavalo era uma paixão antiga da 
oligarquia para ambos os sexos, e o tênis, porque era 
identificado com a elegância das elites européias e 
porque era possível de ser jogado com graça e sem 
tirar da mulher seu encanto e sua feminilidade; 

D) Os educadores foram os primeiros a iniciarem o 
trabalho de apresentação dos benefícios que o exer-
cício físico trazia para as mulheres, proporcionando-
lhes melhores condições orgânicas não só para en-
frentar a maternidade, mas inclusive para embelezá-
las; 
E) As atividades corporais e esportivas nas institui-
ções de ensino passaram a se popularizar a partir dos 
anos 20 e 30 do século XX. 
 
38) No Judô o kata é um conjunto de técnicas funda-
mentais, um método de estudo especial, para trans-
mitir a técnica, o espírito e a finalidade do judô. Mar-
que a alternativa que NÃO corresponde a um kata do 
Judô: 
 
A) Nage-no-kata: formas fundamentais de projeção; 
B) Katame-no-kata: formas fundamentais de domínio 
no solo; 
C) Kime-no-kata: formas fundamentais de combate 
real; 
D) Ju-no-kata: formas de agilidade aplicadas em ata-
que e defesa; 
E) Heian-Yondan-kata: formas de coordenação e   
equilíbrio. 
 
39) Ao contrário de outras modalidades de dança, o 
ballet clássico envolve o maior número de combina-
ções entre as capacidades físicas, daí a grande difi-
culdade de se “moldar” o bailarino. Dentre as capaci-
dades físicas mais presentes no ballet, marque a al-
ternativa INCORRETA: 
 
A) A força tem sua importância destacada para o bai-
larino, pois possibilita a realização dos movimentos 
que exigem saltos, sustentações e manutenção de 
postura durante todos os ensaios e apresentações; 
B) A velocidade é importante para o bailarino, pois 
eleva a beleza de uma apresentação devido em mui-
tos momentos essa capacidade ser bem destacada 
através de giros, baterias e allegros; 
C) A resistência é importante para o ballet clássico, 
pois é ela que possibilita a realização dos movimen-
tos que exigem continuidade e frequência constantes, 
como saltos ou manutenção de posições estáticas 
durante um longo tempo. Ela permite uma apresenta-
ção menos desgastante, mesmo os bailarinos terem 
passados horas em um ensaio ou apresentação; 
D) A coordenação é a capacidade física que selecio-
na e destaca os grandes bailarinos, sendo uma capa-
cidade psicomotora, ela possibilita o controle das ou-
tras capacidades, agindo como “gerenciadora” de to-
das as ações, seja nos ensaios ou nos espetáculos; 
E) A flexibilidade é importante para aumentar a quali-
dade e a quantidade dos movimentos, melhora a pos-
tura corporal, diminui os riscos de lesões e favorece 
uma menor mobilidade nas atividades diárias dos en-
saios e apresentações. 
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40) O trabalho de inclusão nas escolas proporciona 
aos professores trabalhar com diversas crianças e 
adolescentes portadores de necessidades especiais. 
Dessa forma deve-se buscar um melhor conhecimen-
to sobre cada síndrome, cada patologia para que pos-
samos entender o funcionamento de cada um e assim 
respeitar suas limitações. O autismo é descrito como 
uma alteração grave do desenvolvimento infantil, e 
para eles faltam os principais recursos de desenvolvi-
mento que lhes garantam a adaptabilidade, o que tor-
na o transtorno autista um dos mais graves do desen-
volvimento. Marque a alternativa que NÃO correspon-
de há características de um indivíduo com autismo: 
 
A) Possuem dificuldades para aprender algo através 
do trabalho de repetição; 
B) Não pensam e não reagem a várias informações 
ao mesmo tempo; 
C) Dificuldade em criar coisas novas; 
D) As habilidades de armazenamento (estoque) são 
maiores que a de acionamento (uso), ou seja, eles 
guardam muito na memória, mais utilizam muito pou-
co do que aprenderam; 
E) Excessos de estímulos dificultam o processo de 
aprendizagem. 
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