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Andando há 40 anos por este país, catando dinheiro 
para levar pra casa, eu aprendi a acreditar. Acreditar 
na terra, no homem, na chuva, na benção, na semen-
te, no fruto, no coração, na mente… na inteligência. 
Aprendi, com o meu povo, que quando uma coisa 
está muito séria, o melhor que se faz é brincar com 
ela. E, naquelas tardes terríveis, sozinho num quarto 
de hotel, esperando a hora do show, eu comecei a 
desenhar o país dos meus sonhos. Um país onde 
cada lavrador tenha um par de bois para puxar seu 
arado e que de tarde, ao voltar para casa, encontre 
um par de filhos o esperando e à noite quando for 
dormir, tenha um par de pernas para amar; no país 
dos meus sonhos, todo pobre vai comer, todo hospital 
terá remédios, todo aluno terá colégio, todo professor 
ganhará um salário decente e todo policial apenas 
prenderá os bandidos, em vez de os ajudar a matar e 
a roubar; no país dos meus sonhos todo cego vai ver, 
todo surdo vai ouvir e todo mudo vai ver e ouvir coi-
sas tão lindas que nem será preciso dizer nada; no 
país dos meus sonhos a integração do homem com a 
natureza será tanta que eu chego a imaginar uma 
árvore dizendo a um homem: “Você me tratou tão 
bem, foi tão legal comigo, que eu gostaria de me 
transformar na mesa da sua casa, nas cadeiras onde 
sua família sentará, no berço do seu filho”. No país 
dos meus sonhos, o homem branco, afinal, vai desco-
brir que o coração do negro é do tamanho do seu e o 
sangue da mesma cor. O país dos meus sonhos um 
dia será verdade. E ele será tão feliz que nem vai pre-
cisar de mim para fazer rir um pouco. Não faz mal. Eu 
perco o emprego, mas não perco o meu sonho. Boa 
noite. 
CHICO ANYSIO.  

http://sitenotadez.net/cronicas/ 
 
1) O termo destacado abaixo possui valor de um sin-
tagma que se encontra na alternativa: 
 
“todo mudo vai ver e ouvir coisas tão lindas que nem 
será preciso dizer nada.” 
 
A) O dinheiro que está em cima do móvel é meu; 
B) Esta é a casa a que fiz referência; 
C) Gosto da mulher que tu és; 
D) Os candidatos cujas provas foram entregues po-
dem sair; 
E) O desejo de quanto quero ser aprovado não é 
muito. 
 
2) A relação sintática, em destaque, no fragmento  
abaixo é a mesma da alternativa: 
 
“Eu perco o emprego, mas não perco o meu so-
nho.” 
 
A) Quando uma coisa está muito séria, o melhor é 
brincar com ela; 
 

B) Todo professor ganhará um salário decente e todo 
policial apenas prenderá os bandidos; 
C) Eu chego a imaginar uma árvore dizendo a um 
homem: “Você me tratou tão bem, foi tão legal co-
migo; 
D) Ele será tão feliz que nem vai precisar de mim; 
E) Andando há 40 anos por este país, catando dinhei-
ro para levar pra casa, eu aprendi a acreditar. 
 
3) O fragmento destacado abaixo possui diretrizes 
sintáticas de: 
 
“No país dos meus sonhos a integração do homem 
com a natureza será tanta que eu chego a imaginar 
uma árvore dizendo a um homem.” 
 
A) Um complemento nominal; 
B) Uma oração consecutiva; 
C) Uma oração causal; 
D) Uma oração comparativa; 
E) Um complemento verbal. 
  
