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PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL           
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DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
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Conhecimentos Específicos  
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PORTUGUÊS 

  
Recentemente um caso chocou a Inglaterra e 

repercutiu no mundo. Por medo de dentista, Angie Barlow, 
de 48 anos, optava por colar o dente com supercola. 
Depois de 10 anos dessa prática, perdeu 90% de massa 
óssea no maxilar superior, extraiu 11 dentes, e implantou 
12. 

“O metacrilato (supercola) não tem resistência 
para ser usado como cola dental. Em alguns casos, em 
que pacientes usam esse material, é comum ver irritações 
na gengiva, porque o poder da cola acaba grudando 
alguns alimentos nela”, diz Leon Américo do Nascimento, 
especialista em Reabilitação Oral Estética na Well Clinic. 

Outra prática comum e não aconselhável é usar 
água oxigenada em bochechos ou até mesmo junto com a 
pasta de dente para clarear ou tratar pequenas infecções 
bucais. Isso porque um de seus principais componentes é 
o peróxido de hidrogênio, substância também encontrada 
em clareadores dentais usados em consultório. Além 
disso, o peróxido de hidrogênio também é uma solução 
bactericida. 

“Apesar dessas propriedades, seu uso deve ser 
controlado, pois se usado de maneira incorreta pode 
causar até câncer”, diz Leon.  

Outro problema da substância é que seu pH está 
entre 2,5 e 3,0, considerado muito alto para a boca. “Esse 
índice pode causar lesões erosivas e sensibilidade no 
esmalte dentário, além de causar irritação da mucosa 
oral”, diz Alex Ozelin, dentista especializado em estética 
da Clínica Ozelin. 
 

http://saude.terra.com.br/saude-bucal/atualidades/supercola-e-agua-oxigenada-... - adaptado. 

 

1) Sobre o texto, analisar os itens abaixo: 
 
I - O uso de supercola e água oxigenada pode provocar 

lesões na boca.  
II - A água oxigenada, se usada inadequadamente, pode 

provocar até câncer. 
 
a) Somente o item I está correto. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Os itens I e II estão corretos. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

2) O sublinhado no fragmento “Além disso, o peróxido de 
hidrogênio também é uma solução bactericida.” encontra 
seu sinônimo em: 
 
a) Ademais. 
b) Logo. 
c) Como. 
d) Quando. 

3) Ambas as palavras estão redigidas CORRETAMENTE 
em: 
 
a) Antisséptico - machucado. 
b) Dezgaste - cicatrização. 
c) Neutralisar - prejuíso. 
d) Extremamente - ezagero. 
 

4) Quanto à acentuação, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(...) Represália. 
(...) Alicérce. 
(...) Frígido. 
 
a) C - C - C. 
b) C - E - C. 
c) E - C - E. 
d) E - E - E. 
 

5) Ao pluralizar as palavras sublinhadas em “A 
inauguração, que aconteceu de manhã, fechou a via para 
carros e foi marcada pela presença massiva da 
população.”, quantas outras palavras obrigatoriamente 
devem ser pluralizadas para fins de concordância? 
 
a) Quatro. 
b) Cinco. 
c) Seis. 
d) Sete. 
 

6) Assinalar a alternativa em que o sublinhado 
corresponde a um objeto direto: 
 
a) A proposta partiu da comunidade local. 
b) O fechamento definitivo da Avenida Paulista aos 

domingos é alvo de um estudo a cargo da Companhia 
de Engenharia de Tráfego. 

c) As pessoas moram em apartamentos. 
d) Quando não estão em um dia de trabalho, querem ar 

livre para que possam respirar. 
 

7) No fragmento “Recorreremos a fontes confiáveis para 
resumir esse conhecimento para nós.”, o verbo sublinhado 
está conjugado no modo indicativo, no tempo: 
 
a) Futuro do pretérito. 
b) Futuro do presente. 
c) Presente. 
d) Pretérito perfeito. 
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8) Acerca da concordância verbal, analisar a sentença 
abaixo: 
 

Ao sair para uma pedalada entre o hospital e a Praça do 
Ciclista, Haddad foi aplaudido por ciclistas e cicloativistas 
que gritaram, por alguns minutos, o nome do prefeito 
(1ª parte). Do ponto de vista da circulação viária, não há 
dificuldade nenhuma: há várias alternativas na cidade 
(2ª parte). 
 

A sentença está: 
 

a) Totalmente correta. 
b) Totalmente incorreta. 
c) Correta somente em sua 1ª parte. 
d) Correta somente em sua 2ª parte. 
 

