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QUESTÃO 01 

No que tange o Art. 10 da lei Federal 8069/90 

os hospitais e demais estabelecimentos de 

atenção à saúde de gestantes, públicos e 

particulares, são obrigados a: 

a) manter registro das atividades 

desenvolvidas, através de prontuários 

individuais, pelo prazo de dois anos; 

b) manter registro das atividades 

desenvolvidas, através de prontuários 

individuais, pelo prazo de dez anos; 

c) manter registro das atividades 

desenvolvidas, através de prontuários 

individuais, pelo prazo de quinze anos; 

d) manter registro das atividades 

desenvolvidas, através de prontuários 

individuais, pelo prazo de dezoito anos; 

 

QUESTÃO 02 

Analise as afirmativas abaixo e assinale a 

alternativa correta de acordo com o Art. 19. 

Da lei Federal 8069/90 - Toda criança ou 

adolescente tem direito a ser criado e 

educado no seio da sua família e, 

excepcionalmente, em família substituta, 

assegurada a convivência familiar e 

comunitária, em ambiente livre da presença 

de pessoas dependentes de substâncias 

entorpecentes. 

a)  § 1o  Toda criança ou adolescente que 

estiver inserido em programa de 

acolhimento familiar ou institucional terá 

sua situação reavaliada, no máximo, a 

cada 9 (nove) meses, devendo a 

autoridade judiciária competente, com 

base em relatório elaborado por equipe 

interprofissional ou multidisciplinar, decidir 

de forma fundamentada pela possibilidade 

de reintegração familiar ou colocação em 

família substituta, em quaisquer das 

modalidades previstas no art. 28 desta 

Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 

2009) Vigência 

b)  § 1o  Toda criança ou adolescente que 

estiver inserido em programa de 

acolhimento familiar ou institucional terá 

sua situação reavaliada, no máximo, a 

cada 12 (doze) meses, devendo a 

autoridade judiciária competente, com 

base em relatório elaborado por juiz de 

comarca, decidir de forma fundamentada 

pela possibilidade de reintegração familiar 

ou colocação em família substituta, em 

quaisquer das modalidades previstas no art. 

28 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 

2009) Vigência 

c) § 1o  Toda criança ou adolescente que 

estiver inserido em programa de 

acolhimento familiar ou institucional terá 

sua situação reavaliada, no máximo, a 

cada 6 (seis) meses, devendo a autoridade 

judiciária competente, com base em 

relatório elaborado por equipe 

interprofissional ou multidisciplinar, decidir 

de forma fundamentada pela possibilidade 

de reintegração familiar ou colocação em 

família substituta, em quaisquer das 

modalidades previstas no art. 28 desta 

Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 

2009) Vigência 

d) § 1o  Toda criança ou adolescente que 

estiver inserido em programa de 

acolhimento familiar ou institucional terá 

sua situação reavaliada, no máximo, a 

cada 2 (dois) meses, devendo a autoridade 

judiciária competente, com base em 

relatório elaborado por juiz de comarca, 

decidir de forma fundamentada pela 

possibilidade de reintegração familiar ou 

colocação em família substituta, em 

quaisquer das modalidades previstas no art. 

28 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 

2009) Vigência 

 

QUESTÃO 03 

No que tange o Art. 94 da lei Federal 8069/90 

As entidades que desenvolvem programas de 

internação têm as seguintes obrigações, entre 

outras: 

I - observar os direitos e garantias de que são 

titulares os adolescentes; 

II - não restringir nenhum direito que não tenha 

sido objeto de restrição na decisão de 

internação; 

III - oferecer atendimento personalizado, em 

pequenas unidades e grupos reduzidos; 

IV - preservar a identidade e oferecer 

ambiente de respeito e dignidade ao 

adolescente; 

a) I e II apenas são verdadeiras 
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b) II apenas é verdadeira 

c) III e IV apenas são verdadeiras 

d) I, II, III e IV são verdadeiras 

 

QUESTÃO 04 

De acordo com o Decreto nº 6653/08 a 

entidade responsável pela adoção de regras 

para iniciar, implementar ou executar 

qualquer etapa do processo de controle do 

doping é denominada de: 

a) Organização antidoping 

b) Conselho antidoping 

c) Associação antidoping 

d) União antidoping 

 

QUESTÃO 05 

Assinale a definição incorreta de acordo com 

o Decreto nº 6653/08. 