4) A alternativa CORRETA quanto à gramática nor-
mativa se encontra na alternativa: 
 
A) A coerência gramatical permanece a mesma se for 
acrescida a palavra “atrás” em: “Andando há 40 anos 
atrás” assim como ocorrem em: “eu nasci há 10 mil 
anos atrás”; 
B) As vírgulas em “no homem, na chuva, na benção, 
na semente, no fruto, no coração, na mente” são em-
pregadas pela mesma regra do fragmento “E, naque-
las tardes terríveis, sozinho num quarto de hotel”; 
C) Ao substituir a palavra onde em “Um país onde” 
por “aonde” o enunciado permanece em conjuntura 
com a gramática normativa; 
D) O verbo “haver” empregado no primeiro período, 
possui mesma função do verbo em: “ Há vários alu-
nos aqui”; 
E) O sujeito do aprender em “Aprendi, com o meu 
povo” é classificado como elíptico. 
 
5) Depreende-se da charge abaixo: 

 
 
 

PORTUGUÊS 



 

CONCURSO PÚBLICO EMAS 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA  - 2 - 

 

I. A expressão da poupança completa o nome rendi-
mento, sendo classificado como complemento nomi-
nal. 
II. “À taxa Selic” possui características de um comple-
mento verbal, conjunturado ao verbo de forma indire-
ta. 
III. A omissão do acento grave deixa o enunciado com 
as diretrizes gramaticais. 
 
Está CORRETA a alternativa:  
 
A) II; 
B) I e II; 
C) III; 
D) I e III; 
E) I.  
 
6) Assinale a alternativa que melhor completa os es-
paços em branco do fragmento. 
 
“ A ..................... é um ......................... que atinge a 
boa parte dos brasileiros. Dessa forma, as comidas 
devem ser ........................ para que este problema 
seja controlado e a ..................... de sal este-
ja ..................... controle.” 
 
A) Hiper-tensão – mal – insossa – taxa – sob; 
B) Hipertenção – mau – insoça – taxa – sobre; 
C) Hipertensão – mal – insossa – taxa – sob;   
D) Hipertenção – mau – inçossa – tacha – sobre; 
E) Ipertensão – mal – inçoça – tacha – sob. 
 
7) A alternativa em que NÃO foi obedecida às regras 
de concordância é: 
 
A) Fui eu quem falou sobre o seu caso; 
B) Devem haver mais pessoas com cursos de nível 
superior no futuro; 
C) 80% da população brasileira assistiu ao final dos 
campeonatos regionais; 
D) A multidão de fanáticos torcedores aplaudiram 
seus times; 
E) As provas terminarão ao meio dia e meia hora.  
 
8) Observe as placas a seguir: 
 

 
 
 

 
 
I. As partículas “se” presente nos enunciados possu-
em mesmas classificações gramaticais. 
II. Há incoerência gramatical nos dois enunciados, 
haja vista que, os verbos de ambas as placas devem 
estar no plural. 
III. Há incoerência gramatical apenas na placa I, haja 
vista que a partícula “se” apassiva o sujeito e na placa 
II indetermina o sujeito. 
IV. O sujeito da primeira placa é “apartamentos”. E o 
sujeito da segunda placa é “profissionais”.   
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) I e IV; 
B) II e IV; 
C) III; 
D) I e III; 
E) I e II. 
 
9) A alternativa que preenche CORRETAMENTE o 
enunciado abaixo se encontra: 
 
I. Com os olhos fixos no rei o servo falou: .............. 
......................... irá ao Brasil. 
II. Logo a notícia se espalhou e chegou distorcida ao 
Brasil, onde se comentava que o príncipe visitaria 
esta Terra, onde falavam que ......................                                
................ chegaria em breve. 
III. É sabido que em breve o Papa visitará o Brasil. Ao 
mencionar o nome do sacerdote indiretamente, deve-
se dizer ........................................ 
 
