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QUESTÃO 01 

No que tange o Art. 4º é dever da família, da 

comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, a 

efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária. Parágrafo único. A garantia de 

prioridade compreende, exceto: 

a) exiguidade de receber proteção e socorro em 

quaisquer circunstâncias; 

b) precedência de atendimento nos serviços 

públicos ou de relevância pública; 

c) preferência na formulação e na execução das 

políticas sociais públicas; 

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas 

áreas relacionadas com a proteção à infância e à 

juventude. 

QUESTÃO 02 

Analise as afirmativas abaixo, assinale V para 

verdadeiro e F para falso e marque a alternativa 

correspondente. 

No que concerne o Art. 53 da lei Federal 8069/90 a 

criança e o adolescente têm direito à educação, 

visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, 

preparo para o exercício da cidadania e 

qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: 

(   ) igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola; 

(   ) direito de ser respeitado por seus educadores; 

() direito de conciliar critérios avaliativos, 

podendo recorrer às instâncias escolares superiores; 

a) F,V, F 

b) F, V, V 

c) V, V, F 

d) V, F, F 

QUESTÃO 03 

De acordo com o Art. 75 da lei Federal 8069/90, 

.toda criança ou adolescente terá acesso às 

diversões e espetáculos públicos classificados como 

adequados à sua faixa etária. 

Parágrafo único. As crianças somente poderão 

ingressar e permanecer nos locais de apresentação 

ou exibição quando acompanhadas dos pais ou 

responsável, se forem: 

a) menores de dez anos. 

b) menores de doze anos 

c) menores de catorze anos 

d) menores de dezesseis anos 

QUESTÃO 04 

De acordo com o Decreto 6653/08 a Violação das 

regras antidoping nos esportes refere-se a uma ou 

mais das seguintes infrações: 

I - presença de alguma substância, de seus 

metabólicos ou de marcadores na amostra corporal 

de um atleta; 

II - uso ou tentativa de uso de uma substância 

proibida ou de um método proibido; 

III - recusa ou falha, sem justificativa criteriosa, a 

submeter-se à coleta de amostras após 

notificação conforme autorizado pelas regras 

antidoping aplicáveis, ou esquivar-se, de 

qualquer outra forma, do processo de coleta de 

amostras; 

a) I apenas é verdadeira 

b) II apenas é verdadeira 

c) III apenas é verdadeira 

d) I, II e III são verdadeiras. 

QUESTÃO 05 

No que alude o Decreto 6653/08, a ocorrência 

de violação de uma regra antidoping é 

denominada de: 

a) Doping no esporte 

b) Controle de doping 

c) Método proibido 

d) Substância proibida 

QUESTÃO 06 

No que discorre o Decreto Federal 6653/08 

cada Organização Antidoping deverá planejar, 

adotar e monitorar programas informativos e 

educacionais. Os programas devem fornecer 

aos Participantes informações atualizadas e 

precisas sobre pelo menos uma das seguintes 

questões: 

a) Substâncias e métodos da lei Proibida. 

b) Consequências do doping para o esporte. 

c) Procedimentos de Controle de Doping 

d) Direitos e responsabilidades dos Estados 

QUESTÃO 07 

Segundo a lei Federal 10671/03, recolher as 

sugestões, propostas e reclamações que 

receber dos torcedores, examiná-las e propor à 

respectiva entidade medidas necessárias ao 

aperfeiçoamento da competição e ao 

benefício do torcedor é tarefa: 

a) Do ouvidor 

b) Da entidade 

c) Do curador 

d) Do organizador 

QUESTÃO 08 

Em consonância com o Art. 11 a lei Federal 

10671/03 é direito do torcedor que o árbitro e 

seus auxiliares entreguem, a súmula e os 

relatórios da partida ao representante da 

entidade responsável pela organização da 

competição em até: 

a) duas horas contadas do término da partida 

b) quatro horas contadas do término da partida 

c) seis horas contadas do término da partida 

d) oito horas contadas do término da partida 

QUESTÃO 09 

Segundo o § 5o do Art. 9 da lei Federal 10671/03 

é vedado proceder alterações no regulamento 
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da competição desde sua divulgação definitiva, 

salvo nas hipóteses de: 

a) após dois anos de vigência do mesmo 

regulamento, observado o procedimento de que 

trata este artigo. 

b) após três anos de vigência do mesmo 

regulamento, observado o procedimento de que 

trata este artigo. 

c) após quatro anos de vigência do mesmo 

regulamento, observado o procedimento de que 

trata este artigo. 

d) após cinco anos de vigência do mesmo 

regulamento, observado o procedimento de que 

trata este artigo. 

