
Prefeitura Municipal de Cambé

CONCURSO  PÚBLICO  •  EDITAL 001/2012

•  25 / MARÇO / 2012  •

CARGO:
EDUCADOR  FÍSICO  (PSF)

INSTRUÇÕES
01) O caderno de prova deverá conter: 40 (quarenta) questões objetivas, assim dis-

tribuídas: 10 de Língua Portuguesa, 5 de Matemática, 2 de Atualidades, 3 de Informá-
tica e 20 de Conhecimentos Específicos.

02) A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da folha de
respostas.

03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto,
permitidas perguntas aos fiscais.

04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante
sua realização.

05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema
de comunicação.

06) Em cada questão, há somente uma resposta correta.
07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal.
08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, depois de

decorrida, no mínimo, 1 (uma) hora do início da prova.
09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de decorri-

das 2 (duas) horas do início da prova.
10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos;
b) assine no local indicado;
c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta

azul-escura ou preta, o campo correspondente à única alternativa que considera cor-
reta em cada questão;

d) não a amasse nem dobre.

ATENÇÃO:
• Utilize caneta, ponta média, de tinta azul-escura ou preta, para preencher
os campos solicitados.
• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta.
• Preencha assim:  
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LÍNGUA PORTUGUESA

AS QUESTÕES DE NÚMEROS 01 A 06
BASEIAM-SE NO TEXTO SEGUINTE,
MESMO QUE INDIRETAMENTE.

Tiroteio em morro próximo ao
sambódromo mata jovem de 14 anos.

Um adolescente de 14 anos morreu e qua-
tro pessoas ficaram feridas na madrugada desta
segunda-feira, dia 20, após intenso tiroteio en-
tre policiais e traficantes de uma comunidade
próxima à Marquês de Sapucaí, onde milhares
de pessoas acompanhavam o primeiro dia dos
desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro.

Segundo a polícia, o confronto ocorreu du-
rante uma operação para deter um dos chefes
do tráfico do Morro do São Carlos, situado no
Estácio, Zona Norte do Rio de Janeiro. O morro
onde o incidente foi registrado fica a aproxima-
damente dois quilômetros do Sambódromo.

No momento do tiroteio, cerca de 500 mo-
radores do Morro São Carlos acompanhavam o
desfile de um bloco carnavalesco, e houve vio-
lenta manifestação em protesto contra a morte
do adolescente. Inúmeros objetos foram joga-
dos na base da Unidade de Polícia de Pacificado-
ra (UPP) local e uma viatura policial pegou fogo. O
protesto foi reprimido com gás lacrimogêneo.

Entre os feridos estão Marcílio de Oliveira,
de 24 anos e conhecido como Cherú, e Paulo
Roberto Barros dos Santos, também de 24, co-
nhecido como Dorei. Segundo a polícia, ambos
estão ligados ao tráfico no morro São Carlos. 

A operação foi iniciada depois que a polícia
recebeu uma denúncia de que Cherú, que já era
procurado, estava aproveitando o carnaval para
se reunir com amigos em um bar da
comunidade. Ao chegarem ao local, os policiais
foram recebidos a tiros pelos traficantes e, no
confronto, um disparo atingiu o peito de um ado-
lescente de 14 anos. O jovem morreu no local. A
família nega a versão da polícia de que ele fazia
parte do tráfico de drogas. Em comunicado, a
polícia afirma que uma sindicância foi aberta
“para apurar detalhes da ocorrência e definir res-
ponsabilidades”

O tiroteio no morro São Carlos ocorreu so-
mente uma semana depois que 11 pessoas fo-
ram detidas nesta mesma comunidade, todas
acusadas de integrar ou apoiar o grupo liderado
por Cherú. Entre os detidos está o capitão da
UPP São Carlos, instalada no local há um ano
para inibir a ação dos traficantes. O Complexo

de São Carlos foi pacificado em fevereiro de 2011,
e recebeu uma Unidade de Polícia Pacificadora
(UPP) em maio do mesmo ano. 

20/02/2012 14h27 - REDAÇÃO ÉPOCA,
COM AGÊNCIA EFE - Texto adaptado.

Disponível em: <http://
revistaepoca.globo.com/Brasil/noticia/2012/02/

tiroteio-em-morro-proximo-ao-sambodromo-
mata-jovem-de-14-anos.html>.