A) Sua majestade -  Sua alteza – Vossa santidade; 
B) Vossa majestade -  Sua alteza – Vossa santidade; 
C) Vossa majestade -  Vossa alteza – Vossa onipo-
tência; 
D) Vossa majestade – Sua alteza – Sua santidade; 
E) Sua majestade – Vossa alteza – Vossa santidade. 
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10) Transpondo o enunciado abaixo para o plural ob-
tem-se: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Ex-guardas-costas mantém polêmicas sobre  Mi-
chael Jackson; 
B)  Os ex-guardas-costas manteem polêmicas sobre  
Michael Jackson; 
C) Ex-guarda-costas mantéem polêmicas sobre  Mi-
chael Jackson; 
D) Os ex-guarda-costas mantêm polêmicas sobre  
Michael Jackson; 
E) Ex-guarda-costas mantêm polêmicas sobre  Mi-
chael Jackson. 

11) Observe o fragmento. 
 
“Partindo da assertiva de que a docência é uma cons-
trução sócio-histórica, é impossível compreendê-la 
sem levar em consideração o contexto social, cultural, 
político e econômico que foi construída.” Libâneo 
(2007). 
 
A alternativa que melhor traduz o texto acima é: 
 
A) Compreende-se na educação  que o conceito atual 
de docência ultrapassa o ato de ministrar aula, pois a 
mesma passa a ser entendida na amplitude do traba-
lho em sala de aula; 
B) Toda atividade educativa desenvolvida em espaços 
escolares e não-escolares pode-se ter o entendimen-
to de docência; 
C) É consenso no meio acadêmico que o professor 
tem uma função de desenvolver o intelecto discente 
no processo ensino aprendizagem do aluno; 
D) O docente deve desenvolver uma postura intelec-
tual, possibilitando deste modo, que os discentes te-
nham a chance de se tornarem mais sábios; 
E) Na atualidade, o papel do professor está mais vin-
culado a racionalidade técnica, não como. 
 
 
 

12) Segundo a história da educação, a didática surge 
graças a dois educadores vejamos: 
 
“Constata-se que a delimitação da Didática constituiu 
a primeira tentativa que se conhece de agrupar os 
conhecimentos pedagógicos, atribuindo-lhes uma si-
tuação superior à da mera prática costumeira, do uso 
do mito. A Didática surge graças à ação de dois edu-
cadores”. 
 
Sabe-se que são: 
 
A) Ratíquio e Comênio; 
B) Mastto e Vasconcelos; 
C) Ramus e Montaigne; 
D) Comênio e Rosseua; 
E) Rosseau e Pestalozzi. 
 
13) Observe o fragmento: 
 
“Não é coincidência que a era do liberalismo e do ca-
pitalismo, da industrialização e urbanização tenha 
exigido novos rumos à Educação. Na burguesia domi-
nante. 
Enriquecida é preciso considerar, no entanto, que já 
se iniciam as novas doutrinas socialistas que no final 
do século vão ser progressivamente dominadas pelo 
marxismo. Na prática, o século assiste o derrotar dos 
poderes públicos com relação à escola popular, aos 
debates entre a escola laica e a confessional e às 
lutas entre orientações católicas e protestantes, em 
países atingidos pela Reforma. 
A lenta descoberta da natureza da criança que a Psi-
cologia do final do século XIX começa a desvendar, 
sustenta uma atenção maior, nos aspectos interno e 
subjetivo do processo didático. Numa relação que só 
pode ser plenamente compreendida como de recipro-
cidade, uma nova onda de pensamento e ação faz 
opêndulo oscilar para o lado do sujeito da Educação.” 
http://blogtext.org/renatotfilho/article/6699.html 

 
O exposto acima faz uma menção às ideias difundi-
das por Bovet, Dewey dentre outros. Sabe-se que 
está se falando da: 
 
A) Escola construtivista; 
B) Escola tradicionalista; 
C) Escola empirista; 
D) Escola nova; 
E) Escola moderna. 
 
14) A LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional), que se manteve em vigor até a Constitui-
ção de 1988, passou por vários processos, sendo 
enviada  Congresso Nacional em 1948, e sancionada 
em: 
 
A) 1954; 
B) 1971; 
C) 1960; 
D) 1978; 

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 
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E) 1961. 
 
