
LAGOA DO OURO - PE
CONCURSO PÚBLICO

EDUCADOR FÍSICO
Atenção!
Verifique se o cargo descrito neste caderno de provas coincide com o registrado no topo de cada página
e com o seu cartão resposta. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas
providências.

Informações gerais:

Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:1.
uma folha destinada às respostas das questões objetivas formuladas na prova;a.
este caderno de prova, com 30 (trinta) questões, sem repetição ou falha.b.

Ao receber a folha de respostas você deve:2.
conferir seu nome e número de inscrição;a.
ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;b.
assinar a folha de respostas, no espaço reservado, com caneta esferográfica transparente de cor azulc.
ou preta.

As questões são identificadas pelo número que se situa acima do seu enunciado.3.
Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;a.
levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;b.
portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook,c.
palmtop,  receptor,  gravador,  máquina fotográfica,  controle de alarme de carro etc.,  bem como
relógio de qualquer espécie, protetor auricular, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria,
tais como chapéu, boné, gorro etc., e ainda lápis, lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer
espécie.

Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.5.
Reserve tempo suficiente para marcar sua folha de respostas.6.
Para fins de correção do cartão resposta, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na7.
folha de respostas.
No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda8.
questão com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum9.
registro fora dos locais destinados às respostas.
Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar a folha de respostas devidamente10.
preenchida e assinada ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

NOME:

INSCRIÇÃO:
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ESPECÍFICAS

QUESTÃO 1.
Leia as afirmativas a seguir:
I. Os alunos do Ensino Fundamental têm grande necessidade
de se movimentar e estão ainda se adaptando à exigência de
períodos  mais  longos  de  concentração  em  atividades
escolares. Entretanto, afora o horário de intervalo, a aula de
Educação Física é, muitas vezes, a única situação em que têm
essa oportunidade.
II.  Durante a prática de um jogo, nos casos em que houver
desentendimentos,  é  importante  lembrar  como  as  regras
foram estabelecidas e quais suas funções, tentando fazer com
que as crianças cheguem a um acordo. Caso isso não ocorra, o
professor pode assumir o papel de juiz, explicitando que essa é
uma forma socialmente legítima de se atuar em competições,
e então arbitrar uma decisão. É essencial que, em situações de
conflito, as crianças tenham no adulto uma referência externa
que garanta o encaminhamento de soluções.
III. No início da escolaridade, durante os jogos e brincadeiras os
alunos se agrupam em apenas alguns espaços da quadra ou do
campo. Isso fica claro quando, em alguns jogos coletivos, todos
se  aglutinam  em  torno  da  bola,  inviabilizando  a  utilização
estratégica e articulada do espaço.
IV.  Nas  aulas  de  Educação  Física,  as  crianças  estão  muito
expostas:  nos  jogos,  brincadeiras,  desafios  corporais,  entre
outros, umas vêem o desempenho das outras e já são capazes
de fazer algumas avaliações sobre isso. Não leva muito tempo
para  que  descubram  quem  são  aqueles  que  têm  mais
familiaridade com o manuseio de uma bola, quem é que corre
mais ou é mais lento e quem tem mais dificuldade em acertar
um arremesso, por exemplo. Por isso, é fundamental que se
tome cuidado com as discriminações e estigmatizações que
possam ocorrer. Se, no início de sua escolaridade, a criança é
tachada de incompetente por ter algum tipo de dificuldade, é
improvável  que  supere  suas  limitações,  que  busque  novos
desafios e se torne mais competente. Nesse sentido, é função
do professor  dar  oportunidade para que os alunos tenham
uma variedade de atividades em que diferentes competências
sejam exercidas e as diferenças individuais sejam valorizadas e
respeitadas.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 2.
Leia as afirmativas a seguir:
I.  Como um dos fatores de inclusão social,  o esporte é um
poderoso  mecanismo  de  integração  entre  crianças  e
adolescentes,  não  sendo  considerado  como  ferramenta
pedagógica  na  escola  (ou  fora  do  contexto  escolar).
II.  Sabe-se que uma das melhores maneiras de enfrentar o
desafio da inclusão do deficiente é conversar com os alunos,
procurando, juntamente com eles, soluções para a inclusão.
III.  Entender  que  a  construção  de  qualquer  proposta  de
educação  inclusiva  parte  da  construção  coletiva  desses
conceitos  permitirá  ao  professor  acreditar  que  os  espaços
inclusivos possibilitarão a superação de desafios enfrentados
pela  pessoa  com  necessidades  especiais  nos  contextos  de
exclusão social.