Questão 01) Assinale a alternativa
correta, em relação ao texto enfocado.

A) Trata-se de texto denotativo, de cunho in-
formativo.

B) Trata-se de prosa figurada, de cunho jorna-
lístico.

C) Estrutura-se de modo paralelístico-dramáti-
co, de cunho denotativo.

D) Estrutura-se em forma de editorial, com sen-
tido figurado.

E) Trata-se de enunciação memorialista, de cu-
nho  figurado.

Questão 02) Considere o texto e as
assertivas a seguir.

I) A polícia do Rio de Janeiro recebeu uma
denúncia sobre a presença de trafican-
tes procurados, em determinado local
do morro São Carlos.

II) No confronto, foram presos os trafican-
tes e um jovem de 14 anos morreu ba-
leado.

III) Houve protestos da comunidade, inclu-
sive contra a base da UPP.

As afirmações acima estão articuladas de
modo coerente e correto em:

A) A força policial realizava batida na Marquês
de Sapucaí quando foi alertada sobre tráfico
de drogas no Morro São Carlos, matando e
prendendo, em diligência realizada, 11 trafi-
cantes e um jovem da comunidade, o que
levou a comunidade a se rebelar contra as
forças da UPP. Destaque-se que os bandi-
dos eram Cherú e Dorei, poderosos chefes
do crime local.

B) No morro São Carlos, próximo do Estácio e
da Sapucaí, houve um confronto entre poli-
ciais e traficantes (Cherú e Dorei eram os
chefes), resultando na prisão dos bandidos,
com a morte de um jovem de 14 anos, pri-
são de um comandante da UPP, e repressão
do pessoal da comunidade rebelado.
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C) Quase 550 moradores do morro São Carlos
participavam do desfile, na Sapucaí. Polici-
ais alertados, entraram em confronto com
traficantes, resultando na morte de um ino-
cente jovem de 14 anos, e na prisão dos
bandidos. Houve, então ataques à UPP, por
parte dos carnavalescos da comunidade, em
protesto à violência ocorrida, inclusive con-
tra um oficial da UPP envolvido no tráfico.

D) Avisados de que traficantes procurados es-
tariam em local do morro do São Carlos, no
Estácio, policiais entraram em confronto com
os bandidos, que foram presos, ocorrendo a
morte de um jovem de 14 anos. A popula-
ção revoltada praticou atos de violência con-
tra a base da UPP local.

E) Próximo ao Sambódromo, um tiroteio entre
policiais e os traficantes Cherú e Dorei, de-
nunciados pela população, acabaram com
muitas prisões e uma morte, a de um rapaz
da comunidade, que tinha apenas 14 anos
de idade. Indignados, inclusive contra um
capitão da UPP envolvido no trafico, houve
reação contra a UPP local por parte da po-
pulação, que havia atirado objetos em defe-
sa própria.

Questão 03) Estão todas as palavras
grafadas corretamente, na alternativa:

A) sessão – tráfico – lacrimogênio – superfisial

B) Estácio – ambígüo – anéis – sutil

C) Pacífico – pacificado – areoporto – idéia

D) taxi – inconsútil – armamento – Sapucaí

E) sindicância – próximo – linguiça – cessão

Questão 04) Assinale a alternativa em
que NÃO HÁ erro.

A) Entre mim e a polícia não houve confusão.

B) Houveram muitas prisões no morro do São
Carlos.

C) Fazem três anos que a UPP foi instalada na-
quele morro.

D) O ouro, a prata e a droga estava na mira
dos bandidos.

E) Isto não é para mim fazer: não sou margi-
nal!

Questão 05) Assinale a alternativa
correta em relação à frase:

Os adolescentes feriram-se há um ano atrás.

A) O sujeito é composto.

B) Há redundância.

C) A oração é completiva adjetiva apassivadora.

D) Há um erro de concordância nominal quan-
to ao sujeito.

E) Há um erro de acentuação.

Questão 06) Em relação aos prono-
mes, preencha com o que for adequado.

I) Não ______ perguntou se era o assas-
sino.

II) Era para _________ interrogar o trafi-
cante.

A) o – se

B) lhe – mim

C) o – eu

D) o – mim

E) lhe – eu

AS QUESTÕES DE NÚMEROS 07 A 10
TÊM COMO FOCO O TEXTO SEGUINTE,
MESMO QUE INDIRETAMENTE.