a) Atleta”, para os fins do controle antidoping, 

é qualquer pessoa que pratique um esporte 

nos níveis nacional ou internacional, 

conforme definido por cada organização 

antidoping e aceito pelos Estados Partes e 

por qualquer indivíduo que participe em 

esporte ou evento desportivo de nível 

inferior aceito pelos Estados Partes.  

b)  “Pessoal de apoio ao atleta” é qualquer 

técnico, treinador, gestor, agente, pessoal 

de equipe, funcionário, equipe médica ou 

paramédica que trabalhe com atletas ou 

trate atletas que participem ou estejam se 

preparando para participar de eventos 

desportivos. 

c) “Código” é o processo que inclui o 

planejamento de distribuição dos testes, 

coleta e manuseio das amostras, análises 

laboratoriais, gestão dos resultados, 

audiências e recursos. 

d) “Competição” é uma única corrida, 

partida, jogo ou uma competição atlética 

individual. 

 

QUESTÃO 06 

Segundo o Decreto nº 6653/08, reconhecendo 

que o combate ao doping nos esportes 

somente pode ser eficaz quando os atletas 

podem ser testados sem aviso prévio e as 

amostras podem ser transportadas 

adequadamente para laboratórios de 

análises, os Estados Partes devem, sempre que 

apropriado e de acordo com as leis e 

procedimentos de cada país, exceto: 

a)  facilitar respeitadas as regulamentações 

relevantes de cada país, no sentido de 

que não sejam realizados controles de 

doping em seus atletas dentro e fora de 

competições, seja em seus territórios ou 

em qualquer outro lugar; 

b) facilitar a oportuna movimentação 

transfronteiriça de equipes devidamente 

autorizadas de controle de doping, 

quando envolvidas em atividades de 

controle de doping; 

c) cooperar para prover o oportuno 

embarque ou movimentação 

transfronteiriça de amostras, de tal forma 

que sejam mantidas sua segurança e 

integridade; 

d) auxiliar na coordenação internacional do 

controle dos casos de doping pelas várias 

organizações antidoping, e cooperar 

nesse sentido junto à Agência Mundial 

Antidoping; 

 

QUESTÃO 07 

No que tange o Art. 5o  da lei Federal 10671/03 

são asseguradas ao torcedor a publicidade e 

transparência na organização das 

competições administradas pelas entidades 

de administração do desporto, bem como 

pelas ligas. § 1o  As entidades de que trata 

o caput farão publicar na internet, em sítio da 

entidade responsável pela organização do 

evento: 

I - a íntegra do regulamento da competição;  

II - as tabelas da competição, contendo as 

partidas que serão realizadas, com 

especificação de sua data, local e horário;  

III - o nome e as formas de contato do Ouvidor 

da Competição de que trata o art. 6o;   

IV - os borderôs completos das partidas;   

V - a escalação dos árbitros imediatamente 

após sua definição;  

VI - a relação dos nomes dos torcedores 

impedidos de comparecer ao local do evento 

desportivo 

a) I, II e III apenas são verdadeiros 

b) IV, V e VI apenas são verdadeiros 

c) I, II, III e IV apenas são verdadeiros 

d) I, II, III, IV, V e VI são verdadeiros 
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QUESTÃO 08 

No que concerne o Art. 8o  da Lei Federal 

10671/03 as competições de atletas 

profissionais de que participem entidades 

integrantes da organização desportiva do País 

deverão ser promovidas de acordo com 

calendário anual de eventos oficiais que: 

a) garanta às entidades de prática desportiva 

participação em competições durante 

pelo menos seis meses do ano; 

b) garanta às entidades de prática desportiva 

participação em competições durante 

pelo menos oito meses do ano; 

c) garanta às entidades de prática desportiva 

participação em competições durante 

pelo menos dez meses do ano; 

d) garanta às entidades de prática desportiva 

participação em competições durante 

pelo menos doze meses do ano; 

 

QUESTÃO 09 

O art. 11º da lei Federal 10671/03 afirma que a 

súmula e os relatórios da partida serão 

elaborados de igual teor e forma, 

devidamente assinadas pelo árbitro, auxiliares 

e pelo representante da entidade responsável 

pela organização da competição, e ainda 

em: 

a) em duas vias. 

b) em três vias. 

c) em quatro vias. 

d) em cinco vias. 