QUESTÃO 10 

Em consonância com o Art. 28 a lei Federal 9615/98 

o vínculo desportivo do atleta com a entidade de 

prática desportiva contratante constitui-se com o 

registro do contrato especial de trabalho desportivo 

na entidade de administração do desporto, tendo 

natureza acessória ao respectivo vínculo 

empregatício, dissolvendo-se, para todos os efeitos 

legais, exceto: 

a) com o término da vigência do contrato ou o seu 

distrato;     

b) Com o inadimplemento da cláusula indenizatória 

desportiva ou da cláusula compensatória 

desportiva;      

c) com a rescisão decorrente do inadimplemento 

salarial, de responsabilidade da entidade de 

prática desportiva empregadora, nos termos 

desta Lei;      

d) com a rescisão indireta, nas demais hipóteses 

previstas na legislação trabalhista;     

QUESTÃO 11 

No que tange o Art. 35 da lei Federal 9615/98 são 

deveres do atleta profissional, em especial:  

I - participar dos jogos, treinos, estágios e outras 

sessões preparatórias de competições com a 

aplicação e dedicação correspondentes às suas 

condições psicofísicas e técnicas;        

II - preservar as condições físicas que lhes permitam 

participar das competições desportivas, 

submetendo-se aos exames médicos e tratamentos 

clínicos necessários à prática desportiva;      

III - exercitar a atividade desportiva profissional de 

acordo com as regras da respectiva modalidade 

desportiva e as normas que regem a disciplina e a 

ética desportiva.       

a) I apenas é verdadeiro 

b) II e III apenas são verdadeiros 

c) I e III apenas são verdadeiros 

d) I, II e III são verdadeiros 

QUESTÃO 12 

Em consonância com o Art. 55 da lei Federal 

9615/98 o Superior Tribunal de Justiça Desportiva e 

os Tribunais de Justiça Desportiva serão compostos 

por: 

a) cinco membros 

b) sete membros 

c) nove membros 

d) onze membros 

QUESTÃO 13 

Segundo oArt. 56-A da lei Federal 9615/98é 

condição para o recebimento dos recursos 

públicos federais que as entidades nominadas 

celebrem contrato de desempenho com o 

Ministério do Esporte, na forma do 

regulamento. § 2º São cláusulas essenciais do 

contrato de desempenho:   

I - a do objeto, que conterá a especificação do 

programa de trabalho proposto pela entidade;  

 II - a de estipulação das metas e dos resultados 

a serem atingidos e dos respectivos prazos de 

execução ou cronograma;  

III - a de previsão expressa dos critérios objetivos 

de avaliação de desempenho a serem 

utilizados, mediante indicadores de resultado;  

a) I e III apenas estão corretos 

b) II apenas está correto 

c) I e II apenas estão corretos  

d) I, II e III estão corretos 

QUESTÃO 14 

No que discorre a lei Federal 10264/01 fiscalizar a 

aplicação dos recursos repassados ao Comitê 

Olímpico Brasileiro e ao Comitê Paraolímpico 

Brasileiro em decorrência desta Lei, é 

competência do(a): 

a) Tribunal de Contas 

b) Ministério Público 

c) Ministério do Esporte 

d) Secretaria da Fazenda do Estado 

QUESTÃO 15 

No que concerne a lei Federal 10264/01 os 

recursos necessários ao fomento das práticas 

desportivas formais e não-formais serão 

assegurados em programas de trabalho 

específicos constantes dos orçamentos da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, além dos provenientes de 

______________  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. 

a) 10 por cento 

b) 05 por cento 

c) 02 por cento 

d) 01 por cento 

QUESTÃO 16 

Analise as afirmativas abaixo, marque V para 

Verdadeiro e F para Falso e assinale a 

alternativa correta: 

No que tange o Art. 2o da lei Federal 9696/98 

apenas serão inscritos nos quadros dos 
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Conselhos Regionais de Educação Física os 

seguintes profissionais: 

(  ) os possuidores de diploma obtido em curso 

de Educação Física, oficialmente autorizado ou 

reconhecido; 