JORNAL, LONGE
        Cecília Meireles (in Mar Absoluto)

Que faremos destes jornais, com telegra-
mas, notícias,

anúncios, fotografias, opiniões...?

Caem as folhas secas sobre os longos rela-
tos de guerra:

e o sol empalidece suas letras infinitas

Que faremos destes jornais, longe do mun-
do e dos homens?

Este recado de loucura perde o sentido en-
tre a terra e o céu.

De dia, lemos na flor que nasce e na abelha
que voa;

de noite, nas grandes estrelas, e no aroma
do campo serenado.

Aqui, toda a vizinhança proclama convicta:
“Os jornais servem para fazer embrulhos”.

E é uma das raras vezes em que todos es-
tão de acordo.
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Questão 07) Indique a alternativa em
que todas as assertivas estão INCORRETAS.

I) Percebe-se que a pessoa (eu-lírico) está
agoniada por estar longe das notícias.

II) A vizinhança tem a mesma opinião so-
bre os jornais.

III) Os jornais apresentam fotografias, opi-
niões, anúncios, relatos de guerra...

IV) A vizinhança toda tem assinatura de
jornais.

V) O texto questiona a importância das
notícias em determinadas ocasiões e
situações.

A) I e II.

B) I e IV.

C) III e V.

D) IV e V.

E) II e III.

Questão 08) A  interrogação “Que fa-
remos destes jornais, longe dos mundos e dos
homens?”  leva-nos a refletir sobre:

A) como o jornal (noticiário) é imprescindível
no mundo globalizado.

B) a natureza e sua beleza, com folhas secas e
insetos que devem ser eternizados.

C) a verdadeira essência da vida.

D) a verdadeira importância dos astros para a
vida humana.

E) a importância da vizinhança e dos jornais.

Questão 09) Em relação à frase “Os
jornais servem para fazer embrulhos”, mar-
que a assertiva correta.

A) Está entre aspas no texto porque é a trans-
crição da fala de uma pessoa, ou seja, é dis-
curso direto.

B) Está em destaque no texto porque foi retira-
da de outro texto, publicado em outro veí-
culo de comunicação.

C) Está escrita entre aspas para mostrar a im-
portância do padrão culto.

D) Corresponde a um dialeto.

E) É exemplo de uma variedade linguística ade-
quada para situações formais.

Questão 10) Qual a alternativa em
que existe erro?

A) Deus pediu que amássemos uns aos outros.

B) Deus pediu que todos os homens fossem ir-
mãos.

C) A vida na Terra é completa com insetos, flo-
res, seres humanos.

D) Deus criou o mundo, Adão e Eva.

E) A vida na Terra tem valor com menas guer-
ras e violência.

MATEMÁTICA

Questão 11) Os gastos de uma famí-
lia no mês de julho foram de R$ 2600,00. No
mês  de  agosto  os  gastos  reduziram para
R$ 2470,00 e em setembro foram reduzidos
para R$ 2346,50. A porcentagem de redução
conseguida de julho para agosto e a conse-
guida de agosto para setembro é, respectiva-
mente:

A) 7% e 6%.

B) 6% e 7%.

C) 5% e 5%.

D) 5% e 6%.

E) 6% e 5%.

Questão 12) O local destinado para as
pessoas assistirem um show em uma feira
agropecuária era uma região retangular de
240 m de comprimento e 45 m de largura.
Sabendo que para cada 3 m2 havia, em mé-
dia, 11 pessoas, o número de pessoas que
assistiram a este show foi:

A) 24560.

B) 30650.

C) 36000.

D) 37890.

E) 39600.



EDUCADOR FÍSICO  (PSF) -  5

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE

Questão 13) Em uma sala de aula há
32 alunos entre meninos e meninas. A pro-
fessora distribuiu duas folhas sulfite para as
meninas e três folhas sulfite para os meni-
nos, distribuindo um total de 79 folhas sulfite.
É correto afirmar que:

A) o número de meninas é igual ao número de
meninos.

B) o número de meninas é menor que o núme-
ro de meninos.

C) o número de meninas é 15 e o número de
meninos é 17.

D) têm duas meninas a mais que o número de
meninos.

E) o número de meninas é o dobro do número
de meninos.