 

QUESTÃO 10 

Em conformidade com o art. 2º § 1º do 

Decreto Federal 4201/02 o Presidente do CNE: 

a) Não poderá convidar outras entidades de 

prática desportiva a participarem do 

colegiado, sem direito a voto. 

b) Não poderá convidar outras entidades de 

prática desportiva a participarem do 

colegiado, com direito a voto. 

c) Poderá convidar outras entidades de 

prática desportiva a participarem do 

colegiado, sem direito a voto. 

d) Poderá convidar outras entidades de 

prática desportiva a participarem do 

colegiado, com direito a voto. 

 

 

QUESTÃO 11 
Segundo o Decreto Federal 4201/02, 

especificamente o art. 2º § 2º  é prerrogativa 

de quem rejeitar as proposições aprovadas 

pelo CNE? 

a) Do Presidente da República em Exercício 

b) Do Comitê Internacional do Desporto 

c) Do Ministro de Estado do Esporte e Turismo. 

d) Do Presidente do Conselho do Esporte. 

 

QUESTÃO 12 

No que concerne o Art. 2o  da lei Federal 

9615/98 a exploração e a gestão do desporto 

profissional constituem exercício de atividade 

econômica sujeitando-se, especificamente, à 

observância dos princípios:   

a) da economicidade financeira e 

administrativa;   

b) da mitigação na gestão desportiva;   

c) da solidariedade social de seus dirigentes 

d) do tratamento diferenciado em relação ao 

desporto não profissional;  

 

QUESTÃO 13 

Segundo o Art. 3o da lei Federal 9615/98 o 

desporto pode ser reconhecido em qualquer 

das seguintes manifestações: 

I - desporto educacional, praticado nos 

sistemas de ensino e em formas 

assistemáticas de educação, evitando-se a 

seletividade, a hipercompetitividade de 

seus praticantes, com a finalidade de 

alcançar o desenvolvimento integral do 

indivíduo e a sua formação para o 

exercício da cidadania e a prática do lazer; 

II - desporto de participação, de modo 

voluntário, compreendendo as 

modalidades desportivas praticadas com a 

finalidade de contribuir para a integração 

dos praticantes na plenitude da vida social, 

na promoção da saúde e educação e na 

preservação do meio ambiente; 

III - desporto de rendimento, praticado 

segundo normas gerais desta Lei e regras 

de prática desportiva, nacionais e 

internacionais, com a finalidade de obter 

resultados e integrar pessoas e 

comunidades do País e estas com as de 

outras nações. 
a) I apenas é verdadeiro 
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b) II apenas é verdadeiro 

c) III apenas é verdadeiro 

d) I, II e III são verdadeiros 

 

QUESTÃO 14 

De acordo com o Art. 4o da lei Federal 9615/98 

O Sistema Brasileiro do Desporto compreende, 

dentre outros: 

a) Gabinete do Ministro de Estado 

Extraordinário dos Esportes;  

b) o Instituto Nacional de Desenvolvimento do 

Desporto - INDESP;    

c) o Conselho de Desenvolvimento do 

Desporto Brasileiro - CDDB; 

d) o Ministério do Esporte;   
 

QUESTÃO 15 

No que tange o Art. 18 da lei Federal 9615/98 

somente serão beneficiadas com isenções 

fiscais e repasses de recursos públicos federais 

da administração direta e indireta, nos termos 

do inciso II do art. 217 da Constituição Federal, 

as entidades do Sistema Nacional do Desporto 

que: 

a) Não possuírem viabilidade e autonomia 

financeiras; 

b) Apresentarem manifestação favorável do 

Comitê Olímpico Brasileiro-COB ou do 

Comitê Paraolímpico Brasileiro, nos casos 

de suas filiadas e vinculadas. 

c) Não demonstrem compatibilidade entre as 

ações desenvolvidas para a melhoria das 

respectivas modalidades desportivas e o 

Plano Nacional do Desporto. 

d) Estiverem em situação regular com suas 

obrigações fiscais e trabalhistas 

 

QUESTÃO 16 

De acordo com o art. 1º da lei federal 

10264/01, quanto por cento da arrecadação 

bruta dos concursos de prognósticos e loterias 

federais e similares cuja realização estiver 

sujeita a autorização federal, deduzindo-se 

este valor do montante destinado aos prêmios 

será destinado para o fomento das práticas 

desportivas formais e não-formais? 

a) 2% 

b) 3% 

c) 4% 

d) 5% 

QUESTÃO 17 

Segundo o art. 5o  da lei Federal 9696/98 os 

primeiros membros efetivos e suplentes do 

Conselho Federal de Educação Física serão 

eleitos para um mandato tampão de: 

a) Dois anos, em reunião das associações 

representativas de Profissionais de 

Educação Física. 

b) Três anos, em reunião das associações 

representativas de Profissionais de 

Educação Física. 

c) Quatro anos, em reunião das associações 

representativas de Profissionais de 

Educação Física. 

d) Cinco anos, em reunião das associações 

representativas de Profissionais de 

Educação Física. 