(  ) os possuidores de diploma em Educação 

Física expedido por instituição de ensino superior 

estrangeira, revalidado na forma da legislação em 

vigor; 

(  ) os que, até a data do início da vigência 

desta Lei, tenham comprovadamente exercido 

atividades próprias dos Profissionais de Educação 

Física, nos termos a serem estabelecidos pelo 

Conselho Federal de Educação Física. 

a) V, V, F 

b) F, F, V 

c) F, V, F 

d) V, V, V 

QUESTÃO 17 

Como salienta 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, criadas nos termos da Constituição 

Federal, com personalidade jurídica própria. 

b) dois anos, em reunião das associações 

representativas de Profissionais de Educação 

Física, criadas nos termos da Constituição 

Federal, com personalidade jurídica 

compartilhada. 

c) quatro anos, em reunião das associações 

representativas de Profissionais de Educação 

Física, criadas nos termos da Constituição 

Federal, com personalidade jurídica própria 

d) quatro anos, em reunião das associações 

representativas de Profissionais de Educação 

Física, criadas nos termos da Constituição 

Federal, com personalidade jurídica 

compartilhada. 

QUESTÃO 18 

Sob a luz do Art. 2o  da lei Federal 11.438/06 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, exceto:  

a) Desporto educacional; 

b) Desporto psicossocial 

c) Desporto de participação; 

d) Desporto de rendimento. 

QUESTÃO 19 

No que tange o Art. 1o da lei Federal 11438/06A 

partir do ano-calendário de 2007 e até o ano-

calendário de 2015, inclusive, poderão ser deduzidos 

do imposto de renda devido, apurado na 

Declaração de Ajuste Anual pelas pessoas 

físicas ou em cada período de apuração, 

trimestral ou anual, pela pessoa jurídica 

tributada com base no lucro real os valores 

despendidos a título de patrocínio ou doação, 

no apoio direto a projetos desportivos e 

paradesportivos previamente aprovados pelo 

Ministério do Esporte. § 1o  As deduções de que 

trata o caput deste artigo ficam limitadas: 

a) Relativamente à pessoa jurídica, a 1% (um por 

cento) do imposto devido, observado em 

cada período de apuração. 

b) Relativamente à pessoa jurídica, a 2% (dois 

por cento) do imposto devido, observado em 

cada período de apuração. 

c) Relativamente à pessoa jurídica, a 3% (três 

por cento) do imposto devido, observado em 

cada período de apuração. 

d) Relativamente à pessoa jurídica, a 4% (quatro 

por cento) do imposto devido, observado em 

cada período de apuração. 

QUESTÃO 20 

Ainda em conformidade com o art. 1º da lei 

Federal 11438/06, principalmente no que alude 

ao §5o  Consideram-se vinculados ao 

patrocinador ou ao doador: 

I - a pessoa jurídica da qual o patrocinador ou o 

doador seja titular, administrador, gerente, 

acionista ou sócio, na data da operação ou nos 

12 (doze) meses anteriores; 

II - o cônjuge, os parentes até o terceiro grau, 

inclusive os afins, e os dependentes do 

patrocinador, do doador ou dos titulares, 

administradores, acionistas ou sócios de pessoa 

jurídica vinculada ao patrocinador ou ao 

doador, nos termos do inciso I deste parágrafo; 

III - a pessoa jurídica coligada, controladora ou 

controlada, ou que tenha como titulares, 

administradores acionistas ou sócios, alguma 

das pessoas a que se refere o inciso II deste 

parágrafo. 

a) I e II apenas são verdadeiros 

b) II e III apenas são verdadeiros 

c) III apenas é verdadeiro 

d) I, II e III são verdadeiros 

QUESTÃO 21 

Sobre a equipe de Basquetebol, assinale a 

alternativa incorreta: 

a) Até nove (09) membros de equipe com 

direito a jogar, incluindo um capitão. 

b) Um técnico e, se a equipe desejar, um 

assistente técnico. 

c) Um máximo de cinco (5) acompanhantes de 

equipe que podem sentar no banco da 

equipe e têm funções especiais 

d) Cinco (5) jogadores de cada equipe deverão 

estar na quadra durante o tempo de jogo e 

podem ser substituídos. 
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QUESTÃO 22 