Questão 14) O número de anagramas
possíveis com a palavra HORTA é:

A) 120.

B) 100.

C) 60.

D) 24.

E) 12.

Questão 15) Uma xícara será constru-
ída no formato de um cone com 6 cm de raio
e 10 cm de altura. Se enchermos esta xícara,
em sua totalidade, com água podemos dizer
que:

A) a capacidade da xícara é de aproximadamen-
te 3 litros.

B) a capacidade da xícara é menor que 500 ml.

C) a capacidade da xícara é de aproximadamen-
te 300 litros.

D) a capacidade da xícara é maior que 500 ml.

E) a capacidade da xícara é de aproximadamen-
te 500 litros.

ATUALIDADES

Questão 16) Considerado por muitos
o mais bem-sucedido músico brasileiro nos
EUA, foi indicado ao Oscar pela canção com-
posta com Carlinhos Brown para o desenho
Rio, chama-se:

A) Ivan Sartori.

B) Caetano Veloso.

C) Milton Nascimento.

D) Dudu Nobre.

E) Sérgio Mendes.

Questão 17) A taxa média de juros de
empréstimo para pessoa física encontra-se,
nos dias atuais, a mais baixa dos últimos 17
anos, caiu para:

A) 9,8% ao mês.

B) 7,9% ao mês.

C) 4,5% ao mês.

D) 6,4% ao mês.

E) 5,5% ao mês.
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ÍNFORMÁTICA

Questão 18) Considere a seguinte
planilha do Microsoft Excel 2007.

Assinale a alternativa que contém a fór-
mula correta para calcular a idade, em anos,
que deve ser digitada na célula B5.

A) =DATADIF(B3;B4;”Y”)

B) =DATADIF(B3;B4;”A”)

C) =B4-B3

D) =DATADIF(B3;B4;”ANOS”)

E) =B3-B4

Questão 19) A figura abaixo apresen-
ta o trecho inicial e o trecho final da régua
que pode ser visível no editor de textos
Microsoft Word 2007.

(  )I

 

(  )III

(  )II
(  )IV

Assinale a alternativa que apresenta a in-
dicação correta dos elementos indicados na
régua.

A) I – Recuo da primeira linha; II – Recuo à
esquerda; III – Recuo deslocado; IV – Re-
cuo à direita.

B) I – Recuo à esquerda; II – Recuo da primei-
ra linha; III – Recuo deslocado; IV – Recuo
à direita.

C) I – Recuo da primeira linha; II – Recuo des-
locado; III – Recuo à esquerda; IV – Recuo
à direita.

D) I – Recuo da primeira linha; II – Recuo à
esquerda; III – Recuo à direita; IV – Recuo
deslocado.

E) I – Recuo deslocado; II – Recuo da primeira
linha; III – Recuo à esquerda; IV – Recuo à
direita.

Questão 20) Assinale a alternativa
que indica corretamente o que acontece quan-
do um disco rígido que contém inúmeras pas-
tas e arquivos é formatado.

A) O conteúdo do disco é reorganizado.

B) Há a liberação de espaço no disco com a
compactação do conteúdo do disco.

C) Somente as pastas ou arquivos que não são
utilizados são apagados.

D) Todo o conteúdo do disco é apagado.

E) Somente as pastas ou arquivos que não são
utilizados são compactados.



EDUCADOR FÍSICO  (PSF) -  7

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

Questão 21) O sedentarismo é um
dos fatores do nosso estilo de vida que afeta
negativamente nossa saúde (Nahas 2006).
Considera-se sedentário um indivíduo que
tenha um estilo de vida com um mínino de
atividade física, equivalente a um gasto ener-
gético (trabalho + lazer + atividade domésti-
ca + locomoção) inferior a:

A) 500 kcal/dia.

B) 500 kcal/semana.

C) 1000 kcal/semana.

D) 1000 kcal/dia.

E) Todas as alternativas estão corretas.

Questão 22) Assinale a alternativa
que tenha dois componentes da aptidão físi-
ca relacionados à saúde.

A) Resistência muscular e flexibilidade.

B) Velocidade e composição corporal.

C) Resistência anaeróbica e equilíbrio.

D) Agilidade e resistência aeróbica.

E) Agilidade e resistência anaeróbica.

