
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

Nº DE INSCRIÇÃO ______________ 

   

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir: 

1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova; 

2. Assine o cartão resposta no verso; 

3. A prova terá 02hs30min de duração; 

4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova; 

5. Use caneta esferográfica azul ou preta; 

6. Cada questão possui somente uma resposta correta; 

7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas, deverá 

assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo; 

8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova; 

9. A prova conterá 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 

10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse caso 

será anulada a questão; 

11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o material 

recebido no início da prova; 

12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho. 

 
 

Boa Prova! 
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DEBAIXO DA PONTE 
 
1º Moravam debaixo da ponte. Oficialmente, não é lugar onde se more, porém eles moravam. Ninguém lhes 
cobrava aluguel, imposto predial, taxa de condomínio: a ponte é de todos, na parte de cima; de ninguém, na parte de 
baixo. Não pagavam conta de luz e gás, porque luz e gás não consumiam. Não reclamavam contra falta d’água, 
raramente observada por baixo de pontes. Problema de lixo não tinham; podia ser atirado em qualquer parte, embora 
não conviesse atirá-lo em parte alguma, se dele vinham muitas vezes o vestuário, o alimento, objetos de casa. Viviam 
debaixo da ponte, podiam dar esse endereço a amigos, recebê-los, fazê-los desfrutar comodidades internas da ponte. 
2º ___ tarde surgiu precisamente um amigo que morava nem ele mesmo sabia onde, mas certamente morava: nem 
só a ponte é lugar de moradia para quem não dispõe de outro rancho. Há bancos confortáveis nos jardins, muito 
disputados; a calçada, um pouco menos propícia; a cavidade na pedra, o mato. Até o ar é uma casa, se soubermos 
habitá-lo, principalmente o ar da rua. O que morava não se sabe onde vinha visitar os de debaixo da ponte e trazer-lhes 
uma grande posta de carne. 
3º Nem todos os dias se pega uma posta de carne. Não basta procurá-la; é preciso que ela exista, o que costuma 
acontecer dentro de certas limitações de espaço e de lei. Aquela vinha até eles, debaixo da ponte, e não estavam 
sonhando, sentiam ___ presença física da ponte, o amigo rindo diante deles, a posta bem pegável, comível. Fora 
encontrada no vazadouro, supermercado para quem sabe freqüentá-lo, e aqueles três o sabiam, de longa e olfativa 
ciência. 
4º Comê-la crua ou sem tempero não teria o mesmo gosto. Um de debaixo da ponte saiu ___ caça de sal. E havia 
sal jogado a um canto de rua, dentro da lata. Também o sal existe sob determinadas regras, mas pode tornar-se acessível 
conforme as circunstâncias. E a lata foi trazida para debaixo da ponte. 
5º Debaixo da ponte os três preparavam comida. Debaixo da ponte a comeram. Não sendo operação diária, cada 
um saboreava duas vezes: a carne e a sensação de raridade da carne. E iriam aproveitar o resto do dia dormindo (pois 
não ___ coisa melhor, depois de um prazer, do que o prazer complementar do esquecimento), quando começaram a 
sentir dores. 
6º Dores que foram aumentando, mas podiam ser atribuídas ao espanto de alguma parte do organismo de cada 
um, vendo-se alimentado sem que lhe houvesse chegado notícia prévia de alimento. Dois morreram logo, o terceiro 
agoniza no hospital. Dizem uns que morreram da carne, dizem outros que do sal, pois era soda cáustica. Há duas vagas 
debaixo da ponte. 
 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Debaixo da ponte. In: Obra Completa, Rio de Janeiro: José Aguilar Editora, 1967, 
p. 896-897. 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) À – a – à – há. 
b) À – a – à – a. 
c) À – à – a – há. 
d) A – à – a – à. 
 
02 - Atente para as afirmativas relacionadas ao texto: 
I - A indeterminação das personagens cria o efeito de sentido de “anonimato” de uma miséria tão absoluta que os 
priva até mesmo de um nome próprio. 
II - Ao indefinir o momento da ação o autor eterniza a miséria e permite que o final do texto seja aberto em um 
movimento cíclico que retoma o início do texto. 
III - O texto apresenta certos valores que são antagônicos como o percurso da morte (a miséria absoluta) para a 
vida (quando os sujeitos conseguem alimentos) e para a morte (quando os sujeitos são envenenados pela comida). 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) apenas I e II. 
b) apenas I e III. 
c) apenas II e III. 
d) todas as alternativas. 
 