15) Segundo a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da  
Educação Nacional) o princípio IX (nono) consiste na 
garantia do padrão de qualidade, o que não ocorre na 
charge abaixo. Este inciso encontra-se: 

 
 
A) No artigo 2; 
B) No artigo 5; 
C) No artigo 10; 
D) No artigo 3; 
E) No artigo 15. 
 
16) Em uma determinada escola, um grupo de estu-
dante se envolve em uma briga, por conseguinte a 
escola sofre danos, dos quais quadros e carteiras são 
quebrados. Acerca deste fato sabe-se que a ECA 
(Estatuto da Criança e Adolescente) AFIRMA: 
 
A) Os adolescentes terão que pagar pelo prejuízo 
causado; 
B) Os pais dos adolescentes terão que pagar pelo 
prejuízo causado; 
C) Os adolescente serão submetidos à regime reclu-
são semiaberto; 
D) Os adolescentes receberão advertência verbal e / 
ou escrita; 
E) Prestarão serviços gratuitos à comunidade. 
 
17) O artigo 14 da LDB ( Lei de Diretrizes  e Bases da 
Educação) define a gestão democrática escolar do 
ensino do ensino. Acerca deste, sabe-se que: 
 
A)  É um princípio democrático a eleição de diretores; 
B) Colaboração da comunidade nas atividades da 
escola; 
C) Exige a participação dos profissionais da educação 
no projeto político e pedagógico; 
D) Estabelece de forma condizente os planos a serem 
seguidos; 
E) Participação dos professores na elaboração dos 
projetos escolares. 
 
 
 

18) Observe a charge abaixo: 
 

 
 
Sabe-se que: 
 
I. O professor assume uma postura construtivista, pois 
correlaciona fatos do cotidiano em diretrizes matemá-
ticas. 
II. O professor assume uma postura tradicional, mes-
mo correlacionando fatos do cotidiano em diretrizes 
matemáticas. 
III. O professor assume uma postura behaviorista, 
pois esta é consiste em correlacionar fatos do cotidia-
no em diretrizes escolares. 
IV. O professor assume uma postura behaviorista, 
pois esta é consiste em correlacionar o tradicional 
com o construtivismo aos fatos do cotidiano em dire-
trizes escolares. 
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) II; 
B) III; 
C) I; 
D) IV; 
E) N.D.A. 
 
19) Os PCN’s propõem uma mudança em relação aos 
conteúdos curriculares. Dessa forma, conclui-se que: 
 
I. Os conteúdos devem fazer uma correlação entre 
escola e sociedade, exercendo um vínculo entre meio 
e fim. 
II. Independente da “linha”  de pensamento pedagógi-
ca da escola, professores e alunos trabalham pauta-
dos nos conteúdos anuais. 
III. A finalidade dos conteúdos abordado em sala de 
aula também é de resignar o corpo discente aos valo-
res normas e atitudes. 
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) N.D.A; 
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B) Todas; 
C) I e III; 
D) II e III; 
E) I e II. 
 
20) A fim de otimizar o tempo e não canalizar esforços 
em atitudes e situações vãs. É importante que o pro-
fissional da educação planeje o que vai ser abordado 
no âmbito educacional. Quanto ao planejamento, sa-
be-se que possui dimensões básicas que são: 
 
A) Planos de ação – objetivos  - avaliação; 
B) Ideias – avaliações – prática; 
C) Realidade – finalidade – plano de ação; 
D) Pensamento – objetivo – prática; 
E) Ideias – realidade – plano de ação. 