Questão 23) Os testes físicos são im-
portantes para analises individuais ou de gru-
pos. Assinale a alternativa que tenha dois ti-
pos de testes de aptidão cardiorrespiratória.

A) VO2MAX e IMC (índice de massa corpórea).

B) Banco de Wells e Teste da caminhada da
milha.

C) Teste de Legér/Lambert e IMC (índice de
massa corpórea).

D) Teste de Cooper de 12 minutos e teste de
Lergér/Lambert.

E) Teste da caminhada da milha e VO2MAX.

Questão 24) Os testes que contém os
seguintes dados: IMC, circunferência da cin-
tura e medidas das dobras cutâneas, são tes-
tes referentes a/ao:

A) Pentáculo do bem estar (nutrição, atividade
física, stress, relacionamentos e comporta-
mento preventivo).

B) Estilo de vida.

C) Composição corporal, sobrepeso e obesida-
de.

D) Conceito de saúde.

E) Todas as alternativas estão corretas.

Questão 25) Um bom programa de
exercício ou condicionamento físico deve in-
cluir os componentes básicos da aptidão físi-
ca relacionados à saúde. Em qual princípio se
encaixa a frase a seguir?

“Para desenvolver qualquer aspecto da ap-
tidão física de um indivíduo em treinamento, o
organismo deve ser submetido a estímulos mais
fortes do que está normalmente acostumado.
(Nahas 2006)”

A) Princípio da progressão e da continuidade.

B) Princípio do uso e do desuso.

C) Princípio da especificidade.

D) Princípio da sobrecarga.

E) Todas as alternativas estão corretas.

Questão 26) Os benefícios da ativida-
de física voltada à saúde, a partir da maior
idade, incluem aspectos fisiológicos, psicoló-
gicos e sociais. Seguindo esta ordem, assina-
le a alternativa correta.

A) Controle dos níveis de glicose, melhoria cog-
nitiva e melhor interação social.

B) Melhor condição cardiorrespiratória, contro-
le do stress e redução dos níveis de ansie-
dade.

C) Melhor condição aeróbica, melhor interação
social e melhor saúde mental.

D) Manutenção da resistência muscular, melhor
condição cardiorrespiratória e melhor condi-
ção aeróbica.

E) Todas alternativas estão corretas.
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Questão 27) Qual aspecto da saúde
de um idoso pode ser melhorado com a ativi-
dade física regular?

I) Osteoporose.

II) Postura.

III) Flexibilidade.

IV) Equilíbrio.

Assinale a alternativa a correta.

A) Apenas I, II e III corretas.

B) Apenas II, III e IV corretas.

C) Apenas I, III e IV corretas.

D) Apenas III E IV corretas.

E) Todas estão corretas.

Questão 28) Conceito 1: todo o mo-
vimento corporal produzido pela contração da
musculatura esquelética que solicite um dis-
pêndio energético superior ao repouso.

Conceito 2: movimento corporal efetuado
de forma repetida, planejada e estruturada,
com vista a melhoria de um ou mais compo-
nentes da aptidão física.

Seguindo a ordem, os conceitos são:

A) atividade física e exercício físico.

B) aptidão física e esporte.

C) aptidão física e exercício físico.

D) esporte e atividade física.

E) atividade física e esporte.

Questão 29) Quando um indivíduo é
submetido a um programa de atividade física
relacionado à saúde, respostas fisiológicas são
notadas. Algumas são temporárias e ocorrem
simultaneamente com o esforço físico e de-
saparecem logo após o período de realização
do exercício, e outras são duradouras e sur-
gem em consequência do programa de exer-
cício físico (Guedes e Guedes 1995). Assinale
a alternativa que tenha somente adaptações
fisiológicas temporárias.

A) Aumento da atividade metabólica geral, tanto
durante a realização dos esforços físicos
quanto em condições de repouso.

B) Aumento da frequência cardíaca e elevação
da pressão sanguínea.

C) Melhora a estrutura e as funções dos liga-
mentos, dos tendões e das articulações.

D) Favorece a melhor irrigação do miocárdio ao
prolongar a duração da fase diastólica.

E) Todas as alternativas estão incorretas.

Questão 30) O Sistema Único de Saú-
de (SUS) aprova a realização de cirurgias
bariátricas para seus segurados, estabelecen-
do alguns critérios. Entre esses critérios qual
dos listados abaixo é recomendado?