03 - Assinale a alternativa em que estão corretamente identificadas as relações de sentido estabelecidas pelas 
palavras destacadas no primeiro parágrafo (porém, porque e embora): 
a) consequência – causa – conclusão. 
b) oposição – explicação – concessão. 
c) conclusão – causa – tempo. 
d) concessão – finalidade – conformidade. 
 
04 - Assinale a alternativa em que a analise morfológica dos termos destacados está correta: 
 Debaixo da ponte os três preparavam a comida. Debaixo a comeram. Não sendo operação diária, cada um 

saboreava duas vezes: a carne e a raridade da carne. E iriam aproveitar o resto do dia dormindo (pois não há nada 

melhor, depois de um prazer, do que complementar do esquecimento)... quando começaram a sentir dores... 

a) pronome pessoal do caso oblíquo – artigo definido – artigo definido – preposição. 
b) advérbio – artigo definido – artigo definido – artigo definido. 



 3

c) artigo – pronome demonstrativo – pronome demonstrativo – preposição. 
d) preposição – artigo indefinido – artigo definido – preposição. 
 
05 - Analise as frases extraídas do texto e as afirmações feitas sobre cada uma, em seguida assinale a alternativa 
que contém afirmação incorreta: 
a) “Dores que foram aumentando, mas podiam ser atribuídas ao espanto de alguma parte do organismo de cada um,...”  
Afirmação: a locução verbal destacada dá ideia de gradação. 
b) “Fora encontrada no vazadouro, supermercado para quem sabe freqüentá-lo, e aqueles três o sabiam de longa e 
olfativa ciência.” 
Afirmação: O pronome destacado substitui a expressão “freqüentar o vazadouro”. 
c) “Mas pode tornar-se acessível.”  
Afirmação: o termo destacado poderia ser substituído por conquanto sem prejuízo algum para a frase. 
d) “Há duas vagas debaixo da ponte.”  
Afirmação: o verbo “haver” apresenta duas formas de igual valor e função: “havemos” e “hemos”. 
 
06 - As artes marciais estão em alta na mídia atualmente. Em 2011, algumas emissoras de televisão transmitiram 
ao vivo, eventos de artes marciais do UFC® (Ultimate Fighting Championship), no qual os lutadores se 
enfrentam em um ringue no formato de octógono. Considere que em um campeonato não oficial de artes 
marciais, será utilizado como ringue de lutas, um octógono regular de arestas medindo 3 m. A área de luta será: 
Dado:  = 1,4. 
a) maior que 40 m2 e menor que 45 m2. 
b) maior que 45 m2 e menor que 50 m2. 
c) maior que 50 m2 e menor que 55 m2. 
d) maior que 55 m2 e menor que 60 m2. 
 
07 - O quadrado de um número, menos o seu quíntuplo é igual a – 6. Esse número é: 
a) 2. 
b) 3. 
c) 4. 
d) 5. 
 
08 - Uma montadora de automóveis fabrica determinado modelo de veículo em três cores (branco, preto e cinza), 
e com três configurações de opcionais diferentes (básico, luxo e gran luxo). A tabela 1 que segue é representativa 
das vendas da primeira semana do mês de dezembro, e a tabela 2 é referente ao valor de venda de cada modelo, 
de acordo com sua configuração de opcionais. 

 
No que se refere aos carros vendidos na cor preta, o montante, em reais, faturado nessas vendas foi de: 
a) menos de 1/2 milhão. 
b) pouco mais de 1/2 milhão. 
c) 3/4 de milhão. 
d) mais de 4/5 de milhão. 
 
09 - Um grupo de amigas está se preparando para uma confraternização. No que se refere às jóias que estão 
usando, observe o diagrama de Venn abaixo, e assinale a alternativa correta: 

 
a) O número de pessoas que usam brincos é o dobro do número de pessoas que usam colares. 
b) Apenas 15 pessoas estão usando pulseiras. 
c) O número de pessoas que usam pulseiras excede em 2 o número de pessoas que usam colares. 
d) O número de pessoas que usam brincos e pulseiras é igual a 12. 
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10 - Um artista projetou uma escultura, com suas medidas em metros, no formato de parábola que satisfaz a 
função x2 + 2x + 2 = 0, sendo fixada por um suporte lateral, na vertical, como ilustra a figura que segue. 