IV.  A  inclusão  dos  alunos  com  necessidades  educativas
especiais clama a toda comunidade escolar o reconhecimento
do  direito  à  diferença  e  principalmente  a  necessidade  de
redefinição  da  função  social  da  escola  a  partir  da  cultura
escolar onde e quando se manifesta.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 3.
Leia as afirmativas a seguir:
I. No início do século XIX, os objetivos e significados da prática
esportiva eram iguais para todas as classes sociais.
II. No início do século XX, a elite considerava vulgar o esporte
realizado  pelos  trabalhadores,  por  essa  razão,  impôs  outra
forma  de  prática  esportiva  mais  adequada  aos  costumes
criados e valorizados pela elite.
III.  A  dimensão  social  alcançada  pelo  esporte,  atualmente,
contou com importantes fatores, tais como: o surgimento de
novas escolas para a classe média e redução da jornada de
trabalho; formação de clubes esportivos; esporte como fator
de contenção da classe trabalhadora; os jogos olímpicos como
expressão máxima do fenômeno esportivo.
IV.  Quando a  Educação Física  passou a  ser  obrigatória  nas
escolas  brasileiras,  o  professor  de  Educação  Física  era
considerado  o  técnico,  aquele  capaz  de  desenvolver  as
habilidades físicas do educando.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 4.
Leia as afirmativas a seguir:
I.  A  inserção  da  prática  esportiva  nas  escolas  e  a  sua
legitimação,  enquanto  manifestação  cultural  e  educacional,
estão  ligadas  ao  desenvolvimento  político  e  econômico  da
sociedade. No entanto, a abordagem pedagógica do esporte
não reelaborou os preceitos e objetivos que deram origem ao
fenômeno esportivo, o que trouxe sérias implicações para o
contexto escolar.
II.  A  Educação  Física  passou  a  ser  obrigatória  nas  escolas
brasileiras  apenas  em  1960.  Sua  função  foi  inicialmente
preparar a juventude para o combate, a luta e a guerra.
III.  Quando a  Educação Física  passou a  ser  obrigatória  nas
escolas  brasileiras,  os  conteúdos  priorizados  nas  aulas  de
Educação  Física  eram  a  ginástica,  o  desporto  e  os  jogos
recreativos,  estes  teriam  a  função  exclusiva  de  preparar
fisicamente o cidadão soldado.
IV.  Quando a  Educação Física  passou a  ser  obrigatória  nas
escolas  brasileiras,  o  aluno de Educação Física  era avaliado
pelo  corpo  que  possuía,  este  era  socialmente  aceito  se
demonstrasse  capacidade  produtiva  ideologicamente
determinada.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
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b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 5.
Leia as afirmativas a seguir:
I. O desenvolvimento psicológico da criança revela-se um tema
muito abrangente, pois desde o nascimento, embora a criança
careça ainda de muitos recursos para interagir com o mundo,
este, por sua vez, dispõe de uma rica gama de artifícios que
influenciam no desenvolvimento da criança.
II.  É  na  interação  com  o  meio  que  ocorre  uma  efetiva
construção da inteligência – desde que as estruturas mentais
orgânicas responsáveis pelo ato de conhecer se encontrem em
boas  condições  de  funcionamento  –,  o  jogo  pode  ser  um
instrumental absolutamente útil neste processo de elaboração
inteligente do mundo.
III. Através dos jogos em grupo as crianças podem aprender e
evoluir em seu aprendizado, levando-as a aplicar e organizar os
seus pensamentos e ideias para alcançar um objetivo.
IV. Conseguir manter o caráter de manifestação livre do jogo,
ao mesmo tempo em que se consegue observar e dinamizar as
suas funções educativas,  é  missão fundametal  da educação
contemporânea.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 6.
Leia as afirmativas a seguir:
I. O desenvolvimento psicológico da criança revela-se um tema
muito importante, porque, já na 1ª infância, é a criança que, ao
se  relacionar  e  ter  experiências  diversas  com  o  mundo,
constrói a sua inteligência; é ela que absorve, arruma, aloja e
acomoda  todas  as  informações  que  são  jogadas  nas  suas
estruturas  interiores  em  constante  desenvolvimento,  e  as
transforma de acordo com suas possibilidades.
I I .  A  interação  com  o  meio  é  fundamental  para  o
desenvolvimento da inteligência infantil. Tal interação só será
plena e apenas surtirá os efeitos desejados (a própria evolução
cognitiva da criança) se for fundamentada em uma base de
estruturas mentais orgânicas preexistentes.
III.  É imprescindível, para que o meio ambiente influencie a
criança, que estas influências sejam calcadas sobre estruturas
reais, orgânicas, que são estruturas próprias para que se dê a
gênese do ato do conhecimento.
IV. Se, por um lado, pode-se considerar que o jogo educa por
si, estimulando aspectos de interação do grupo, de conversas e
resoluções de problemas entre as  crianças,  por outro lado,
deve-se considerar que a intervenção do educador faz com
que o jogo ganhe conotações educativas por excelência.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 7.
Leia as afirmativas a seguir:
I.  O  jogo  pode  ser  uma  ferramenta  pedagógica  para  a
contribuição  na  formação  do  ser  humano,  sobretudo  no
desenvolvimento da inteligência, nos períodos iniciais de vida.
II. Em virtude da grande importância que o jogo pode adquirir
na  educação  infantil,  um  número  cada  vez  maior  de
educadores vem pensando sobre esta questão, principalmente
em escolas, a fim de que a vivência de tais atividades contribua
efetivamente para o desenvolvimento cognitivo da criança.
III.  O  ambiente  escolar,  muitas  vezes,  é  fundamentado em
colocar crianças à frente de um universo distante que ainda
não é o delas, a enfrentar normas e responsabilidades com as
quais deverá se habituar o quanto antes.
IV. O jogo parece ser um elemento de grande importância no
cotidiano infantil. Manter o seu lado lúdico e equilibrar essa
faceta com as possibilidades educativas que emergem desta
atividade  é  uma  das  grandes  tarefas  educacionais  da
atualidade.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 8.
Leia as afirmativas a seguir:
I. A escola é lugar de inclusão. Não cabem, nessa instituição,
atitudes de exclusão, como as que se encontra com frequência
no esporte. Não importa tamanho, cor, religião ou sexo, todos
têm direito à educação esportiva.
II. No Brasil, a proposta inclusiva é orientada a partir de dois
importantes  documentos.  O  primeiro,  refere-se  a  Lei  de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, cujo texto recebe maior detalhamento nas
Diretrizes Educacionais elaboradas pela Secretaria de Educação
Especial  do Ministério da Educação (SEESP/MEC) no ano de
1998.
III. Nos dias atuais, a sociedade brasileira, seguindo a tendência
mundial,  exige  cada  vez  mais  dos  poderes  públicos  uma
resposta afirmativa no tocante à educação das pessoas com
necessidades educativas especiais, as quais requerem respeito,
para conviver, produzir e atuar nesta sociedade, gozando dos
mesmos  direitos  e  deveres,  independentemente  das  suas
diferenças.
IV. O tema da educação inclusiva em Educação Física tem sido
insuficientemente tratado no nosso país talvez devido ao fato
de se considerar que a Educação Física não é essencial para o
processo de inclusão social ou escolar. Este assunto quando é
abordado, é considerado face a um conjunto de ideias feitas e
de lugares  comuns que não correspondem aos verdadeiros
problemas sentidos. É como se houvesse uma dimensão de
aparências e uma dimensão de constatações.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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QUESTÃO 9.
Leia as afirmativas a seguir:
I.  São exemplos de jogos pré-desportivos:  queimada, pique-
bandeira, guerra das bolas, jogos pré-desportivos do futebol
(gol-a-gol,  controle,  chute-em-gol-rebatidadrible,  bobinho,
dois  toques).
II. São exemplos de brincadeiras que podem estimular a prática
esportiva  na  escola:  amarelinha,  pular  corda,  elástico,
bambolê, bolinha de gude, pião, pipas, lenço-atrás, corre-cutia,
esconde-esconde,  pega-pega,  coelhosai-da-toca,  duro-ou-
mole, agacha-agacha, mãe-da-rua, carrinhos de rolimã, cabo-
de-guerra.
III.  A  presença  de  imigrantes  no  Brasil  trouxe  uma  gama
significativa  de  danças  das  mais  diversas  culturas.  Quando
houver  acesso  do  professor  e  alunos  a  elas,  é  importante
conhecê-las, situá-las, entender o que representam e o que
significam para os imigrantes que as praticam.
IV.  Por  meio  das  danças  e  brincadeiras  os  alunos  poderão
conhecer  as  qualidades  do  movimento  expressivo  como
leve/pesado,  forte/fraco,  rápido/lento,  fluido/interrompido,
intensidade,  duração,  direção,  sendo capaz  de analisá-los  a
partir  destes  referenciais;  conhecer  algumas  técnicas  de
execução de movimentos e utilizar-se delas;  ser capazes de
improvisar,  de construir  coreografias,  e,  por  fim,  de adotar
atitudes  de  valorização  e  apreciação  dessas  manifestações
expressivas.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 10.
Leia as afirmativas a seguir:
I.  No Ensino Fundamental,  o esporte tem sido desenvolvido
como um dos conteúdos da Educação Física Escolar. Porém,
pode-se  observar  um  crescimento  no  número  de  escolas
brasileiras  que  também  oferecem  modalidades  esportivas
como  atividades  extracurriculares  no  contraturno,
denominadas “práticas esportivas escolares (PEEs)”, “esporte
escolar” ou “turmas de treinamento”.
II. A gama de esportes, jogos, lutas e ginásticas existentes no
Brasil é imensa. Cada região, cada cidade, cada escola tem uma
realidade e uma conjuntura que possibilitam a prática de uma
parcela dessa gama.
III.  Atividades  rítmicas  e  expressivas  incluem  danças  e
brincadeiras cantadas.
IV. Nas cidades existem danças como o funk, o rap, o hip-hop,
as  danças  de  salão,  entre  outras,  que  se  caracterizam por
acontecerem em festas, clubes, ou mesmo nas praças e ruas.
Existem  também  as  danças  eruditas  como  a  clássica,  a
contemporânea, a moderna e o jazz, que podem às vezes ser
apreciadas  na  televisão,  em  apresentações  teatrais  e  são
geralmente ensinadas em escolas e academias.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 11.
Leia as afirmativas a seguir:
I.  São exemplos de atletismo que podem ser praticados nas
escolas: corridas de velocidade, de resistência, com obstáculos,
de revezamento; saltos em distância, em altura, triplo, com
vara; arremessos de peso, de martelo, de dardo e de disco.
II.  São  exemplos  de  esportes  coletivos  que  podem  ser
estimulados entre os alunos das escolas: futebol de campo,
futsal, basquete, vôlei, vôlei de praia, handebol, futvôlei.
III. No Brasil, um país em que pulsam o samba, o bumba-meu-
boi, o maracatu, o frevo, o afoxé, a catira, o baião, o xote, o
xaxado entre muitas outras manifestações, é surpreendente o
fato de a Educação Física ter promovido apenas a prática de
técnicas de ginástica e (eventualmente) danças europeias e
americanas. A diversidade cultural que caracteriza o país tem
na  dança  uma  de  suas  expressões  mais  significativas,
constituindo  um  amplo  leque  de  possibil idades  de
aprendizagem.
IV.  As danças foram e são criadas a todo tempo: inúmeras
influências  são  incorporadas  e  as  danças  transformam-se,
multiplicam-se.  Algumas  preservaram  suas  características  e
pouco se transformaram com o passar do tempo, como os
forrós que acontecem no interior de Minas Gerais, sob a luz de
um  lampião,  ao  som  de  uma  sanfona.  Outras,  recebem
múltiplas  influências,  incorporam-nas,  transformando-as  em
novas  manifestações,  como  os  forrós  do  Nordeste,  que
incorporaram os ritmos caribenhos, resultando na lambada.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 12.
Leia as afirmativas a seguir:
I. Os esportes são sempre notícia nos meios de comunicação e
dentro da escola; portanto, podem fazer parte do conteúdo, se
for abordado sob o enfoque da apreciação e da discussão de
aspectos técnicos, táticos e estéticos.
II. São exemplos de jogos populares que podem estimular a
prática esportiva na escola: bocha, malha, taco, boliche.
III. Todas as culturas têm algum tipo de manifestação rítmica
e/ou expressiva. No Brasil  existe uma riqueza muito grande
dessas  manifestações.  Danças  trazidas  pelos  africanos  na
colonização, danças relativas aos mais diversos rituais, danças
que os imigrantes trouxeram em sua bagagem, danças que
foram aprendidas com os vizinhos de fronteira, danças que se
vêem pela televisão, entre outras.
IV. Nas cidades do Nordeste e Norte do Brasil, existem danças
e coreografias associadas às manifestações musicais, como a
timbalada ou o olodum, por exemplo.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 13.
Leia as afirmativas a seguir:
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I.  Os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  consideram  que  a
avaliação deve ser algo útil,  apenas para o aluno, para que
possa  dimensionar  os  avanços  e  as  dificuldades  dentro  do
processo de ensino e aprendizagem e torná-lo cada vez mais
produtivo.
II. Tradicionalmente, as avaliações dentro da área de Educação
Física  se  resumem  a  alguns  testes  de  força,  resistência  e
flexibilidade, medindo apenas a aptidão física do aluno.
III.  Embora  a  aptidão  possa  ser  um dos  aspectos  a  serem
avaliados  na  Educação  Física,  deve  estar  contextualizada
dentro dos conteúdos e objetivos, mas não deve considerar
que  cada  indivíduo  é  diferente,  que  tem  motivações  e
possibilidades pessoais.
IV. O conhecimento de jogos, brincadeiras e outras atividades
corporais,  suas  respectivas  regras,  estratégias  e  habilidades
envolvidas, o grau de independência para cuidar de si mesmo
ou para organizar brincadeiras, a forma de se relacionar com
os colegas, entre outros, são aspectos que não permitem uma
avaliação abrangente do processo de ensino e aprendizagem
em Educação Física.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 14.
Leia as afirmativas a seguir:
I.  Para  os  alunos  a  escola  configura-se  como  um  espaço
diferenciado, onde terão que ressignificar seus movimentos e
atribuir-lhes  novos  sentidos,  além  de  realizar  novas
aprendizagens.
II.  A  maneira  de  brincar  e  jogar  sofre  uma  profunda
modificação no que diz respeito à questão da sociabilidade.
Ocorre uma ampliação da capacidade de brincar:  além dos
jogos  de  caráter  simbólico,  nos  quais  as  fantasias  e  os
interesses  pessoais  prevalecem,  as  crianças  começam  a
praticar jogos coletivos com regras, nos quais têm de se ajustar
às restrições de movimentos e interesses pessoais.
III.  A  possibilidade  e  a  necessidade  de  jogar  junto  com os
outros,  em  função  do  movimento  dos  outros,  passa  pela
compreensão das regras e um comprometimento com elas.
Significa também que o professor deve discutir o sentido de
tais regras, explicitando quais são suas implicações nos jogos e
brincadeiras.
IV. Com a vivência de variadas situações em que tenham que
resolver problemas relativos ao uso do espaço,  a forma de
atuação  das  crianças  modifica-se  paulatinamente  e  elas
podem, então,  construir  uma boa representação mental  de
seus deslocamentos e posicionamentos.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 15.
Leia as afirmativas a seguir:
I. Ao ingressarem na escola, as crianças já têm uma série de
conhecimentos  sobre movimento,  corpo e  cultura  corporal,

