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Leia o Texto para responder às questões de nº 1 a nº 5. 

Dá para crescer depois de adulto? 

Se você é verticalmente prejudicado, não se iluda: depois 

que a fase natural de crescimento passa, é difícil 
conseguir resultados significativos, e o único tratamento 

que funciona é complicado. Durante a puberdade, somos 
afetados de duas formas pelos hormônios sexuais. 

Primeiro, eles estimulam a liberação do hormônio do 

crescimento. É o que gera o famoso estirão. Mais tarde, 
porém, eles provocam a calcificação das cartilagens de 

crescimento entre os ossos. Enquanto houver cartilagem, 
há esperanças. Depois... “Uma vez fechadas, há pouco 

crescimento adicional”, diz a endocrinologista Leila 
Pedroso de Paul. “Atingimos 97% da nossa altura final 

aos 13 anos de idade óssea para meninas e aos 16 para 

meninos.” É a vida.                      Superinteressante – 
junho de 2010 

 
QUESTÃO 01 

Assinale a opção que contenha a resposta mais 

adequada ao título do texto. 
a) Não, é impossível crescer mais um pouco depois que 

nos tornamos adultos. 
b) Não, pois os hormônios são afetados de forma 

irredutível na fase de crescimento. 
c) Sim, uma vez que haja interrupção na calcificação das 

cartilagens de crescimentos. 

d) Às vezes a pessoa pode ter um resultado expressivo, 
desde que se predisponha a um tratamento complicado. 

 
QUESTÃO 02 

Observe os conectivos sublinhados nas frases abaixo: 

I – “Se você é verticalmente prejudicado” 
II – “depois que a fase natural de crescimento passa” 

III – “Mais tarde, porém, eles provocam a calcificação 
das cartilagens de crescimento entre os ossos” 

IV – “Enquanto houver cartilagem, há esperanças” 

    Os conectivos que expressam noção de tempo 
constam nas opções: 

a) II e IV apenas. 
b) I e III apenas. 

c) I e II apenas. 
d) III e IV apenas. 

 

QUESTÃO 03 
Observe. 

I – “Enquanto houver cartilagem” 
II – “somos afetados de duas formas pelos hormônios 

sexuais” 

III – “há esperanças” 
IV – “eles estimulam a liberação do hormônio do 

crescimento” 
V – “há pouco crescimento adicional” 

As frases que possuem a mesma classificação quanto ao 
tipo de sujeito são: 

a) I, III e IV apenas. 

b) I, III e V apenas. 
c) II, IV e V apenas. 

d) III e IV apenas. 
 

QUESTÃO 04 

Em “Primeiro, eles estimulam a liberação do hormônio do 

crescimento.” e “Mais tarde, porém, eles provocam a 
calcificação das cartilagens de crescimento entre os 

ossos.”, os pronomes sublinhados referem-se, 
respectivamente, à: 

a) Hormônio de crescimento – estirão. 

b) Hormônios sexuais – hormônios sexuais. 
c) Hormônios sexuais – hormônio de crescimento. 

d) Hormônio de crescimento – hormônio de crescimento. 
 

QUESTÃO 05 
Assinale a opção em que o par de palavras esteja com o 

plural correto. 

a) Estirães – naturais. 
b) Calcificaçãos – adicionais. 

c) Liberaçãos – finais. 
d) Estirões – difíceis. 

 

QUESTÃO 06 
Se uma pessoa resolve economizar R$ 2,50 por dia, 

levando em conta que cada mês tenha 30 dias, podemos 
afirmar que, em 6 meses, ela terá uma quantia de: 

a) R$ 450,00 
b) R$ 475,00 

c) R$ 525,00 

d) R$ 550,00 
 

QUESTÃO 07 
Observe a seguinte tabela referente ao consumo mensal 

de energia elétrica de uma residência: 

 

Aparelho 

Consumo 

Mensal 

Geladeira 12,5 kW 

Forno Elétrico 14 kW 

TV 56 kW 

Lâmpada 34 kW 

 

Considerando que cada kW custe R$ 0,15, podemos 
afirmar que a conta desta residência ao final de 1 mês 

será de, aproximadamente: 

a) R$ 17,47  
b) R$ 19,20 

c) R$ 21,40 
d) R$ 22,00 

 
QUESTÃO 08 

O salário de Maria é igual a 90% do de João. A diferença 

entre os salários é de R$ 500,00. O salário de Maria é de: 
a) R$ 4.000,00 

b) R$ 4.500,00 
c) R$ 4.750,00 

d) R$ 5.000,00 

 
QUESTÃO 09 

Um banco cobra sempre 
10

1
 de juros do valor do 

empréstimo, independente do valor adquirido pelo 

cliente. Suponhamos que uma pessoa que vai casar faça 
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um empréstimo de R$ 100.240,00. Então, podemos 

afirmar que o valor do juro que o cliente terá de pagar 

ao banco é de: 
a) R$ 10.024,00  

b) R$ 10.240,00 
c) R$ 10.204,00 

d) R$ 1.024,00 

 
QUESTÃO 10 

A soma das soluções da equação (2x-5).(2x+6).(3x-9)=0   
            

a) 
3

5
 

b) -3 

c) 3 
d) -5 

 
QUESTÃO 11 

O termo Cultura tem sido considerado como um dos mais 

importantes assuntos discutidos no mundo 
contemporâneo. Diversos autores de diferentes áreas do 

conhecimento, assim como da Educação Física, entre 
outros, também se preocupam com a questão em foco, 

deixando expresso o entendimento da Cultura como um 

aspecto relevante para a vida em sociedade assim como: 
a) um divisor entre os costumes e as características 

entre os povos e nações. 
b) um elo de valorização das experiências vividas no 

meio social. 

c) uma maneira informal de aprendizado e aquisição de 
conhecimento.  

d) uma forma de relatar a história, envolvendo a própria 
cultura na questão das lendas. 