 
Desconsiderando-se o suporte, a menor distância entre a escultura (em destaque na figura) e o solo será de: 
a) 0,5 m. 
b) 1 m. 
c) 1,5 m. 
d) 2 m. 
 
11 - A regra de futsal sofre constantes alterações que se justificam na ansiedade de dinamizar o jogo. Quanto a 
ação do goleiro num jogo oficial de futsal é incorreto afirmar que: 
a) O goleiro pode atuar fora da área penal. 
b) Ao cobrar o arremesso de meta o goleiro pode receber a bola de seu companheiro em sua quadra, desde que o mesmo 
a receba com os pés e a bola não toque em nenhum outro atleta. 
c) Na sua quadra ofensiva o goleiro poderá atuar um tempo ilimitado com a posse da bola. 
d) Ao goleiro é permitido a cobrança de tiro lateral. 
 
12 - Existem diferentes medidas para a quadra oficial de futsal, as dimensões são determinadas pelas federações 
e confederações de acordo com a competição. Quanto as partidas internacionais, quais são as dimensões exigidas 
pela regra? 
a) Largura mínima de 20 metros e máximo 25 metros e comprimento mínimo de 38 metros e máximo de 42 metros. 
b) Largura mínima de 18 metros e máximo 25 metros e comprimento mínimo de 36 metros e máximo de 42 metros.  
c) Largura mínima de 18 metros e máximo 25 metros e cumprimento mínimo de 38 metros e máximo de 40 metros.  
d) Largura mínima de 22 metros e máximo 26 metros e cumprimento mínimo de 40 metros e máximo de 44 metros. 
 
13 - A regra de duração de uma partida oficial de handebol é diferenciada de acordo com a idade dos atletas. 
Para atletas de idade igual ou acima de 20 anos qual o tempo normal de uma partida? 
a) Dois tempos de 35 minutos cronometrados com bola em jogo. 
b) Dois tempos de 25 minutos. 
c) Dois tempos de 30 minutos. 
d) Dois tempos de 20 minutos cronometrados com bola em jogo. 
 
14 - Aos 16 minutos de jogo do primeiro tempo de uma partida de handebol o atleta número 8 da equipe da 
Suécia recebe a bola de seu companheiro anda três passos, após o terceiro passo o mesmo quica a bola e em 
seguida anda mais três passos com a bola e devolve para seu companheiro. Existe irregularidade neste lance? 
a) Sim. No segundo momento o atleta não poderia andar mais três passos, pois já havia se utilizado desta ação. 
b) Sim. O atleta deveria quicar a bola ao recebê-la. 
c) Sim. No segundo momento o atleta não poderia devolver a bola para seu companheiro. 
d) Não houve irregularidade no lance. 
 
15 - Durante uma partida de futebol oficial entre as equipes de São Paulo e Santos, aos 37 minutos do primeiro 
tempo o atleta Santista sofre uma falta e o árbitro indica tiro livre indireto. O atleta Santista ao cobrar o tiro 
livre finaliza a diretamente ao gol e a bola sem tocar em ninguém vai pela linha de fundo. Qual a atitude que o 
árbitro deve proceder de acordo com a regra, já que a falta era de tiro livre indireto? 
a) Deverá apontar tiro de meta para o São Paulo. 
b) Deverá reverter a cobrança da falta para a equipe adversária. 
c) Deverá repetir a cobrança para a equipe do Santos. 
d) Deverá realizar bola ao chão entre as duas equipes no local da falta. 
 