21) Durante uma avaliação de medidas antropométri-
cas é preciso que o avaliador tenha alguns cuidados 
com relação à avaliação. Qual das alternativas abaixo 
contém a informação INCORRETA: 
 
A) É preciso que o avaliador marque corretamente os 
pontos dos perímetros utilizando lápis dermográfico 
ou caneta; 
B) O avaliador precisa medir o avaliado sempre que 
possível na pele nua; 
C) O avaliador precisa realizar três medidas e somar 
à média; 
D) Não medir o avaliado após qualquer tipo de ativi-
dade física; 
E) O avaliador precisa ter cuidado para não realizar 
uma pressão excessiva e nem deixar a fita frouxa 
durante a avaliação antropométrica. 
 
22) Os exercícios de treinos utilizados como meios de 
treinamento possuem algumas divisões específicas. 
Marque a alternativa que corresponde CORRETA-
MENTE ao seguinte conceito: “Constituem o maior 
volume de exercícios de treinamento dos atletas qua-
lificados. Sua intensidade, estrutura e duração asse-
melham-se às exigências impostas ao atleta durante 
a competição”. (fresselli A.): 
 
A) Exercícios de preparação geral; 
B) Exercícios de preparação específica; 
C) Exercícios de preparação auxiliar; 
D) Exercícios de competição; 
E) Exercícios de pós-competição. 
 
23) Apesar de totalmente definida e aceita como im-
prescindível na comissão técnica de qualquer equipe 
desportiva, o PREPARADOR FÍSICO ainda carece de 
um melhor entendimento, quanto a sua real importân-
cia por parte de dirigentes esportivos, clubes, impren-
sa e público em geral. O preparador físico é respon-
sável por cuidar e preparar o estado atlético dos joga-
dores. Marque a alternativa INCORRETA com rela-

ção à função do preparador físico: 
 
A) Avaliar o estado de treinamento e competitividade 
dos atletas através de testes e avaliações periódicas, 
utilizando-se de medidas diretas e indiretas preferen-
cialmente diariamente; 
B) Planejar e organizar os conteúdos de treinamento, 
elaborando as periodizações do macrociclos, mesoci-
clos e microciclos, bem como das sessões de treina-
mento; 
C) Controlar as cargas de treinamento em relação a 
seu volume e intensidade, ajustando-as diariamente 
ou sempre que necessário; 
D) É responsável pela aplicação médica dos exercí-
cios físicos e tratamentos terapêuticos de massagem 
e aplicações curativas; 
E) É responsável por controlar e monitorar as ações 
motoras competitivas, através de scouts de jogo, das 
ações técnicas e táticas, onde irá ajudar a elaboração 
da semana de treinamento específico de cada atleta. 
 
24) A energia anaeróbica para a ressíntese do ATP 
na glicólise pode ser encarada como um combustível 
de reserva encontrada predominantemente em qual 
atividade citada abaixo. Marque a alternativa COR-
RETA: 
 
A) Corrida de 100 metros; 
B) Natação 25 metros; 
C) Corrida de 440 metros; 
D) Maratona de 42Km; 
E) Levantamento de peso. 
 
25) No âmbito de suas atribuições, o Comitê Olímpico 
e Paralímpico Brasileiro e as entidades nacionais de 
administração do desporto têm competência para de-
cidir, de ofício ou quando lhes forem submetidas pe-
los seus afiliados, as questões relativas ao cumpri-
mento das normas e regras de prática desportiva. 
Com o objetivo de manter a ordem desportiva, o res-
peito aos atos emanados de seus poderes internos, 
poderão ser aplicadas, pelas entidades de administra-
ção do desporto e de prática, algumas sanções. De 
acordo com o texto acima, marque a alternativa que 
NÃO corresponde a essas sanções: 
 
A) Advertência; 
B) Censura verbal; 
C) Multa; 
D) Suspensão; 
E) Defiliação ou desvinculação. 
 
26) Dentre as principais leis ligadas às políticas públi-
cas de esporte e lazer o seguinte texto: “Ressaltam a 
Educação Física como área de conhecimento que 
cuida da educação corporal, nela considerando a e-
ducação para a participação lúdica do lazer.” Está 
ligada há: 
 
A) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e os Parâ-

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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metros Curriculares Nacionais (PCNs); 
B) Programa Nacional de Apoio à Cultura; 
C) Estatuto do Idoso de 01 de outubro de 2003; 
D) Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe 
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; 
E) Política Nacional para a integração das crianças, 
jovens e adultos portadores de deficiência-Decreto nº. 
3.298. 
 