9) Assinalar a alternativa em que a regência do nome 
sublinhado está INCORRETA: 
 

a) Saíram ilesos do acidente. 
b) É proibido a entrega deste trabalho com atraso. 
c) Em anexo seguem as fotografias solicitadas. 
d) A ideia apresentada não é compatível com nossos 

ideais. 
 

10) O emprego do acento indicativo de crase está 
INCORRETO em: 
 

a) Sugira à sua mãe que faça logo esse exame. 
b) Estamos à distância de 100 quilômetros de casa. 
c) À ele daremos todo o apoio necessário. 
d) À filha daremos uma festa linda pelos seus 15 anos. 
   

INFORMÁTICA 
 

Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão 
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os 
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que 
compõem os programas abordados nesta prova 
encontram-se na configuração padrão, conforme exposto 
anteriormente. 
 

11) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE:  
 

O Internet Explorer é um navegador ________________. 
 

a) compatível com o Firefox 
b) de código aberto 
c) de propriedade da Microsoft 
d) de serviço para correio eletrônico 
 

12) João está fazendo download de um determinado 
documento em PDF e verifica que na extensão do nome 
do documento está escrito “.exe”. Com base nisso, 
assinalar a alternativa que apresenta a melhor solução 
para João: 
 

a) Salvar, pois essa extensão é usada normalmente para 
documentos. 

b) Cancelar e/ou excluir, pois veio um programa 
executável e não o arquivo em PDF esperado. 

c) Salvar e depois executar. 
d) Salvar, porque essa é a extensão própria do PDF. 
 

13) Assinalar a alternativa que apresenta o tipo de 
extensão em que é possível salvar um arquivo do 
PowerPoint: 
 

a) MKV. 
b) DOC. 
c) DOCX. 
d) PDF. 
 

 

14) Considerando-se a guia Início, opção Parágrafo, do 

Word 2007, ao acionar o botão , é possível:  
 

 
 

a) Um zoom de 50% do parágrafo selecionado. 
b) Um espaçamento entre linhas de 3. 
c) Dividir o texto em duas colunas. 
d) Realçar parágrafos com espaços intercalados entre 

colunas.  
 

15) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE, conforme o tipo de hardware 
correspondente: 
 

É uma placa através da qual os computadores próximos 
podem trocar dados entre si, através de um cabo 
apropriado. Ao serem conectados dessa forma, diz-se que 
os PCs formam uma “rede local” (LAN ou Local Area 
Network). Esse tipo de placa é chamada de ___________. 
 

a) placa de rede 
b) placa de fax-modem 
c) placa-mãe 
d) placa de áudio/vídeo 
   

LEGISLAÇÃO/DIDÁTICA 
 

Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova, 
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do 
início das inscrições deste concurso. 
 

16) Em conformidade com a Constituição Federal, são 
condições de elegibilidade, EXCETO: 
 

a) A nacionalidade brasileira. 
b) O pleno exercício dos direitos políticos. 
c) O pleno exercício dos direitos humanos. 
d) O alistamento eleitoral. 
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17) Em conformidade com a Lei nº 8.069/90 - ECA, no que 
diz respeito ao direito à educação, analisar os itens 
abaixo: 
 

I - Deve ser assegurada a igualdade de condições para o 
acesso e permanência na escola. 

II - É direito dos pais ou responsáveis participar da 
definição das propostas educacionais.  

III - Um dos seus objetivos é a qualificação para o 
trabalho. 

 

Estão CORRETOS: 
 

a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
 

18) Conforme exposto na Lei nº 9.394/96 - LDB, o sistema 
federal de ensino compreende:  
 

I - As instituições de ensino mantidas pela União. 
II - As instituições de educação superior criadas e 

mantidas pela iniciativa privada. 
III - Os órgãos federais de educação. 
 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II.  
c) Somente os itens I e III.  
d) Todos os itens. 
 

 

19) De acordo com a Lei Orgânica do Município, o 
Processo Legislativo compreende a elaboração de, 
EXCETO: 
 

a) Emendas à Constituição Federal. 
b) Leis complementares. 
c) Leis ordinárias. 
d) Decretos legislativos. 
 

 

20) De acordo com o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos do Município, são requisitos básicos para o 
ingresso no serviço público municipal: 
 

I - Ter idade mínima de 21 anos. 
II - Estar quite com as obrigações militares e eleitorais. 
III - Gozar de boa saúde física e mental, comprovada 

mediante exame médico.  
 