16 - Qual dos órgãos abaixo é responsável oficialmente pela organização de competições de voleibol no Brasil? 
a) CBFV - Confederação Brasileira de futevôlei e voleibol. 
b) FBV - Federação Brasileira de Voleibol. 
c) CBV - Confederação Brasileira de Voleibol. 
d) FNV - Federação Nacional de Voleibol. 
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17 - Qual a entidade maior responsável pela organização das competições internacionais de futebol e futsal? 
a) CBFS (Confederação brasileira de futsal) e (CBF Confederação brasileira de handebol) 
b) FIFA (Fédération Internationale de Football Association) 
c) CBD (Confederação brasileira de desportos) 
d) FIFUSA (Federação internacional de futebol e futsal) 
 
18 - Segundo as regras oficiais de atletismo, nas corridas em raias marcadas cada atleta deverá manter-se em sua 
raia designada do início ao fim, caso isso não ocorra o atleta será desqualificado da corrida com exceção da 
seguinte situação: 
a) O atleta sofrer mal súbito e sem interferência invadir a raia do adversário. 
b) Se a raia invadida for de um atleta de sua equipe. 
c) Não existe exceção para esta regra. 
d) O atleta for empurrado ou forçado por outra pessoa a correr fora de sua raia ou sobre ou na parte interna da borda ou 
linha marcando a borda aplicável. 
 
19 - As distâncias padrão para as corridas de rua regulamentada pela Confederação brasileira de atletismo são: 
a) Para homens e mulheres serão de 10km, 15km, 20km, Meia-Maratona, 25km, 30km, Maratona (42.195m), 100km e 
Revezamento em rua. 
b) Somente para homens serão de 10km, 15km, 20km, Meia-Maratona, 25km, 30km, Maratona (42.195m), 100km e 
Revezamento em rua e somente para mulheres serão de 5km, 7,5km, Meia-Maratona, 12,5km, 15km e Maratona 
(42.195m). 
c) Para homens e mulheres serão somente de Maratona (42.195m) e Revezamento em rua. 
d) Somente a distância da Maratona (42.195m) é reconhecida como corrida de rua oficial tanto para homens quanto para 
mulheres. 
 
20 - O jogo de xadrez é inspirado nas guerras medievais. Hoje este jogo é utilizado não apenas como um esporte, 
mas também como estratégia para estimular a atenção e o raciocínio com indivíduos de qualquer idade. De 
acordo com a movimentação das peças do jogo é correto afirma que: 
a) As linhas verticais do tabuleiro são denominadas de fileiras enquanto que as linhas horizontais são denominadas de 
colunas. 
b) No início do jogo os peões são colocados atrás das peças, ocupando uma fileira inteira. 
c) A Dama é a peça mais poderosa do jogo, podendo mover-se para qualquer casa ao longo da diagonal, vertical ou 
horizontal que ela ocupa. 
d) Todas as peças do jogo podem avançar e recuar nas jogadas. 
 
21 - Segundo a teoria desenvolvimentista o indivíduo estará apto a executar e aperfeiçoar os movimentos 
específicos das modalidades esportivas em qual fase? 
a) Fase motora fundamental. 
b) Fase motora especializada. 
c) Fase motora reflexiva. 
d) Fase motora rudimentar. 
 
22 - Para Ozmun e Gallahue o desenvolvimento motor é dividido por fases e estágios. Quanto ao 
desenvolvimento do indivíduo segundo o estudo desses autores é correto afirmar que: 
a) O indivíduo só passará para o estágio mais complexo quando atingir o por completo o estágio anterior. 
b) Não existe início, meio e fim das fases para os autores, o indivíduo pode estar em uma fase mais avançada e regredir 
conforme o tempo. 
c) O indivíduo pode estar num movimento específico (chute) em uma fase e em outro movimento (recepção com as 
mãos) em uma fase inferior. 
d) A hereditariedade, o ambiente e a tarefa não influenciam no desenvolvimento do indivíduo.  
 
23 - Um estudo realizado por Tubino evidencia a realidade do esporte contemporâneo em nosso país, para o 
autor, o esporte pode ser classificado em três dimensões: Esporte-educação, Esporte-lazer e Esporte de 
desempenho, sendo que estas dimensões abrangem a população em geral e também o esporte profissional. Qual a 
característica da dimensão Esporte-lazer? 
a) É o esporte oferecido na escola. 
b) É o esporte praticado de forma espontânea, tendo relações com a saúde e as regras. 
c) É o esporte praticado de forma espontânea, tendo relações somente com a saúde. 
d) É o esporte de superação e institucionalizado. 
 