27) O EPOC (Excess Post exercise Oxygen Con-
sumption) ou consumo excessivo de oxigênio após o 
exercício pode ser causado por quais fatores? Mar-
que a alternativa CORRETA: 
 
I. Restauração do oxigênio na mioglobina e no san-
gue. 
II. Efeito termogênico da temperatura central elevada. 
III. Efeitos da frequência cardíaca, ventilação e outras 
funções fisiológicas elevadas.  
IV. Ressíntese do lactato para proteína. 
 
A) Apenas a I está incorreta; 
B) Apenas a II está correta; 
C) Apenas a III está correta; 
D) Apenas a IV está incorreta; 
E) Apenas as alternativas I e II estão incorretas. 
 
28) A capoeira constitui-se numa cultura de movimen-
to cuja origem é bastante diferente das demais moda-
lidades hoje consolidadas no contexto da Educação 
física. A capoeira, enquanto cultura de movimento na 
escola deve ser vista como um movimento crítico-
social e lúdico, pois estes itens estão presentes e fa-
zem parte do jogo da capoeira. Dentre algumas das 
características da capoeira é INCORRETO afirmar 
que: 
 
A) A capoeira representa uma constante negociação, 
sobretudo corporal, em que cada capoeirista procura 
ampliar cada vez mais o seu volume; 
B) No jogo de capoeira há uma constante simulação 
de ataques e defesa, mediada pela ginga; 
C) O capoeirista mais competente é aquele que mos-
tra que poderia acertar o golpe, mas não o faz e, com 
isso, possibilita a continuidade do jogo; 
D) A capoeira constitui-se numa atividade em que o 
jogo, a luta e dança se interpenetram; 
E) A capoeira é, ao mesmo tempo, dança, luta e jogo 
embora seu praticante seja  definido como dançarino. 
  
29) No âmbito educacional a competição entre os 
membros das equipes desportivas durante os treina-
mentos prepara os jogadores para o jogo real e infor-
ma os jovens atletas sobre como estão suas habilida-
des em comparação com os demais. A maioria dos 
alunos diverte-se mais em atividades competitivas, 
dessa forma é interessante criar situações de jogo 
usando exercícios competitivos, jogos modificados e 
jogos livres. Dessa forma, marque a alternativa IN-
CORRETA com relação às competições durante os 
treinos:  

 A) Todos os jogadores devem ter oportunidades i-
guais de participar; 
B) Agrupar os jogadores por habilidade e maturidade 
física; 
C) É importante perceber se os jogadores podem e 
conseguem executar as técnicas da modalidade; 
D) Proporcionar aos jogadores erros, para que pos-
sam perceber e melhorar; 
E) Enfatizar sempre a vitória como prioridade e não 
aceitar a derrota não importando qual seja a partida 
ou jogo. 
  
30) Marque verdadeiro V ou falso F nas alternativas 
abaixo relacionadas ao sistema nervoso: 
 
(   ) O interneurônio é encontrado somente no sistema  
nervoso central e forma conexões entre os neurônios 
sensitivos e motores. 
(   ) O neurônio sensitivo ou aferente conduz a infor-
mação do sistema nervoso central em direção a peri-
feria. 
(  ) O neurônio motor ou eferente conduz a informa-
ção da periferia em direção ao sistema nervoso cen-
tral. 
(   ) As fibras mielínicas são consideradas como fibras 
nervosas de condução rápida. 
  
A) V, F, F, V; 
B) V, V, F, F; 
C) V, F, V, F; 
D) F, F, V, F; 
E) F, V, F, V. 
 