Estão CORRETOS: 
 

a) Somente os itens I e III. 
b) Somente os itens I e II.  
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

 

21) Conforme o Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
do Município, assinalar a alternativa que preenche a 
lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 

Exercício é o desempenho das atribuições do cargo pelo 
servidor. É de ___ dias o prazo para o servidor entrar em 
exercício, nos prazos legais. 
 

a) dois 
b) cinco 
c) dez 
d) quinze 

22) Em conformidade com o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos do Município, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 

(---) O Prefeito determinará, quando não estabelecido em 
lei ou regulamento, o horário de expediente das 
repartições. 

(---) O horário normal de trabalho de cada cargo ou função 
é o estabelecido na legislação específica, não 
podendo ser superior a oito horas diárias e 44 horas 
semanais.  

(---) Atendendo a conveniência ou a necessidade do 
serviço, e mediante acordo escrito, poderá ser 
instituído sistema de compensação de horário, 
hipótese em que a jornada diária poderá ser superior 
a oito horas, sendo o excesso de horas compensado 
pela correspondente diminuição em outro dia, 
observada sempre a jornada máxima semanal. 

 

a) E - C - E. 
b) C - E - C. 
c) E - C - C. 
d) C - C - C. 
 

 

23) Segundo o manual Ensino Fundamental de Nove 
Anos - Orientações Gerais, analisar a sentença abaixo:  
 

O objetivo de um maior número de anos de ensino 
obrigatório é assegurar a todas as crianças um tempo 
mais longo de convívio escolar, maiores oportunidades de 
aprender e, com isso, uma aprendizagem mais ampla     
(1ª parte). O ingresso da criança no Ensino Fundamental 
obrigatório deve constituir-se em medida meramente 
administrativa (2ª parte). 
 

A sentença está:  
 

a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 2ª parte.  
c) Correta somente em sua 1ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

 

24) Segundo COLL, MARCHESI e PALACIOS, uma das 
maiores dificuldades enfrentadas pelos professores é a de 
ensinar aqueles alunos que não querem aprender. Com 
base nessa premissa e considerando-se as ideias dos 
autores, analisar a sentença abaixo:  
 

A falta de motivação é um fator que influi no baixo 
rendimento dos alunos, embora nem todos os alunos com 
baixo rendimento tenham pouca motivação para a 
aprendizagem escolar (1ª parte). As relações entre 
ausência de motivação, problemas de conduta e atrasos 
na aprendizagem são simples e fáceis de estabelecer     
(2ª parte). 
 

A sentença está:  
  

a) Correta somente em sua 1ª parte. 
b) Correta somente em sua 2ª parte.  
c) Totalmente correta. 
d) Totalmente incorreta. 
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25) Segundo MORIN, analisar os itens abaixo: 
 
I - O homem somente se realiza plenamente como ser 

humano pela cultura e na cultura.  
II - Não há cultura sem cérebro humano, mas não há 

mente, isto é, capacidade de consciência e 
pensamento, sem cultura. 

III - A mente humana é uma criação que emerge e se 
afirma na relação cérebro-cultura. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens II e III. 
b) Somente os itens I e II.  
c) Somente os itens I e III.  
d) Todos os itens. 
 

 
26) Segundo BOYNTON, sobre alunos com dificuldade de 
controle da raiva, marcar C para as afirmativas Certas, E 
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) A maioria das turmas possui pelo menos um aluno 

que apresenta muita dificuldade em conter seus 
sentimentos de raiva. 

(---) Normalmente, alguns alunos gritam, rebelam-se, 
desafiam e descumprem as normas quando estão 
enraivecidos ou frustrados. 

(---) Os alunos correm o risco de fracasso escolar e de se 
defrontar com problemas sérios na vida se não 
aprenderem a lidar com suas emoções 
adequadamente. 

 
a) C - C - C. 
b) E - C - E. 
c) C - E - C. 
d) E - C - C. 
 

27) De acordo com OUTEIRAL, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) O uso de drogas na adolescência é um 

acontecimento multicasual, isto é, devido a vários 
fatores intervenientes e que requer ajuda imediata e 
tratamento adequado.  

(---) O uso de drogas reflete um pedido de ajuda que, de 
uma maneira indireta, faz um adolescente que 
enfrenta alguma dificuldade emocional e/ou social. 

 
a) C - C. 
b) E - C. 
c) C - E. 
d) E - E. 

28) Em conformidade com SEQUEIROS, analisar a 
sentença abaixo: 
 
A educação para a solidariedade quer somente 
sensibilizar, jamais mobilizar (1ª parte). A partir do 
planejamento didático, devem-se levar os educandos a 
conhecer, opinar criticamente sobre as situações e agir 
diante dos problemas mais graves da humanidade e, em 
especial, diante dos problemas que afetam os excluídos 
do mundo (2ª parte).  
  