frutos de experiência pessoal, das vivências dentro do grupo
social  em que estão inseridas e das informações veiculadas
pelos meios de comunicação.
II.  Cabe  à  escola  trabalhar  com o  repertório  cultural  local,
partindo de experiências vividas pelos alunos,  mas também
garantir o acesso a experiências que não teriam fora da escola.
Essa diversidade de experiências precisa ser considerada pelo
professor  quando organiza  atividades,  toma decisões  sobre
encaminhamentos individuais e coletivos e avalia procurando
ajustar sua prática às reais necessidades de aprendizagem dos
alunos.
III. Mesmo sendo o professor quem faz as propostas e conduz
o processo de ensino e aprendizagem, ele deve elaborar sua
intervenção de modo que os alunos tenham escolhas a fazer,
decisões  a  tomar,  problemas  a  resolver,  assim  os  alunos
podem tornar-se cada vez mais independentes e responsáveis.
IV.  O  trabalho  com  as  habilidades  motoras  e  capacidades
físicas deve estar contextualizado em situações significativas e
não  ser  transformado  em  exercíc ios  mecânicos  e
automatizados. Mais do que objetos de aprendizagem para os
alunos, são um recurso para o professor poder olhar, analisar e
criar  intervenções  que  auxiliem  o  desenvolvimento  e  a
aprendizagem de seus alunos.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 16.
Leia as afirmativas a seguir:
I. As diferentes competências com as quais as crianças chegam
à escola são determinadas pelas experiências corporais que
tiveram oportunidade de vivenciar. Ou seja, se não puderam
brincar,  conviver  com  outras  crianças,  explorar  diversos
espaços, provavelmente suas competências serão restritas. Por
outro  lado,  se  as  experiências  anteriores  foram  variadas  e
frequentes, a gama de movimentos e os conhecimentos sobre
jogos e brincadeiras serão mais amplos.
II.  No Ensino Fundamental,  frequentemente observa-se uma
situação  ambivalente:  por  um  lado,  os  alunos  apreciam  e
anseiam pelo horário da Educação Física; por outro, ficam em
um nível de excitação tão alto que torna difícil o andamento da
aula.
III. A capacidade dos alunos em se organizar é também objeto
de ensino e aprendizagem; portanto, distribuir-se no espaço,
organizar-se em grupos, ouvir o professor, arrumar materiais,
entre  outras  coisas,  são  procedimentos  que  devem  ser
trabalhados  para  favorecer  o  desenvolvimento  dessa
capacidade. Tomar todas as decisões pelos alunos ou deixá-los
totalmente livre  para resolver  tudo,  dificilmente contribuirá
para a construção dessa autonomia.
IV. Todas as crianças sabem pelo menos uma brincadeira ou
um  jogo  que  envolva  movimentos.  Esse  repertório  de
manifestações  culturais  pode  vir  de  fontes  como  família,
amigos, televisão, entre outros, sendo algo que pode e deve
ser compartilhado na escola. É fundamental que o aluno se
sinta  valorizado e  acolhido em todos os  momentos de sua
escolaridade e, no ciclo inicial, em que seus vínculos com essa
instituição estão se estabelecendo, o fato de poder trazer algo
de seu cotidiano,  de  sua  experiência  pessoal,  favorece  sua
adaptação à nova situação.
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Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 17.
Leia as afirmativas a seguir:
I.  Ao  longo  do  tempo  tornou-se  quase  comum  associar  a
prática do profissional  de Educação Física,  que atuava com
pessoas com algum tipo de necessidade educacional especial,
a uma ação corretiva,  higienista e reabilitadora. A partir  da
década  de  1980,  os  programas  assumiram  identidade
essencialmente  pedagógica  e  passaram  a  constituir-se
enquanto  intervenção  pedagógica  individual  ou  coletiva
responsável  pelo  desenvolvimento  motor  do  alunado  que
apresentasse  necessidade  educacional  especial  nas  escolas
com turmas especiais e/ou inclusivas.
II.  As  atitudes,  vistas  como  positivas  e/ou  negativas,  dos
educadores, frente a turmas inclusivas e especiais são frutos
de suas representações sociais determinadas pelas percepções
sociais que não são neutras.
III. A Educação Física como disciplina curricular não pode ficar
indiferente  ou neutra  face  a  este  movimento de  Educação
Inclusiva. Fazendo parte integrante do currículo oferecido pela
escola, esta disciplina pode-se constituir como um adjuvante
ou um obstáculo adicional a que a escola seja (ou se torne)
mais inclusiva.
IV.  A  processo  da  inclusão  educacional  de  alunos  com
necessidades educativas especiais e de outros alunos com que
a escola tem dificuldade de lidar, tem muito a beneficiar com
as propostas  metodológicas  dos  PEF que,  com criatividade,
podem usar a corpo, o movimento, o jogo, a expressão e o
desporto  como  oportunidades  de  celebrar  a  diferença  e
proporcionar  aos  alunos  experiências  que  realcem  a
cooperação  e  a  solidariedade.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