No que consiste o tempo do jogo no Basquetebol e 

suas paradas, assinale a alternativa correta: 

a) Existirão intervalos de jogo de um (1) minuto entre 

o primeiro e o segundo período (primeira 

metade), entre o terceiro e o quarto período 

(segunda metade) e antes de cada período 

extra. 

b) Existirão intervalos de jogo de dois (2) minutos 

entre o primeiro e o segundo período (primeira 

metade), entre o terceiro e o quarto período 

(segunda metade) e antes de cada período 

extra. 

c) Existirão intervalos de jogo de três (3) minutos 

entre o primeiro e o segundo período (primeira 

metade), entre o terceiro e o quarto período 

(segunda metade) e antes de cada período 

extra. 

d) Existirão intervalos de jogo de quatro (4) minutos 

entre o primeiro e o segundo período (primeira 

metade), entre o terceiro e o quarto período 

(segunda metade) e antes de cada período 

extra. 

QUESTÃO 23 

A Contagem Padrão no Tênis é chamada sempre 

com os pontos do sacador primeiro:  

I - Sem ponto - “Zero”  

II - Primeiro ponto - “15”  

III - Segundo ponto - “30”  

IV - Terceiro ponto - “40”  

V - Quarto ponto - “Game” 

a) I e II apenas estão corretos 

b) I, II, III e IV apenas estão corretos. 

c) II, III, IV e V apenas estão corretos. 

d) I, II, III, IV e V estão corretos. 

QUESTÃO 24 

Durante uma jogada no tênis, sea bola em jogo 

toca uma instalação permanente após ter tocado 

na quadra correta, o jogador que golpeou a bola: 

a) Ganha o ponto 

b) Perde o ponto 

c) Anula o ponto 

d) Diminui o ponto 

QUESTÃO 25 

Sobre a raquete do Tênis de mesa, é incorreto 

afirmar: 

a) A raquete pode ser de qualquer tamanho, forma 

ou peso e constituída de madeira natural em 85% 

do material. 

b) O lado usado para bater na bola deve ser 

coberto com borracha com pinos para fora 

tendo uma espessura máxima de 2mm, ou por 

uma borracha "sanduíche" com pinos para fora 

ou para dentro, tendo uma espessura máxima de 

4mm. 

c) A raquete tem que ter duas cores diferentes, para 

ser usada. 

d) É permitido jogar com o lado de madeira. 

QUESTÃO 26 

A partida de Tênis de mesa é constituída de sets 

de: 

a) 05 (cinco) pontos. 

b) 07 (sete) pontos. 

c) 09 (nove) pontos. 

d) 11 (onze) pontos. 

QUESTÃO 27 

No futebol de campo, a distância entre os 

postes de meta será de: 

a) 7,22 m e a distância da parte inferior do 

travessão ao solo será de 2,24 m. 

b) 7,32 m e a distância da parte inferior do 

travessão ao solo será de 2,44 m. 

c) 7,22 m e a distância da parte inferior do 

travessão ao solo será de 2,54 m. 

d) 7,32 m e a distância da parte inferior do 

travessão ao solo será de 2,34 m. 

QUESTÃO 28 

Se, após ser marcado um gol, o árbitro 

perceber, antes de reiniciar o jogo, que havia 

uma pessoa extra no campo de jogo no 

momento em que o gol foi marcado o árbitro 

deverá validar o gol se: 

a) A pessoa extra for um agente externo e 

interferir no jogo 

b) A pessoa extra for um jogador substituído ou 

funcionário oficial da equipe que marcar o 

gol 

c) A pessoa extra for um jogador, substituto ou 

funcionário oficial da equipe que marcar o 

gol. 

d) A pessoa extra for um agente externo e não 

interferir no jogo; 

QUESTÃO 29 

No futsal, o número máximo de jogadores 

reserva para substituição são de: 

a) 7 jogadores 

b) 8 jogadores 

c) 9 jogadores 

d) 10 jogadores 

QUESTÃO 30 

No futsal, quando se prorroga uma partida para 

cobrança de uma penalidade máxima ou um 

tiro livre direto sem direito a formação de 

barreira: 

a) A equipe beneficiada pode efetuar 

substituição de jogador e a equipe infratora 

não pode substituir o goleiro. 

b) A equipe beneficiada não pode efetuar 

substituição de jogador e a equipe infratora 

não pode substituir o goleiro. 

c) A equipe beneficiada não pode efetuar 

substituição de jogador e a equipe infratora 

pode substituir o goleiro. 
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d) A equipe beneficiada pode efetuar substituição 

de jogador e a equipe infratora pode substituir o 

goleiro. 