 

QUESTÃO 18 

Assinale a alternativa correta: 

No que tange o art. 2o  da lei Federal 11438/06 

os projetos desportivos e paradesportivos, em 

cujo favor serão captados e direcionados os 

recursos oriundos dos incentivos previstos nesta 

Lei, atenderão a pelo menos uma das 

seguintes manifestações, nos termos e 

condições definidas em regulamento:   

I - desporto educacional; 

II - desporto de participação; 

III - desporto de rendimento. 

a) I apenas é verdadeiro 

b) II apenas é verdadeiro 

c) III apenas é verdadeiro 

d) I, II e III são verdadeiros 

 

QUESTÃO 19 

Assinale a alternativa incorreta de acordo 

com as definições de acordo com o Art. 3ª  

da lei Federal 11438/06: 

a) patrocinador: a pessoa física ou jurídica, 

contribuinte do imposto de renda, que 

apóie projetos aprovados pelo Ministério do 

Esporte. 

b) doador: a pessoa física ou jurídica, 

contribuinte do imposto de renda, que 

apóie projetos aprovados pelo Ministério do 

Esporte 

c) proponente: a pessoa jurídica de direito 

público, ou de direito privado com fins não 

econômicos, de natureza esportiva, que 
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tenha projetos aprovados nos termos desta 

Lei. 

d) patrocínio: o pagamento de despesas ou a 

utilização de bens, móveis ou imóveis, do 

patrimônio do patrocinador, sem 

transferência de domínio, para a realização 

de projetos esportivos pelo proponente 

 

QUESTÃO 20 

De acordo com o Art. 8o  da lei Federal 

11438/06 o Ministério do Esporte informará à 

Secretaria da Receita Federal os valores 

correspondentes a doação ou patrocínio, 

destinados ao apoio direto a projetos 

desportivos e paradesportivos no ano-

calendário anterior até: 

a) último dia útil do mês de janeiro. 

b) último dia útil do mês de fevereiro. 

c) último dia útil do mês de março. 

d) último dia útil do mês de abril. 

 

QUESTÃO 21 

Carapicuíba foi elevada a categoria de 

Distrito de Paz, em: 

a) 1928 

b) 1938 

c) 1948 

d) 1958 

 

QUESTÃO 22 

Sobre a bandeira de Carapicuíba, é falso 

afirmar que: 

 

 
 

a) O retângulo verde e o losango amarelo 

datam de nossas primeiras bandeiras e 

lembram a mãe pátria Portugal. 

b) A cruz relembra os descobridores e a 

religião que trouxeram.  

c) O losango é o símbolo da paternidade. 

d) O verde recorda ainda Tiradentes, 

supliciado em 1789, ano da Revolução 

Francesa. 

 

QUESTÃO 23 

Por volta de 1854, em 1º de agosto, quem 

registrou, na paróquia de Cotia, uma fazenda 

que abrangia grande parte da atual 

CARAPICUÍBA e Quitaúna, com área de 754 

alqueires? 

a) D. Pedro I 

b) D. Pedro II 

c) O Conde de Itu 

d) O Barão de Iguape 

 

QUESTÃO 24 

A estação ferroviária, por alguns anos, não se 

chamou CARAPICUÍBA, mas sim: 

a) Allanya 

b) Sylviania 

c) Mylaiana 

d) Maylasky 

 

QUESTÃO 25 

Sobre os dados de Carapicuíba, assinale a 

alternativa correta: 

a) Do ponto mais alto do município, ao norte, 

ao mais baixo, ao sul, apresenta um 

desnível de mais de 550 metros. 

b) Clima Tropical de altitude, com chuvas no 

verão e seca no inverno, com a 

temperatura média do mês mais quente 

superior a 22°C. 

c) O município de Carapicuíba integra a 

Região Metropolitana de Barueri 

d) O Monumento definido como ponto inicial 

da cidade, está localizado na confluência 

entre as avenidas 01 e Rua da Glória, no 

Centro. 