Ministro  lança  Programa  Segundo  Tempo  para  5  mil
estudantes em Maceió

O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, lança nesta sexta-feira
(1º.03) o Programa Segundo Tempo (PST) em Maceió. A
solenidade,  com  início  às  11h,  será  realizada  na  Vila
Olímpica  Lauthenay  Perdigão,  no  Conjunto  Village
Campestre,  na  Cidade  Universitária,  local  em  que
funcionarão  oito  dos  50  núcleos  de  atendimento  do
programa. O prefeito Rui Palmeira, secretários municipais,
vereadores, comunidade local e cerca de 200 estudantes
estarão presentes no evento.
A parceria do Programa Segundo Tempo com a prefeitura
de  Alagoas  contemplará  um  total  de  5  mil  crianças  e
adolescentes, com idade entre 7 e 17 anos. Os beneficiados
são estudantes da rede pública, dos ensinos fundamental e
médio, e em situação de risco social. No período oposto ao
da escola, eles poderão praticar futebol, futsal, handebol,
vôlei,  basquete,  judô,  atletismo  e  capoeira,  além  de

acompanhamento  pedagógico  e  de  reforço  alimentar
gratuitos.
Serviço:
Lançamento do Programa Segundo Tempo em Maceió.
Data: 1º de março (sexta-feira), às 11h.
Local: Vila Olímpica Lauthenay Perdigão - Conjunto Village
Campestre - Bairro Cidade Universitária - Maceió, Alagoas.