A sentença está:  
 
a) Correta somente em sua 1ª parte. 
b) Correta somente em sua 2ª parte.  
c) Totalmente correta. 
d) Totalmente incorreta. 
 

29) Em conformidade com DURANTE, assinalar a 
alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O(A) _____________ e o(a) _____________ são apenas 
alguns dos tipos de práticas de letramento, e o processo 
de interação com o contexto social é um dos fatores 
determinantes para o processo de aprendizagem, 
desenvolvimento e letramento.  
 
a) alfabetização - escolarização 
b) metodologia - prática inovadora 
c) didática - construção 
d) processo adaptativo - construtivismo 
 

30) HOFFMANN atribuiu alguns princípios coerentes a 
uma ação avaliativa mediadora. Com base nesses 
princípios, analisar os itens abaixo:  
 
I - Oportunizar aos alunos muitos momentos de expressar 

suas ideias. 
II - Oportunizar discussão entre os alunos a partir de 

situações desencadeadoras. 
III - Em vez do certo/errado e da atribuição de pontos, 

fazer comentários sobre as tarefas dos alunos, 
auxiliando-os a localizar as dificuldades, oferecendo-
lhes oportunidades de descobrirem melhores soluções.  

IV - Transformar os registros de avaliação em anotações 
significativas sobre o acompanhamento dos alunos em 
seu processo de construção de conhecimento.  

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens II, III e IV. 
b) Somente os itens I e II.  
c) Somente o item IV.  
d) Todos os itens. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31) Em conformidade com os Parâmetros Curriculares 
Nacionais: Educação Física, analisar a sentença abaixo: 
 
Nas atividades competitivas as competências individuais 
se evidenciam, porém não cabe ao professor organizá-las 
de modo a democratizar as oportunidades de 
aprendizagem (1ª parte). É muito comum acontecer, em 
jogos pré-desportivos e nos esportes, que as crianças 
mais hábeis monopolizem as situações de ataque, 
restando aos menos hábeis os papéis de defesa, de 
goleiro ou mesmo a exclusão. O professor deve intervir 
diretamente nessas situações, promovendo formas de 
rodízio desses papéis, criando regras nesse sentido               
(2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente incorreta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente correta. 
 

32) Em conformidade com o COLETIVO DE AUTORES, 
no processo da avaliação ensino-aprendizagem em 
Educação Física, tem prevalecido a “orientação” oficial 
advinda do sistema esportivo, sendo que essa “orientação 
oficial” determina as condições organizacionais das 
escolas, as quais condicionam a prática pedagógica da 
Educação Física, dando-lhe um significado, uma 
finalidade, um conteúdo e uma forma. Com base nisso, 
assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O significado é a ___________, a ênfase é no esforço 
____________. A finalidade é a seleção. O conteúdo é 
aquele advindo do esporte, e a forma são os testes 
____________. 
 
a) democracia - coletivo - esportivo-motores 
b) meritocracia - individual - esportivo-motores 
c) meritocracia - coletivo - críticos-emancipatórios 
d) democracia - individual - críticos-emancipatórios 
 

33) Perante os princípios do sobrepujar e da comparação 
objetiva, o sistema do esporte parece apoiar o 
desenvolvimento de algumas características. Sobre essas 
características, analisar os itens abaixo: 
 
I - O sistema de esporte leva a uma tendência de 

especialização, uma vez que os padrões de rendimento 
no esporte de alto nível criam a necessidade de 
concentrar todos os esforços em uma só prova 
esportiva. Dessa forma, criam-se condições para que 
somente o progresso de rendimento seja conseguido. 

II - A tendência para a instrumentalização é uma 
característica do sistema do esporte. Assim, um grande 
arsenal de métodos, baseados na medicina, na ciência 
do treinamento desportivo e na biomecânica, está 
presente nas aulas de Educação Física. 

III - O sistema de esporte apoia e dá uma característica 
construtivista às aulas de Educação Física. O fair play é 
um dos grandes exemplos de que o esporte de 
rendimento leva à escola uma tendência para 
companheirismo e amizade, e deixa de lado o caráter 
de seleção, próprio das aulas de Educação Física e não 
do sistema de esporte. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente o item II. 
 