 

QUESTÃO 26 

Em alguns países, atualmente, a Dança de 

Salão quando praticada profissionalmente é 

também chamada de Dança Esportiva, pois é 

realizada com o objetivo de competição nos 

grandes Campeonatos de Dança. O 

movimento foi iniciado pelos ingleses para a 

regulamentação desta modalidade 

permitindo a competitividade entre os 
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dançarinos, constituindo-se a Federação 

Internacional da Dança de Esportiva. Quando 

a dança de salão (esportiva), foi reconhecida 

pelo Comitê Olímpico Internacional como 

esporte Olímpico? 

a) Reconhecido pelo Comitê Olímpico 

Internacional desde 1997; 

b) Reconhecido pelo Comitê Olímpico 

Internacional desde 1995; 

c) Reconhecido pelo Comitê Olímpico 

Internacional desde 1996; 

d) Reconhecido pelo Comitê Olímpico 

Internacional desde 2000; 

 

QUESTÃO 27 

A queda pelo espírito esportivo dos ingleses 

finalmente fez com que a Dança de Salão 

passasse de um "hobby" adotado por grande 

parte da população, como ocorria nas 

demais regiões do mundo, a um esporte 

regulamentado por regras e normas que 

permitissem o "fair play", ou seja, a 

comparação objetiva da performance dos 

concorrentes. (RIED, 2003, p.11) 

 Quais modalidades a Dança Esportiva (Salão) 

é dividida? 

a) A Dança Esportiva é dividida nas seções 

Latinas e Standard, com 5 danças cada 

uma. A primeira apresenta – se em roupa 

de gala, com a Valsa Lenta, Tango, Valsa 

Vienense, Quickstep e Slow Fox. A segunda 

tem um visual mais arrojado e é composta 

por Samba, Rumba,cha-cha-cha, Paso 

Doble e Jive; 

b) A Dança Esportiva é dividida nas seções 

Latinas e Standard, com 5 danças cada 

uma. A primeira tem um visual mais 

arrojado e é composta por Samba, Rumba, 

cha-cha-cha, Paso Doble e Jive. A segunda 

apresenta – se em roupa de gala, com a 

Valsa Lenta, Tango, Valsa Vienense, 

Quickstep e Slow Fox; 

c) A Dança Esportiva é dividida nas seções 

Latinas e Standard, com 4 danças cada 

uma. A primeira tem um visual mais 

arrojado e é composta por, Rumba, cha-

cha-cha, Paso Doble e Jive. A segunda 

apresenta – se em roupa de gala, com a 

Valsa Vienense, Tango, Quickstep e Slow 

Fox; 

d) A Dança Esportiva é dividida nas seções 

Latinas e Standard, com 4 danças cada 

uma. A primeira tem um visual mais 

arrojado e é composta por Samba, 

Rumba,cha-cha-cha eQuickstep. A 

segunda apresenta – se em roupa de gala, 

com a Valsa Lenta, Tango, Valsa Vienense 

ePaso Doble; 

 

QUESTÃO 28 

O balé surgiu na corte italiana durante a 

Renascença no século XV. Depois a dança 

passou a ser executada em países como 

França, Rússia e Inglaterra ao som de músicas 

clássicas. Analise as afirmativas abaixo e 

assinale a alternativa correta: 

I - Balé Clássico: É uma das vertentes dessa 

dança e a que mais utiliza as técnicas mais 

tradicionais do balé. É um gênero que surgiu 

em países como França, Dinamarca e Rússia. 

II - Balé Neoclássico: É um balé bem parecido 

com o clássico, mas possui menos rigidez em 

seus passos. É mais estruturado e teve como 

precursor o balé Apollo, em 1928. 

III - Balé Contemporâneo: É a mistura da 

dança contemporânea com o balé clássico. 

Utiliza movimentos distintos dos que são 

usados no balé clássico. O precursor desse 

gênero é George Balanchine. 

a) I apenas é verdadeiro 

b) II apenas é verdadeiro 

c) III apenas é verdadeiro 

d) I, II e III são verdadeiros 

 

QUESTÃO 29 

A dança moderna começou no século XX e 

surgiu como forma de expressar o sentimento 

das pessoas que queriam desvincular-se das 

danças clássicas. Esse tipo de dança busca 

trabalhar com movimentos parecidos com o 

cotidiano da vida contemporânea. Os 

principais nomes da dança moderna foram, 

exceto: 

a) Émile Jaques-Dalcroze,  

b) François Delsarte,  

c) Isadora Duncan,  

d) Irmãos Lebron. 
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QUESTÃO 30 