( F o n t e :
http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/esporte
- e d u c a c a o - l a z e r - e - i n c l u s a o - s o c i a l / s e g u n d o -
tempo/noticias-2/34888-aviso-de-pauta-ministro-lanca-
programa-segundo-tempo-para-5-mil-estudantes-em-
maceio. Acesso em: 12/07/2015).

QUESTÃO 18.
Com base no texto 'Ministro lança Programa Segundo Tempo
para 5 mil estudantes em Maceió', leia as afirmativas a seguir:
I.  A  celebração do  convênio  com consórcio  público  para  a
transferência de recursos da União, no âmbito do Programa
Segundo Tempo, do Ministério do Esporte, está condicionada
ao  atendimento,  pelos  entes  federativos  consorciados,  das
exigências legais aplicáveis, sendo vedada sua celebração, bem
como  a  liberação  de  quaisquer  parcelas  de  recursos,  caso
exista alguma irregularidade por parte de qualquer dos entes
consorciados. Os estados, os municípios e o Distrito Federal
poderão executar o objeto do convênio ou contrato de repasse
celebrado com a União por meio de consórcio público a que
estejam associados. O instrumento de convênio ou contrato de
repasse poderá indicar o consórcio público como responsável
pela  execução,  sem  prejuízo  das  responsabilidades  dos
convenentes ou contratados. (arts.  9º,  10 e 11, da Portaria
Interministerial nº 127/2008).
II. No âmbito do Programa Segundo Tempo, do Ministério do
Esporte,  os núcleos de esporte educacional  visam ocupar o
tempo ocioso dos beneficiados e oferecem, no contraturno
escolar,  at iv idades  esport ivas  sob  orientação  de
coordenadores  e  monitores,  prioritariamente,  de  educação
física e/ou esporte.
III.  O  Programa  Segundo  Tempo  tem  como  público-alvo
crianças,  adolescentes  e  jovens,  entre  06  e  17  anos,
prioritariamente  matriculados  em escolas  públicas  e/ou em
áreas de vulnerabilidade social.
IV. O objetivo do Programa Segundo Tempo, do Ministério do
Esporte, é democratizar o acesso ao esporte educacional de
qualidade, como forma de inclusão social, ocupando o tempo
ocioso  de  crianças,  adolescentes  e  jovens  em  situação  de
vulnerabilidade social.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 19.
Com base no texto 'Ministro lança Programa Segundo Tempo
para 5 mil estudantes em Maceió', leia as afirmativas a seguir:
I. Com relação às diretrizes do Programa Segundo Tempo, do
Ministério do Esporte, considera-se consórcio público a pessoa
jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na
forma da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005 (art. 1º, §1º, da
Portaria Interministerial nº 127/2008). Os órgãos e entidades
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da  administração  pública  federal  darão  preferência  às
transferências  voluntárias  para  estados,  Distrito  Federal  e
municípios cujas ações sejam desenvolvidas por intermédio de
consórcios públicos, constituídos segundo o disposto na Lei nº
11.107, de 2005.
II. O esporte, conforme preconiza o artigo 217 da Constituição
Federal, é direito de cada cidadão. Constitui dever do Estado
garantir  seu  acesso  à  sociedade,  o  que  contribui  para  a
reversão do quadro de vulnerabilidade social, atuando como
instrumento  de  formação  integral  dos  indivíduos  e,
consequentemente,  possibilitando  o  desenvolvimento  da
convivência social,  a  construção de valores,  a promoção da
saúde e o aprimoramento da consciência crítica e da cidadania.
III. A Política Nacional do Esporte considera que o esporte é
condição  essencial  para  o  desenvolvimento  humano,
frequentemente negado, principalmente, às camadas sociais
de baixa renda. Com esse entendimento, por meio do principal
programa  do  Ministério  do  Esporte  -  “Vivência  e  Iniciação
Esportiva  Educacional  –  Segundo  Tempo”  -  a  Secretaria
Nacional  de  Esporte  Educacional  do  Ministério  do  Esporte
(SNEED/ME)  busca  responder  às  demandas  sociais  geradas
num  momento  histórico  de  garantia  e  de  ampliação  do
conjunto dos direitos constitucionais.
IV. No âmbito do Programa Segundo Tempo, do Ministério do
Esporte,  deve-se  considerar  que  as  atividades  esportivas
oferecidas aos núcleos devem ter caráter educacional, tendo
como  objetivo  o  desenvolvimento  integral  da  criança,  do
adolescente e do jovem, de forma a favorecer a consciência de
seu próprio  corpo,  explorar  seus  limites,  aumentar  as  suas
potencialidades, desenvolver seu espírito de solidariedade, de
cooperação mútua e de respeito pelo coletivo.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 20.
Com base no texto 'Ministro lança Programa Segundo Tempo
para 5 mil estudantes em Maceió', leia as afirmativas a seguir:
I.  Esporte  educacional,  no  âmbito  do  Programa  Segundo
Tempo,  do  Ministério  do  Esporte,  é  aquele  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 (Lei n. 9.615/98).
II.  Considerado programa estratégico do governo federal,  o
Programa  Segundo  Tempo  é  destinado  a  democratizar  o
acesso à prática e à cultura do esporte educacional. O objetivo
é  promover  o  desenvolvimento  integral  de  crianças,
adolescentes e jovens como fator de formação da cidadania e
melhoria da qualidade de vida, prioritariamente daqueles que
se  encontram  em  áreas  de  vulnerabilidade  social  e
regularmente  matriculados  na  rede  pública  de  ensino.
III.  O  Programa  Segundo  Tempo  tem  como  estratégia  a
implantação  de  núcleos,  por  meio  do  estabelecimento  de
alianças  e  parcerias  institucionais  com  entidade  públicas  e
privadas sem fins lucrativos que tenham, comprovadamente,
mais  de  três  anos  de  atuação  na  área  de  abrangência  do
programa  e  que  disponham  de  condições  técnicas  para
executá-lo.