34) Conforme FREIRE, sobre quem deve dar aulas de 
Educação Física nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental, analisar a sentença abaixo: 
 
Já há algum tempo, vem ocorrendo discussões em torno 
do papel da Educação Física nessas classes, sendo que 
uma vertente pedagógica defende a inclusão de um 
especialista na área para ministrar as aulas de Educação 
Física, e outra defende a permanência de atual estrutura 
com o “professor de sala de aula” dirigindo as aulas               
(1ª parte). É melhor a manutenção do esquema atual, pois 
nessa idade o ideal é que as crianças tenham contato com 
um único professor, assim criando um maior vínculo 
afetivo e havendo um menor risco de fragmentação do 
conhecimento (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
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35) As sensações são os canais básicos pelos quais a 
informação, sobre os fenômenos do mundo exterior e 
quanto ao estado do organismo, chega ao cérebro, dando 
ao homem a possibilidade de orientar-se no meio 
circulante e com relação ao próprio corpo, sendo um 
conteúdo bastante adequado para ser trabalhado com 
crianças. Sobre a sensação e a percepção na base da 
motricidade, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(1) Sensações interoceptivas. 
(2) Sensações proprioceptivas. 
(3) Sensações exteroceptivas. 
 
(---) Informam sobre a situação do corpo no espaço e 

sobre a postura, concretizando-se em sensações 
cinestésicas e vestibulares. 

(---) As mais conhecidas são a visão, a audição, o tato, o 
olfato e o paladar. 

(---) Representam as formas de sensação mais difusas e 
mantêm certa afinidade com os estados emocionais. 

 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 2 - 3 - 1. 
c) 2 - 1 - 3. 
d) 3 - 1 - 2. 
 

36) Todo o comportamento humano pode ser 
convenientemente classificado como sendo pertencente a 
um dos três domínios, ou seja, cognitivo, afetivo-social e 
motor. Ainda, quando se estuda o comportamento 
humano, dois princípios devem ser considerados: o 
primeiro sugere que, em qualquer comportamento, há 
sempre a participação de todos os domínios que atuam de 
uma forma integrada, e o segundo sugere que, embora 
todos os domínios estejam envolvidos em qualquer 
comportamento, cada domínio precisa ser analisado 
diferentemente, dada a predominância de uns sobre 
outros. Esses princípios são, respectivamente: 
 
a) Sobrecarga e especificidade. 
b) Totalidade e adaptação. 
c) Totalidade e especificidade. 
d) Adaptação e sobrecarga. 
 

37) A entorse, a luxação e a distensão muscular são 
acidentes comuns nas aulas de Educação  Física. Sobre 
esses acidentes, marcar C para as afirmativas Certas, E 
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) No caso de entorses, deve-se aplicar compressas 

geladas ou sacos de gelo nas primeiras 48 horas. 
(---) A luxação é a separação momentânea das superfícies 

ósseas ao nível da articulação. 
(---) A distensão muscular é o deslocamento da 

extremidade de um osso ao nível de sua articulação. 
(---) Em caso de luxação, deve-se movimentar a 

articulação atingida e, em hipótese alguma, imobilizar 
o local lesionado. 

 
a) C - E - E - E.  
b) C - C - E - E. 
c) E - E - C - E. 
d) E - C - C - C. 

38) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
A abordagem ______________ trata do estudo e da 
aplicação do movimento, sendo que os conteúdos de 
ensino são definidos com base nos conhecimentos sobre 
processo de crescimento e aprendizagem motora, 
havendo relação direta entre as fases normais do 
desenvolvimento infantil e as tarefas propostas às criança. 
 
a) crítico-emancipatória 
b) crítico-superadora 
c) técnico-esportiva 
d) desenvolvimentista 
 

39) Pesquisadores da área da aprendizagem e do 
desenvolvimento motor costumam classificar as 
habilidades motoras segundo os diferentes movimentos 
que as pessoas fazem para realizá-las. Por exemplo, se 
uma habilidade exigir um movimento diferente que tenha 
pontos inicial e final bem definidos, ela será classificada 
como uma habilidade motora discreta. Já quando a 
pessoa consegue ordenar diversos movimentos discretos 
em sequência, essa habilidade é classificada como 
habilidade motora: 
 
a) Fechada. 
b) Aberta. 
c) Pré-automatização. 
d) Serial. 
 

40) As lesões crônicas do cotovelo (cotovelo do tenista) 
são comumente encontradas em atletas que praticam 
esportes com uso de raquetes ou que utilizam muito a 
musculatura do antebraço. Com base nisso, assinalar a 
alternativa que NÃO é indicada como causa dessa lesão: 
 
a) Músculo do punho (antebraço) fraco ou inflexível. 
b) Cordas das raquetes excessivamente estiradas. 
c) Técnicas de golpes incorretas, usando o ombro e o 

corpo ao invés do punho. 
d) Distensão ou inflamação crônica da parte lateral 

(externa) da articulação do cotovelo. 
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