A) Porcentagem de gordura igual ou acima de
25 %.

B) Índice de Massa Corpórea (IMC) igual ou
acima de 40 kg/m2.

C) Circunferência de cintura igual ou acima de
90 cm.

D) Peso acima de 150 kg.

E) Todas as alternativas anteriores.

Questão 31) Quais as definições, res-
pectivamente, de osteopenia e sarcopenia?

A) Diminuição da osteogenia / Diminuição da
massa muscular.

B) Diminuição da massa muscular / Diminuição
da osteoporose.

C) Diminuição da densidade mineral óssea /
Diminuição da força.

D) Diminuição da massa muscular / Diminuição
da densidade mineral óssea.

E) Nenhuma das alternativas anteriores.
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Questão 32) Classifique as afirmações
a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F) e
selecione a alternativa correspondente a se-
guir.

(     ) Quando a Pressão Arterial, durante o
exercício, ultrapassa a marca dos 120/
80 mmhg, o educador físico deve inter-
romper as atividades.

(     ) O esfigmomanômetro e o simetrógrafo
são equipamentos de aferição da Pres-
são Arterial.

(     ) Existem casos em que a frequência car-
díaca não se altera durante o exercício
físico.

(     ) O aumento da frequência cardíaca au-
menta o volume de sangue ejetado, di-
minuindo assim a Pressão Arterial.

(     ) O uso de fármacos, como os betablo-
queadores, facilitam a aferição da fre-
quência cardíaca durante os exercícios
físicos.

A) V – F – V – F – F

B) F – V – F – V – V

C) V – V – F – V – F

D) F – F – V – F – V

E) Nenhuma das alternativas anteriores.

Questão 33) Um dos métodos mais
utilizados para a estimativa da frequência car-
díaca máxima é o de Karvonen (1957). Utili-
zando a frequência cardíaca de reserva, de-
termine o Limite Inferior (LI) e o Limite Supe-
rior (LS) com as intensidades respectivas de
60% e 70% para a zona de treinamento de
uma pessoa de 50 anos, que possui  frequên-
cia cardíaca de repouso de 60 batimentos por
minuto.

A) LI 112 e LS 132.

B) LI 102 e LS 119.

C) LI 126 e LS 137.

D) LI 66 e LS 77.

E) Nenhuma das alternativas anteriores.

Questão 34) O termo “compressão da
morbidade”, presente em Farinati (2008), re-
presenta que situação para os idosos?

A) Aumento da expectativa de vida e diminui-
ção do tempo sujeito às incapacidades.

B) Normalização da expectativa de vida e au-
mento do tempo sujeito às incapacidades.

C) Diminuição da expectativa de vida e dimi-
nuição do tempo sujeito às incapacidades.

D) Aumento das doenças próprias do envelhe-
cimento e diminuição do tempo sujeito às
incapacidades.

E) Nenhuma das alternativas anteriores.

Questão 35) Quais os efeitos da redu-
ção do peso corporal e do percentual de gor-
dura sobre a saúde?

Classifique as afirmações como verdadei-
ras (V) ou falsas (F) e escolha a alternativa
correta.

(     ) Redução da Pressão Arterial em hiper-
tensos.

(     ) Melhora no perfil lipídico sanguíneo.

(     ) Redução de doenças articulares dege-
nerativas.

(     ) Menor incidência de alguns tipos de
câncer.

(     ) Redução do uso de medicamentos.

(     ) Melhora da autoestima.

A) V – V – V – V – V – F

B) V – F – V – F – V – F

C) V – V – V – F – V – V

D) F – F – F – F – F – V

E) V – V – V – V – V - V
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Questão 36) Qual das alternativas
abaixo NÃO É verdadeira?

A) Segundo a Portaria 154 de 2008, do Minis-
tério da Saúde, o professor de Educação Fí-
sica é um dos profissionais que pode com-
por o Núcleo de Apoio à Saúde da Família
(NASF).

B) O profissional de Educação Física é especia-
lista, entre outras atividades físicas, em gi-
nástica, exercícios físicos, desporte, lutas,
danças e atividades laborais.

C) O capítulo II do Estatuto do Conselho Fede-
ral de Educação Física (CONFEF), diz que
compete exclusivamente ao profissional de
Educação Física, dentre outras atividades,
coordenar, planejar, programar e prescrever
atividades físicas.