IV. O Segundo Tempo como Programa Estratégico do Governo
Federal tem por objetivo democratizar o acesso à prática e à
cultura do Esporte de forma a promover o desenvolvimento
integral  de  crianças,  adolescentes  e  jovens,  como fator  de
formação  da  cidadania  e  melhoria  da  qualidade  de  vida,
prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

PORTUGUÊS

Epidemia de dengue no país está concentrada em nove
estados, diz Chioro

(Camila Maciel - Repórter da Agência Brasil)
O ministro da Saúde, Arthur Chioro, confirmou hoje (4), na
capital  paulista,  que  o  país  enfrenta  uma  epidemia  de
dengue.  “Nós  temos  745.957  casos  até  18  de  abril.
Sabemos  que  esse  número  aumentará.  O  Brasil  vive
situação de epidemia, concentrada em nove estados, que
são os que têm mais de 300 casos por 100 mil habitantes”,
declarou,  após  participar  de encontro na Federação das
Indústrias  de  São  Paulo  (Fiesp)  com  empresas  de
biotecnologia. A incidência da doença no país chega a 367,8
casos  por  100  mil  habitantes,  o  que,  pelos  critérios  da
Organização Mundial da Saúde (OMS), configura epidemia.
Chioro destacou que apenas três estados tiveram redução
dos casos de dengue neste ano em relação a 2014: Espírito
Santo, Distrito Federal e Amazonas. Ele ressaltou que houve
elevação em praticamente todo o país, na comparação com
2014,  que,  segundo  ele,  foi  um ano  “excepcionalmente
bom” em relação à dengue.
“Tivemos  redução  do  número  de  casos,  de  ocorrências
graves, dos óbitos. De certa forma, em algumas localidades,
o  bom  ano  passado  fez  com  que  se  desarmasse  a
mobilização da sociedade e de algumas ações”, avaliou. Em
relação ao mesmo período de 2014,  houve aumento de
234,5%. O ministro comparou a situação deste ano também
à de 2013, quando, no mesmo período, 1,4 milhão de casos
da  doença  foram  registrados.  “Nós  ainda  temos  uma
redução de 48% [sobre 2013]”, disse.
São Paulo concentra mais da metade dos casos do país. Dos
745,9 mil casos, 401 mil ocorreram no estado, assim como
as mortes (169 das 229 registradas no país).  Em termos
proporcionais, a pior situação é a do Acre, com 1.064 casos
por 100 mil habitantes, seguido por Goiás (968 por 100 mil
habitantes), São Paulo (911 por 100 mil habitantes), Mato
Grosso do Sul (462 por 100 mil habitantes) e pelo Tocantins
(439 por 100 mil habitantes). O ministro destacou que é
fundamental olhar os estados, pois isso define o plano de
contingência. “O fato de termos uma situação epidêmica
nacionalmente não muda em absolutamente nada o plano
de  contingência,  a  estratégia  de  controle,  a  gravidade”,
reforçou.
O ministro explicou que a tendência é que haja diminuição
da dengue, com a chegada do inverno. “Em alguns estados,
isso já se observa. As temperaturas começam a cair e as
medidas  de controle  estão funcionando.”  Embora o  frio
ajude a diminuir o impacto da doença, as estatísticas ainda
devem indicar crescimento. Isso ocorre porque as próximas
divulgações  incluirão  o  restante  de  abril  e  maio.  Chioro
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destacou que é  preciso  manter  as  ações  de  prevenção,
mesmo com a diminuição dos casos. “É possível que em
muitos  estados  se  interrompa (sic)  em definitivo,  até  o
início do verão. Isso não significa que a dengue deixou de
ser uma preocupação.”
Entre os fatores que explicam a situação epidêmica neste
ano, Chioro disse que os eventos climáticos anteciparam o
início da doença. “Tivemos um adiantamento que nós não
sabemos se vai ter encerramento mais rápido do que nos
anos  anteriores.  Vamos  ter  que  esperar  as  próximas
semanas”, apontou. Ele destacou ainda a crise hídrica, que
favoreceu a armazenagem de água, sem a devida proteção.
“No Nordeste,  que tem intermitência  no abastecimento,
conseguíamos  identificar  maiores  criadouros  nos  lugares
onde as  pessoas  armazenavam água.  No Sudeste,  é  um
fenômeno novo. A gente percebeu aumento”, disse.
O  ministro  disse  ainda  que  pediu  prioridade  à  Agência
Nacional  de  V ig i lânc ia  Sanitár ia  (Anvisa)  nos
encaminhamentos relacionados à vacina contra a dengue.
“Seria  grande  ganho  para  o  Brasil  e  para  mundo  se
chegássemos a uma vacina eficaz e segura. É a intenção do
ministério,  tanto  que  temos  investimentos  no  Instituto
Butantan, na Fiocruz [Fundação Oswaldo Cruz], no sentido
de estabelecer parcerias para produção dessa vacina, mas
não  podemos  queimar  etapas”,  ponderou.  Apesar  de
apostar na vacina como medida de prevenção, ele disse
que  considera  um  equívoco  alimentar  esperanças  na
população  de  que  as  doses  estarão  disponíveis  já  nos
próximos meses.
( A d a p t a d o .  F o n t e :
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-05/pais-
vive-epidemia-de-dengue-diz-chioro)

QUESTÃO 21.
Com  base  no  texto  'Epidemia  de  dengue  no  país  está
concentrada em nove estados, diz Chioro', leia as afirmativas a
seguir:
I. A ideia central do texto é a de que o Brasil passa por uma
epidemia  de  Dengue  e  recebe  apoio  de  organizações
internacionais,  como  a  Anvisa,  para  controlar  o  avanço  da
doença e a proliferação do Aedes aegypti.
II.  Segundo  o  texto,  o  frio  ajuda  a  diminuir  o  impacto  da
dengue, mas as estatísticas ainda devem indicar crescimento
por causa dos meses de maio e junho.
III. O texto aponta que o único critério apresentado pela OMS
para  caracterizar  a  epidemia  de  Dengue  no  Brasil  foi  a
incidência da doença no país, que chega a 367,8 casos por 100
mil habitantes.
IV.  Mesmo  o  estado  de  São  Paulo  apresentando  mais  da
metade  dos  casos  de  dengue  do  país ,  em  termos
proporcionais, a pior situação é a do Acre, segundo o texto.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 22.
Com  base  no  texto  'Epidemia  de  dengue  no  país  está
concentrada em nove estados, diz Chioro',  marque a opção
INCORRETA
a)  No  trecho:  “Chioro  destacou  que  apenas  três  estados

tiveram redução dos casos de dengue neste ano em relação a
2014: Espírito Santo, Distrito Federal e Amazonas.” O uso de
“neste”  (em+este)  e  o  de  outras  expressões,  como  “na
comparação com 2014”, etc. indicam ao leitor que a notícia foi
veiculada no ano de 2015.
b) No fragmento: “O ministro disse ainda que pediu prioridade
à  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  (Anvisa)  nos
encaminhamentos relacionados à vacina contra a dengue.” No
trecho, o uso do acento grave é devido ao fato de “agência” e
“vacina” serem palavras masculinas.
c) Nos trechos seguintes, o conectivo “pois” estabelece valor
de  explicação  e  conclusão,  respectivamente:  “O  ministro
destacou que é fundamental olhar os estados, pois isso define
o plano de contingência”./ O ministro destacou, pois, que é
fundamental  olhar  os  estados  para  definir  o  plano  de
contingência.
d) No trecho: “Apesar de apostar na vacina como medida de
prevenção, ele disse que...”. Iniciando a frase com a conjunção
“embora”,  a  reescrita  estaria  correta  do  seguinte  modo:
“Embora aposte na vacina como medida de prevenção,  ele
disse que...”.
e)  No  trecho:  “No  Nordeste,  que  tem  intermitência  no
abastecimento,  conseguíamos  identificar...”.  A  oração
intercalada  por  vírgulas  tem,  neste  caso,  valor  semântico
explicativo.