Dança que surgiu em Cuba e fez sucesso após 

outras danças latinas como o Cha Cha Cha, a 

Rumba e o Mambo: 

a) Samba 

b) Salsa 

c) Pagode 

d) Axé 

 

QUESTÃO 31 

Dança de salão brasileira que surgiu com os 

negros durante o século XIX. Foi uma das 

primeiras danças realizadas nas cidades do 

país. Inicialmente, foi criticada pela igreja, 

pela polícia e pelas famílias devido à forma 

sensual com que era executada pelas 

pessoas. É conhecido como o tango brasileiro. 

a) Maxixe 

b) Samba 

c) Bolero 

d) Forró 

 

QUESTÃO 32 

Dança que surgiu na  República 

Dominicana e também criou raízes em países 

como Porto Rico, Haiti, Venezuela e Colômbia. 

Utiliza instrumentos musicais como os 

saxofones, acordeão, trompeta e teclado. 

Praticada por casais, a dança conta com 

passos rápidos e simples. Ou seja, um dos pés 

marca o tempo da dança e o outro segue a 

coreografia. Já os membros superiores não se 

movimentam muito deixando o ritmo apenas 

para as pernas e os pés. 

a) Rumba 

b) Maxixe 

c) Merengue 

d) Valsa 

 

QUESTÃO 33 

Dança que surgiu por volta de 1700, trazido 

pelos portugueses ao Brasil. A dança possuía 

partes com coreografias e teatro e era 

acompanhada por músicos e dançarinos. 

Esses vestiam roupas que remetiam a realeza 

(porta-estandarte, rei, rainha, príncipes, 

duquesas e duques, etc.). Posteriormente, o 

passou a ser realizado durante o Carnaval. 

Além disso, a dança tem a participação de 

instrumentos como zabumba e ganzas. 

a) Maracatu 

b) Forró 

c) Fandango 

d) Caninha 

 

QUESTÃO 34 

Assinale a alternativa incorreta: 

O Flamenco tem a combinação de, exceto: 

a) canto,  

b) baile,  

c) toque da guitarra espanhola e de seu 

elemento fundamental, o duende. 

d) Mirra 

 

QUESTÃO 35 

O nome HIP HOP surgiu no Brasil na década 

de: 

a) 1970 

b) 1980 

c) 1990 

d) 2000 

 

QUESTÃO 36 

O sapateado é uma dança típica do: 

a) Paquistão 

b) Uruguai 

c) Estados Unidos 

d) País de Gales 

 

QUESTÃO 37 

Quais são as três ações primárias da porção 

anterior do músculo deltoide? 

a) abdução horizontal, rotação lateral, 

rotação medial 

b) flexão, adução horizontal, rotação medial 

c) abdução, rotação lateral, rotação medial 

d) pronação, supinação, extensão 

 

QUESTÃO 38 

Assinale a opção que apresenta a função da 

vitamina “D” 

a) facilita a absorção de cálcio e fósforo 

b) síntese do tecido conjuntivo 

c) ajuda na formação de protrombina 

d) todas as alternativas estão corretas 

 

QUESTÃO 39 

A suplementação de suplementos esportivos 

ou de recursos ergogênicos, ajudará e se 

tornarão benéficas para o indivíduo quando: 






                                            PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUIBA 

                                     CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº 01 /2013 
                       PROVA OBJETIVA -  CARGO –  3.16 – INSTRUTOR DE PRÁTICA DESPORTIVA - DANÇA 

 

Concurso Público de Provas e Títulos nº 01/2013 – Prefeitura do Município de Carapicuíba - SP                                    IBC - Página 8 

 

a) há dificuldades na ingestão de grandes 

quantidades de alimentos necessários para 

atender as necessidades energéticas do 

individuo que esta competindo ou 

treinando intensamente 

b) utiliza-se do método de super 

compensação, aumentando a dosagem 

suplementar além da recomendação 

nutricional, proporcionando assim um”pool’ 

nas reservas energéticas durante a 

atividade física intensa 

c) substituir uma das refeições do dia por uma 

suplementação protéica visando melhorar 

o anabolismo dos aminoácidos 

d) otimizar os resultados associando o uso de 

recursos ergogênicos e farmacológicos,pois 

isso produzirá uma sensibilidade 

mitocondrial melhor para a captação de 

nutrientes 

 

QUESTÃO 40 

Durante o exercício intenso, praticado em um 

ambiente quente e úmido, qual é a principal 

fonte de excreção de água? 

a) pele 

b) urina 

c) fezes 

d) saliva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