D) Compete ao profissional de Educação Física
realizar avaliações e reavaliações do pacien-
te, conhecendo dados, solicitando, execu-
tando e interpretando exames propedêuticos
e complementares que permitam elaborar
um diagnóstico cinético-funcional, para ele-
ger e quantificar as metodologias, recursos
e condutas apropriadas, objetivando tratar
as disfunções em toda a sua extensão e com-
plexidade, estabelecendo prognóstico,
reavaliando condutas e decidindo pela alta.

E) O profissional de Educação Física intervém,
segundo propósitos de prevenção, promo-
ção, proteção, manutenção e reabilitação da
saúde, da formação cultural e da reeduca-
ção motora, do rendimento físico-esportivo,
do lazer e da gestão de empreendimentos
relacionados às atividades físicas, recreati-
vas e esportivas.

Questão 37) O equipamento denomi-
nado “Rotação Dupla Vertical” está presente
na maioria das Academias da Terceira Idade
(ATI). Este equipamento fortalece predomi-
nantemente que segmento corporal?

A) Membros inferiores.

B) Tronco.

C) Membros superiores.

D) Cabeça.

E) Nenhuma das alternativas anteriores.

Questão 38) Dentre os benefícios
abaixo, qual não é proporcionado pelo exer-
cício físico aos deficientes visuais?

A) Recuperação do nervo óptico.

B) Maior mobilidade.

C) Resgate da autoestima.

D) Melhora do equilíbrio emocional.

E) Melhor qualidade de vida.

Questão 39) Segundo Gallahue
(2005), classifique as afirmações como ver-
dadeiras (V) ou falsas (F) e escolha a alterna-
tiva correta.

(    ) As habilidades motoras fundamentais
maduras são dependentes da idade, de-
vido aos numerosos fatores inerentes à
tarefa em si, ao indivíduo e ao ambien-
te.

(    ) As crianças possuem um potencial de
desenvolvimento para atingir o estágio
maduro da maior parte das habilidades
motoras fundamentais por volta da ida-
de de 6 anos.

(    ) A progressão para estágios mais ama-
durecidos de um padrão de movimento
fundamental, depende de vários fato-
res experimentais, incluindo oportuni-
dades para a prática, encorajamento e
ensino em ambiente propício  ao apren-
dizado.

(    ) A estabilidade é o aspecto mais funda-
mental do aprendizado de movimentar-
se, porque todo movimento envolve um
elemento de estabilidade.

(    ) Durante o estirão de crescimento pré-
púbere, as crianças geralmente exibem
nível crescente na flexibilidade das arti-
culações, porque o crescimento muscu-
lar precede o crescimento ósseo.

A) F – V – V – V – V.

B) F – V – V – V – F.

C) V – F – F – F – V.

D) V – V – V – V – F.

E) V – V – V – V – V.
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Questão 40) Escolha, nas três colunas, os itens que estão relacionados e assinale a alter-
nativa que apresenta três trios correlacionados.

Coluna 1 Coluna 2 Coluna 3

1) Velocidade de reação 1) Chutar uma bola 1) Emagrecimento

2) Força estática 2) Parar em um pé 2) Percepção corporal no
tempo e espaço

3) Força dinâmica 3) Caminhada 3) Maior amplitude articular

4) Força explosiva 4) Empurrar uma parede 4) Repetição e manutenção
de movimentos

5) Equilíbrio estático 5) Movimentos de deitar e sentar 5) Melhora dos sistemas
respiratório e circulatório

6) Resistência aeróbica 6) Amarrar os sapatos 6) Pode evitar quedas

7) Resistência muscular 7) Dançar 7) Movimento do corpo com
velocidade e força

8) Flexibilidade 8) Jogos de estafeta 8) Exercícios resistidos

9) Coordenação 9) Massa magra 9) Tensão muscular sem
movimento

10) Composição corporal 10) Supino (musculação) 10) Reflexo

A) (8 – 6 – 3); (1 – 8 – 10); (7 – 5 – 2).

B) (2 – 5 – 6); (3 – 10 – 8); (5 – 2 – 1).

C) (9 – 7 – 2); (4 – 1 – 9); (7 – 5 – 4).

D) (6 – 3 – 5); (4 – 1 – 7); (10 – 9 – 1).

E) Nenhuma das alternativas anteriores.