QUESTÃO 23.
Com  base  no  texto  'Epidemia  de  dengue  no  país  está
concentrada em nove estados, diz Chioro',  marque a opção
INCORRETA
a)  Segundo  o  texto,  em  2015,  apenas  o  Espírito  Santo,  o
Distrito Federal e o Amazonas tiveram aumento dos casos de
dengue,  em  relação  ao  ano  de  2014.  Neste  sentido,
mobilizações  são  imprescindíveis  para  reverter  esse  índice,
segundo o ministro da Saúde.
b) Conforme aponta o texto, houve redução do número de
casos, de ocorrências graves e dos óbitos no ano anterior. Esse
fenômeno  fez  como  que  se  desarmasse  a  mobilização  da
sociedade e de algumas ações em alguns locais.
c) O texto afirma que, além do alto índice de casos de dengue,
o  estado São Paulo  concentra  um considerável  número de
mortos,  devido  à  doença,  quando  comparado  às  outras
unidades da federação.
d) É possível inferir do texto que existe uma mobilização em
torno de uma vacina contra a dengue.
e) Segundo o texto, os eventos climáticos representam um dos
fatores que explicam a situação epidêmica em 2015.

QUESTÃO 24.
Com  base  no  texto  'Epidemia  de  dengue  no  país  está
concentrada em nove estados, diz Chioro', leia as afirmativas a
seguir:
I.  No trecho: “Embora o frio ajude a diminuir o impacto da
doença, as estatísticas ainda devem indicar crescimento.” O
conectivo “embora” marca o início de uma ideia de concessão.
II. No trecho: “Apesar de apostar na vacina como medida de
prevenção,  ele  disse  que  considera  um equívoco  alimentar
esperanças na população de que as doses estarão disponíveis
já nos próximos meses.” O conectivo “apesar de” marca de
uma ideia de explicação.
III.  No trecho:  “Isso ocorre porque as próximas divulgações
incluirão o restante de abril e maio.” O pronome “isso” é um
elemento coesivo responsável por retomar uma ideia que foi
citada anteriormente.
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IV. No trecho: “O ministro disse ainda que pediu prioridade à
Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  (Anvisa)  nos
encaminhamentos relacionados à vacina contra a dengue”, há
uma conjunção adversativa.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 25.
Com  base  no  texto  'Epidemia  de  dengue  no  país  está
concentrada em nove estados, diz Chioro', leia as afirmativas a
seguir:
I. No trecho seguinte, poderíamos fazer a substituição dos dois
pontos pelo sinal de interrogação, sem acarretar prejuízo para
o sentido original do texto: “Chioro destacou que apenas três
estados tiveram redução dos casos de dengue neste ano em
relação a 2014: Espírito Santo, Distrito Federal e Amazonas”.
II. Por se tratar de um texto com ênfase na informação precisa,
a autora se utiliza de algumas palavras e expressões para situar
o leitor no espaço e no tempo, em várias passagens. Exemplos
disso  são  marcadores  temporais,  como  “hoje”,  “após”,
“quando”,  “neste  ano”  e  expressões  locativas,  como  “na
capital paulista”, entre outras.
III. No fragmento: “Apesar de apostar na vacina como medida
de prevenção, ele disse que considera um equívoco alimentar
esperanças na população de que as doses estarão disponíveis
já nos próximos meses.” O pronome “ele” faz uma retomada
da expressão Instituto Butantan.
IV. O uso das aspas, no primeiro parágrafo do texto, serve para
marcar a fala do jornalista, redator da notícia.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 26.
Com  base  no  texto  'Epidemia  de  dengue  no  país  está
concentrada em nove estados, diz Chioro',  marque a opção
INCORRETA
a) O uso das aspas, no primeiro parágrafo do texto, serve para
marcar a fala do ministro da Saúde, Arthur Chioro.
b) No trecho: “O ministro destacou que é fundamental olhar os
estados, pois isso define o plano de contingência”. O conectivo
“pois” tem valor semântico explicativo.
c) No trecho: “O ministro disse ainda que pediu prioridade à
Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  (Anvisa)  nos
encaminhamentos...”,  a  palavra  “ainda”  é  um  advérbio
utilizado com a intenção de anunciar o discurso de uma pessoa
que já se posicionou anteriormente, no texto.
d) No trecho: “Sabemos que esse número aumentará”, há uma
locução verbal que imprime o sentido de possibilidade.
e)  A  palavra  “doença”,  citada  várias  vezes  no  texto,  é  o
hiperônimo  de  vários  outros  termos,  como:  gripe,  malária,
dengue, artrite.