24 - Para Weineck os princípios do treinamento esportivo auxiliam técnicos e atletas a atingirem seu potencial 
dentro de um planejamento adequado em qualquer modalidade esportiva. Para o autor o princípio da ciclização 
compreende o princípio da sobrecarga contínua, o princípio da sobrecarga periodizada e o princípio da 
regeneração periodizada. Qual destes princípios, quando inserido em um treino regular eleva constantemente o 
desempenho esportivo até que se atinja o desempenho individual máximo, segundo Weineck? 
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a) Princípio da sobrecarga periodizada. 
b) Princípio da regeneração periodizada. 
c) Princípio da sobrecarga contínua. 
d) Princípio da sobrecarga periodizada, Princípio da regeneração periodizada e princípio da sobrecarga contínua. 
 
25 - A OMS (Organização Mundial da Saúde) realiza estudos e estabelece critérios de qualidade de vida para 
todos os indivíduos. Segundo a OMS qual o conceito de saúde? 
a) Saúde pode ser entendida como somente a ausência de doenças físicas. 
b) Segundo a OMS a saúde somente pode ser mensurada pela psique do indivíduo. 
c) Para a OMS o conceito de saúde está ligado somente ao ambiente onde vive indivíduo, saneamento básico e nutrição 
adequada indiferente da disposição física do mesmo são considerados saúde para a entidade. 
d) O conceito para a OMS é o estado de completo bem-estar físico, mental e social e não simplesmente a ausência de 
doença ou enfermidade. 
 
26 - Qual o significado das siglas TJD e STJD e qual a hierarquia entre esses órgãos? 
a) TJD (Tribunal de Justiça Distrital) e STJD (Supremo Tribunal de Justiça Distrital). O STJD exerce superioridade 
sobre o TJD. 
b) TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) e STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva). O STJD exerce 
superioridade sobre o TJD. 
c) TJD (Tribunal de Jogos Desportivo) e STJD (Superior Tribunal de Jogos Desportivo). O STJD exerce superioridade 
sobre o TJD. 
d) TJD (Tribunal de Justiça Distrital) e STJD (Supremo Tribunal de Justiça Distrital). O TJD exerce superioridade sobre 
o STJD. 
 
27 - A organização de clubes do campeonato brasileiro de futebol é realizada em quantas divisões? 
a) 2 (Divisão: A e B). 
b) 1 (Padrão ouro). 
c) 4 (Séries: A, B, C e D). 
d) 5 (Módulos: Verde, amarelo, azul, branco e prata). 
 
28 - A entidade organizadora da Copa do Mundo de Futebol regulamenta que somente a equipe anfitriã tem a 
vaga garantida para a competição. Em qual país será realizada a próxima copa do mundo, quantos países 
estarão participando desta fase e em quantos grupos estes países serão divididos? 
a) Brasil. 32 países. 8 grupos. 
b) Qatar. 32 países. 8 grupos. 
c) Brasil. 24 países. 6 grupos. 
d) México. 24 países. 6 grupos. 
 
29 - No planejamento de atividade física é essencial o educador físico incluir as capacidades coordenativas no 
processo, pois traz como benefício um repertório mais amplo e seguro de movimentos e também permite uma 
economia energética nas tarefas motora. Assinale a alternativa que descreve uma das capacidades coordenativas: 
a) Capacidade que várias articulações do corpo têm para se movimentar ao longo da sua escala total do movimento. 
b) É um aspecto da resistência muscular, específico para o coração, pulmões e sistema vascular. 
c) É a capacidade de prever o desenvolvimento e o resultado de uma ação motora ou de uma situação e, a partir desta, 
preparar a próxima ação. 
d) Capacidade que permite um músculo ou um grupo de músculo produzir uma tensão, e vencer uma resistência. 
 
30 - Segundo Weineck, quanto ao treinamento da resistência de longa duração é correto afirmar que: 
a) No treinamento de longa duração há uma diminuição acentuada na oxidação de ácidos graxos livres paralelamente à 
mobilização aeróbica de energia e à combustão de carboidratos. 
b) No treinamento de longa duração não há um aumento crescente na oxidação de ácidos graxos livres. 
c) No treinamento de longa duração há uma estabilização na oxidação de ácidos graxos livres paralelamente à 
mobilização aeróbica de energia e à combustão de carboidratos. 
d) No treinamento de longa duração há um aumento crescente na oxidação de ácidos graxos livres paralelamente à 
mobilização aeróbica de energia e à combustão de carboidratos. 
 

 
 

  
 