QUESTÃO 31 

No voleibol a rede é colocada verticalmente sobre 

a linha central Sua parte superior é ajustada a: 

a) 2,40 metros do solo para os homens e 2,20 metros 

para as mulheres. 

b) 2,41 metros do solo para os homens e 2,22 metros 

para as mulheres. 

c) 2,43 metros do solo para os homens e 2,24 metros 

para as mulheres. 

d) 2,45 metros do solo para os homens e 2,25 metros 

para as mulheres. 

QUESTÃO 32 

São funções do capitão da equipe em uma partida 

de voleibol: 

I -  Pedir autorização para trocar o uniforme, no 

todo ou em parte;  

II -  Pedir autorização para verificar as posições das 

equipes;  

III -  verificar o piso, a rede, a bola, etc; 

a) I e II apenas são verdadeiros. 

b) II e III apenas são verdadeiros. 

c) I e III apenas são verdadeiros. 

d) I, II e III são verdadeiros. 

QUESTÃO 33 

Analise as afirmativas abaixo, marque V para 

Verdadeiro e F para Falso e assinale a alternativa 

correspondente: 

No Handebol, Um time-out é obrigatório quando: 

(   ) uma exclusão por 2 minutos ou uma 

desqualificação for aplicada; 

(   ) um tempo técnico for concedido; 

(   )  houver um sinal de apito do cronometrista ou 

do Delegado técnico; 

(   ) consultas entre os árbitros forem necessárias. 

a) V, V, F, F 

b) F,V, V, F 

c) F, F, V, F 

d) V, V, V, V 

QUESTÃO 34 

No handebol se um jogador adicional entrar na 

quadra sem fazer uma substituição, ou um suplente 

interferir ilegalmente no jogo a partir da área de 

substituição, deverá haver uma exclusão de: 

a) 4 minutos para tal jogador. 

b) 3 minutos para tal jogador. 

c) 2 minutos para tal jogador. 

d) 1 minuto para tal jogador. 

QUESTÃO 35 

No Xadrez, a peça que se movimenta na diagonal 

mantendo-se sempre nas casas de mesma cor que se 

encontrava no início do jogo, podendo ir para frente 

e para trás, quantas casas quiser, mas não pode pular 

nenhuma outra peça, é denominada de: 

a) Peão 

b) Bispo 

c) Torre 

d) Cavalo 

QUESTÃO 36 

No Xadrez, todas as peças efetuam uma 

captura fazendo seu movimento próprio e 

ocupando a casa que era ocupada por uma 

peça adversária, exceto: 

a) Rei 

b) Rainha 

c) Peão 

d) Torre 

QUESTÃO 37 

Segundo o Coletivo de Autores – Metodologia 

do Ensino de Educação Física, a expressão 

corporal é considerada uma: 

a) linguagem. 

b) Desenvoltura temporal 

c) forma de interação. 

d) desenvoltura condicionada. 

QUESTÃO 38 

A dieta de um praticante de atividade física, 

assim como a de um sedentário, deve ser 

composta, em sua maioria, por alimentoscom 

mais fontes de: 

a) carboidratos 

b) vitamina C 

c) vitamina E 

d) proteína 

QUESTÃO 39 

Nas ações de socorros e urgência no esporte, 

quando a locomoção da  

vítima é inevitável e há fraturas, é correto o 

seguinte procedimento: 

I -  Não mover a vítima antes de conhecer a 

lesão 

II -  Não lhe permitir levantar-se ou sentar-se 

III -  Não lhe dar álcool ou estimulantes 

IV -  Não remover a vítima sem uma prévia 

imobilização 

V -  Caso não possa fazer imobilização, cubra e 

aqueça a vítima. 

a) I, II, III e V apenas são verdadeiros. 

b) II, III e IV apenas são verdadeiros. 

c) I, e III apenas são verdadeiros. 

d) I, II, III, IV e V são verdadeiros. 

QUESTÃO 40 

Girar, virar-se, empurrar, puxar, são: 

a) Movimentos estabilizadores 

b) Movimentos locomotores 

c) Movimentos condensadores 

d) Movimentos manipulativos 