31) O uso abusivo de substâncias suplementares sem 
acompanhamento profissional adequado pode causar 
riscos ao corpo humano e um dos órgãos mais afeta-
dos são os rins. Qual das alternativas abaixo corres-
ponde às funções dos rins: 
 
I. Excretam os restos nitrogenados como uréia, amô-
nia e creatina. 
II. Regulam o volume do sangue, determinando a 
quantidade de água excretada. 
III. Participam da regulação da pressão sanguínea 
através da secreção de renina. 
IV. Atuam na regulação da produção de células ver-
melhas do sangue através da secreção de um hormô-
nio chamado eritropoietina. 
 
A) Apenas as alternativas I e II estão corretas; 
B) Apenas as alternativas II e IV estão corretas; 
C) Apenas a alternativa III está incorreta; 
D) Todas as alternativas estão corretas; 
E) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
32) Marque a alternativa CORRETA. O peitoral maior 
tem origem na clavícula, superfície anterior do ester-
no, primeiras 7 cartilagens costais, aponeorose do 
músculo oblíquo externo do abdômen. Com inserção 
no lábio lateral do sulco intertubercular do úmero. Es-
te músculo tem função de: 
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A) Adução, rotação lateral e flexão do úmero na arti-
culação do ombro; 
B) Adução, rotação medial e flexão do úmero na arti-
culação do ombro; 
C) Adução, abdução, rotação lateral e flexão do úme-
ro na articulação do ombro; 
D) Abdução, rotação lateral, rotação medial e exten-
são na articulação do ombro; 
E) Rotação medial, rotação lateral, flexão e extensão 
na articulação do ombro. 
 
33) Sobre os aminoácidos e as proteínas, marque a 
alternativa CORRETA: 
 
I. Os aminoácidos ligados formam uma cadeia protéi-
ca. 
II. Nem todos os aminoácidos são benéficos aos se-
res humanos. 
III. Os aminoácidos não tem ligação direta com as 
proteínas, cada um exerce papéis diferenciados no 
corpo humano. 
IV. As proteínas ligadas formam uma cadeia de ami-
noácidos. 
 
A) Apenas a I está correta; 
B) Apenas a II está incorreta; 
C) Apenas a III e IV estão corretas; 
D) Apenas a I e II estão corretas; 
E) Apenas a II e IV estão incorretas. 
 
34) Nos campeonatos se é escolhido a melhor forma 
de desenvolvimento da competição por chaves e ta-
belas independentemente se essa competição tem 
caráter profissional, amador ou escolar. Marque a 
alternativa CORRETA com relação às chaves e tabe-
las citadas abaixo: 
 
A) Eliminatória simples: é um sistema de competição 
em que o participante é eliminado na primeira derrota; 
B) Sistema de rodízio: é um sistema pelo qual cada 
concorrente joga, pelo menos uma vez, com os de-
mais. Esse sistema também é chamado de relógio ou 
poule; 
C) Combinação: como o próprio nome diz constitui 
uma mesclagem dos processos já estudados. Crian-
do forma de combinações infinitas; 
D) Sistema SCHURING: é um sistema aplicado no 
xadrez; 
E) Todas as alternativas estão corretas. 
 
35) Sobre a coluna vertebral é CORRETO afirmar: 
 
A) O abdômen não ajuda no melhor funcionamento 
da coluna vertebral; 
B) Os discos intervertebrais não são prejudicados 
quando o indivíduo está acima do seu peso; 
C) Ela pode exercer os movimentos de: flexão, hipe-
rextensão, flexão lateral e rotação; 
D) Ela dispõe de 22 vértebras; 
E) O canal vertebral é formado pela junção das vérte-
bras e serve para dar proteção apenas aos discos 

vertebrais. 
 