Diante de racionamento de água, polo de confecções do

Agreste teme colapso

(Publicado em 30/04/2015, às 23h04)
Para cada dois dias de abastecimento, outros 28 sem água.
Essa é a realidade que começa a vigorar nesta sexta-feira
(1º) em Santa Cruz do Capibaribe, principal cidade do Polo
de Confecções Têxteis de Pernambuco. O município está na
lista de 15 cidades do Agreste do Estado que começam a
passar por um regime especial de abastecimento. Além de
Santa Cruz, mais cinco municípios do polo vão ser afetados
pela  falta  de  água.  O  racionamento  preocupa  muito  os
produtores, que temem o colapso da indústria na região.
O cronograma diferenciado de fornecimento de água foi
divulgado  na  semana  passada  pela  Companhia
Pernambucana  de  Saneamento  (Compesa).  A  ideia  é
poupar a Barragem de Jucazinho, localizada na cidade de
Surubim, que se encontra com cerca de 8% da capacidade
represamento  total,  que  é  de  300  milhões  de  metros
cúbicos. Em fevereiro do ano passado esse percentual era
de 30%.
Além de Santa Cruz, Caruaru, Toritama, Vertentes, Surubim
e Riacho das Almas terão que seguir um calendário próprio
de  abastecimento.  Em  Caruaru,  por  exemplo,  40%  da
cidade vão ficar três dias com água para cada quatro sem e,
em 60%, serão quatro dias com água para cada três sem.
Em Toritama, serão até 12 dias sem água para cada dois
com o abastecimento do recurso natural.
“O racionamento das cidades já vinha acontecendo e os
empresários  começaram  a  procurar  alternativas  para
superar  o  problema.  Mas  esse  anúncio  nos  preocupa  e
muito, porque inclui cidades que até então não eram tão
afetadas, como Caruaru. É preciso haver um planejamento
de longo prazo, já que esse é um problema cíclico. Ou a
gente se prepara, ou não vai mais ter indústria aqui”, diz
Edilson Tavares,  presidente do Núcleo Gestor  da Cadeia
Têxtil e de Confecções em Pernambuco.
A solução que vem sendo adotada pelas empresas consiste
basicamente em comprar carros-pipa próprios para buscar
água. Essa alternativa, no entanto, vem se tornando cada
vez  mais  cara.  “Cada  vez  os  reservatórios  estão  mais
distantes  e  fica  mais  oneroso  por  conta  do  custo  do
combustível”,  reclama Arnaldo  Xavier,  dono  da  Rota  do
Mar, maior empresa de Santa Cruz. Mesmo só enviando
15%  dos  seus  produtos  para  a  lavanderia,  a  empresa
precisa de um caminhão de 72 mil litros de água por dia
para  a  manutenção  da  fábrica  e  fornecimento  para  os
funcionários.
A  água  é  essencial  para  a  confecção,  já  que  muitos
produtos - como o jeans - precisam necessariamente ser
encaminhados  às  lavanderias  durante  o  processo
produtivo, antes mesmo de receberem o acabamento. Em
todo o polo, são cerca de 250 empresas que atuam apenas
como lavanderias.
“Uma solução  que  estamos  avaliando é  que  a  indústria
reutilize a água usada nas residências.  Em Toritama, por
exemplo,  vimos  que  a  água  que  abastece  as  casas  é
suficiente para atender as lavanderias. Estamos estudando
exemplos em São Paulo e na Bahia onde isso vem dando
certo.  Se  tudo  continuar  como  está,  vamos  chegar  ao
colapso”, conclui Edilson Tavares.
( A d a p t a d o .  D i s p o n í v e l  e m :
http://m.jc.ne10.uol.com.br/canal/economia/pernambuco/
noticia/2015/04/30/diante-de-racionamento-de-agua-polo-
de-confeccoes-do-agreste-teme-colapso-179291.php)

QUESTÃO 27.
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Com base no texto 'Diante de racionamento de água, polo de
confecções  do  Agreste  teme colapso',  leia  as  afirmativas  a
seguir:
I.  Santa  Cruz  do  Capibaribe,  principal  cidade  do  Polo  de
Confecções Têxteis de Pernambuco, além de outras cidades,
terão um cronograma diferenciado abastecimento de água nas
regiões afetadas pela escassez desse recurso.
II. Segundo o texto, uma solução encontrada pelas empresas
para  superar  o  problema  do  racionamento  consiste
basicamente na compra de carros-pipa próprios para buscar
água em reservatórios, mas estes vão ficando cada vez mais
distantes. Logo, acaba se tornando uma alternativa muito cara.
III.  O objetivo fundamental do texto é evidenciar que Santa
Cruz do Capibaribe, principal cidade do Polo de Confecções
Têxteis de Pernambuco, não passará por transformações no
abastecimento de água.
IV. Uma das alternativas sugeridas por um empresário para
ajudar a indústria do polo têxtil é reutilizar a água usada nas
residências da região metropolitana das grandes capitais como
fizeram o governo da Bahia e o de São Paulo.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 28.
Com base no texto 'Diante de racionamento de água, polo de
confecções  do  Agreste  teme colapso',  leia  as  afirmativas  a
seguir:
I. No trecho: “Essa é a realidade que começa a vigorar nesta
sexta-feira (1º) em Santa Cruz do Capibaribe...”,  o pronome
“essa” retoma toda a ideia citada no período anterior: “Para
cada dois dias de abastecimento, outros 28 sem água”.
II. A regência do verbo “chegar” em “vamos chegar ao colapso”
(último parágrafo do texto) é a mesma que ocorre com o verbo
“preferir”  em:  “Ele  prefere ir  para  a  cadeia  a  realizar  uma
tarefa corretiva”.
III.  No trecho: “...  reclama Arnaldo Xavier, dono da Rota do
Mar, maior empresa de Santa Cruz”, há duas expressões com
valor explicativo. A primeira (“dono da Rota do Mar”) esclarece
quem é Arnoldo Xavier e a segunda (“maior empresa de Santa
Cruz”) confere um significado ao termo Rota do Mar.
IV. No trecho: “Mesmo só enviando 15% dos seus produtos
para a lavanderia, a empresa precisa de um caminhão de 72
mil  litros de água por dia  para a manutenção da fábrica e
fornecimento  para  os  funcionários.”  A  vírgula  ocorre  pelo
mesmo  motivo  que  em:  “Fazendo  isto,  todos  cumprirão  o
acordo.”.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 29.
Com base no texto 'Diante de racionamento de água, polo de
confecções  do  Agreste  teme colapso',  leia  as  afirmativas  a
seguir:
I.  No  trecho:  “Além  de  Santa  Cruz,  Caruaru,  Toritama,
Vertentes, Surubim e Riacho das Almas terão que seguir um
calendário  próprio  de  abastecimento”,  as  vírgulas  foram
utilizadas  para  separar  entre  si  elementos  dispostos  em
enumeração. Neste caso, os nomes das cidades que, além de
Santa Cruz, seguirão um calendário próprio de abastecimento.
II.  Palavras  como “município”  e  “indústria”  são  acentuadas
pelo mesmo motivo.
III.  As  palavras:  “Solução”  e  “água”  (último  parágrafo)  são
oxítonas.
IV. No trecho: “Se tudo continuar como está, vamos chegar ao
colapso”.  Manteríamos  o  mesmo  sentido  se,  no  exemplo
extraído do texto, substituíssemos a conjunção “se” por “já
que”.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 30.
Com base no texto 'Diante de racionamento de água, polo de
confecções  do  Agreste  teme colapso',  leia  as  afirmativas  a
seguir:
I. O texto afirma que, além de Santa Cruz do Capibaribe, mais
algumas cidades do principal Polo de Confecções Têxteis de
Pernambuco serão afetas pela crise no abastecimento de água.
Sendo  assim,  o  racionamento  na  distribuição  de  água
incomoda os produtores da indústria têxtil da região.
II.  A Compesa,  empresa responsável  pelo abastecimento de
água,  providenciou  um  cronograma  diferenciado  de
fornecimento do recurso natural, visando poupar a Barragem
de Jucazinho.
III. Como aponta o texto, o racionamento de água tem deixado
os empresários preocupados, mas eles buscam alternativas de
solução para o problema e acreditam no fortalecimento da
indústria na região.
IV. Depreende-se do texto que, a partir de uma data específica,
todas as cidades do Agreste e do Sertão Pernambucano serão
obrigadas a passar por um racionamento de água.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.