36) Há uma série de razões que tornam o exercício 
positivo para o tratamento de diabetes tipo II. Marque 
a alternativa INCORRETA: 
 
A) Maiores concentrações de glicose sanguínea em 
jejum; 
B) Melhores perfis lipídicos; 
C) Redução na pressão arterial entre os hipertensos; 
D) Menor risco de doenças cardiovasculares; 
E) Controle do estresse (o estresse pode afetar o 
controle da glicose via aumento do nível das cateco-
laminas). 
 
37) De acordo com as modalidades desportivas cole-
tivas é CORRETO afirmar que: 
 
A) Um jogo de voleibol é composto por duas equipes 
cada uma com 7 jogadores de cada lado da quadra, 
sendo que um jogador dentre os sete é o líbero; 
B) Um jogo de handebol é composto por duas equi-
pes cada uma com 8 jogadores de cada lado da qua-
dra, sendo que um jogador dentre os oito é o goleiro; 
C) Um jogo de futsal é composto por duas equipes 
cada uma com 5 jogadores de cada lado da quadra, 
sendo que um jogador dentre os cinco é o goleiro; 
D) Um jogo de futebol de campo é composto por duas 
equipes cada uma com 12 jogadores de cada lado do 
campo, sendo que um jogador dentre os doze é o 
goleiro; 
E) Um jogo de basquete é composto por duas equi-
pes cada uma com 6 jogadores de cada lado da qua-
dra, sendo que um jogador dentre os seis  é o pivô do 
time. 
  
38) O aprendizado do esporte na escola poderá ocor-
rer privilegiando-se seu caráter lúdico, proporcionan-
do aos alunos a oportunidade de conhecer, aprender, 
gostar, manter o interesse pela ação esportiva e ain-
da contribuir para a consolidação da educação física 
como uma disciplina. Tudo isso com objetivos peda-
gógicos que transcedam os objetivos do esporte com 
o fim somente na sua prática. Marque a alternativa 
INCORRETA com relação ao esporte no âmbito edu-
cacional: 
 
A) A função do esporte deve ser compreendida como 
facilitadora no processo educacional; 
B) O esporte deve ser desenvolvido de forma planeja-
da, organizada e sistematizada; 
C) É por meio da diversificação de movimento e de 
modalidades que os alunos poderão ter acesso facili-
tado ao esporte; 
D) Um fator fundamental no esporte na escola é a 
proposta pedagógica de diversificação, pois é por ele 
que os movimentos e modalidades que os alunos po-
derão ter acesso ao esporte desejado; 
E) Para o ensino do esporte é preciso que o professor 
nas suas aulas proporcione a oportunidade aos seus 
alunos de rever constantemente o que já foi aprendi-
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do e não ficar colocando novas aprendizagens. 
  
39) Os microtraumas são traumas que por si só não 
causa dor, edema ou impotência funcional, mais que, 
pela repetição excessiva, irá produzir lesão no tecido. 
Pelo seu caráter silencioso e pela gravidade que po-
de representar quando se manifesta clinicamente, é 
considerado o “câncer” da prática esportiva. Devido a 
sua alta prevalência, pode ser considerado o mais 
grave problema da criança e, principalmente do ado-
lescente que se envolve em práticas esportivas. Den-
tre as alternativas abaixo, qual dessas divisões NÃO 
corresponde a um microtrauma: 
 
A) Lesões nervosas e ferimentos; 
B) Articulares: osteocondrites, condromalacia; 
C) Ósseas: periostites; 
D) Musculares: miosites, roturas parciais ou totais; 
E) Tendinosos: tenopatias e roturas. 
 
40) Marque a alternativa que corresponde com o con-
ceito abaixo:  
 
“É uma filosofia de vida que utiliza o esporte como 
instrumento para a promoção de paz, união, respeito 
por regras, adversários, diferenças culturais, étnicas e 
religiosas. Sua base é formada pela combinação en-
tre esporte, cultura e meio ambiente”: 
 
A) Simbolismo; 
B) Olimpismo; 
C) Culturismo; 
D) Esportismo; 
E) Solidarismo. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 