 
QUESTÃO 12 

A consequência da antiga exclusividade biológica na 

consideração do corpo pela educação física dava qual 
característica à disciplina no ambiente pedagógico? 

a) Inclusiva. 
b) Cognitivista. 

c) Tecnicista. 

d) Participativa. 
 

QUESTÃO 13 
O objetivo pedagógico vai além de ensinar apenas aquilo 

que já faz parte do jogo, mas sim acrescentar outras 
qualidades que foram colocadas nele, como a 

contribuição para a construção de valores que coíbem a 

competição exacerbada e a conquista de resultados a 
qualquer custo. 

Quais valores são esses? 
a) Morais e éticos. 

b) Cívicos e patrióticos.  

c) Religiosos e fraternos. 
d) Desportivos e competitivos. 

 
QUESTÃO 14 

Os jogos cooperativos possuem diversas características 

libertadoras, e, dentre elas, destaca-se a libertação da 
agressão, que pode ser alcançada dando-se ênfase à 

participação e à autoestima de cada pessoa; criando-se 

jogos em que cada participante estabeleça seu próprio 

ritmo; adaptando-se jogos conhecidos, diminuindo a 

importância do resultado final e eliminando o contato 
físico do tipo: 

a) Destrutivo. 
b) Proposital. 

c) Lesivo. 

d) Acidental. 
 

QUESTÃO 15 
Entre as fases que constituem o ciclo de um projeto de 

lazer, fornecendo subsídios conceituais e metodológicos 
para a sua identificação, são utilizados instrumentos 

facilitadores de planejamento e gestão conhecidos como:  

a) Administração e Marketing Esportivo. 
b) Administração e Logística.  

c) Matriz Lógica (ou Marco Lógico), Teoria Sociológica da 
Decisão e Ação Comunitária. 

d) Teoria do Esporte, Psicologia do Esporte e Dinâmica 

do Lazer. 
 

QUESTÃO 16 
Como é conhecido a contínua alteração no 

comportamento do ser ao longo do ciclo da vida, 
realizado pela interação entre as necessidades da tarefa 

biológica e as condições do ambiente em que se 

encontra o indivíduo? 
a) Desenvolvimento motor. 

b) Crescimento. 
c) Envelhecimento. 

d) Maturação. 

 
QUESTÃO 17 

Obesidade é determinada pela porcentagem de tecido 
adiposo que o indivíduo possui. A obesidade é 

determinada pelo: 

a) excesso de peso corporal na estrutura total do 
indivíduo. 

b) excesso de gordura corporal no peso corporal total do 
indivíduo. 

c) excesso de peso sobre o IMC do indivíduo. 
d) pela falta de massa magra relacionado ao IMC do 

indivíduo. 

 
QUESTÃO 18 

O exercício físico é uma condição onde ocorre um 
aumento da demanda energética do organismo visando à 

manutenção da atividade muscular. A energia derivada 

dos nutrientes ingeridos na alimentação tem fundamental 
importância para o fornecimento de energia química, 

contribuindo com a manutenção do trabalho muscular a 
partir da geração de: 

a) oxigênio. 
b) gás carbonico. 

c) carboidrato. 

d) adenosina trifosfato. 
 

QUESTÃO 19 
A utilização de glicogênio muscular durante o exercício 

físico pode dever a um aumento da secreção de 
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hormônios contrarregulatórios, os quais são responsáveis 

pela depreciação das reservas energéticas. 

Como é conhecido cientificamente esse processo de 
depreciação? 

a) Hipotrofia. 
b) Hipertrofia. 

c) Catabolismo. 

d) Anabolismo. 
 

QUESTÃO 20 
Como pode ser definida a quantidade máxima de força 

que um músculo ou grupo muscular pode gerar em um 
padrão específico de movimento? 

a) Resistência muscular. 

b) Força muscular. 
c) Potência muscular. 

d) Tônus muscular. 
 

QUESTÃO 21 

Durante um exercício, ocorrem várias alterações 
cardiovasculares. Todas apresentam um objetivo comum: 

permitir que o sistema cardiovascular satisfaça as 
demandas aumentadas impostas a ele, e que o mesmo 

realize suas funções com máxima eficiência. A frequência 
cardíaca aumenta em proporção direta a intensidade do 

exercício até se encontrar próximo ao ponto de exaustão. 

À medida que se aproxima desse ponto, a frequência 
cardíaca começa a se comportar de qual maneira, 

indicando que está aproximando a frequência cardíaca 
máxima? 

a) Aumentando. 

b) Diminuindo.  
c) Estabilizando.  

d) Oscilando. 
 

QUESTÃO 22 

Muitos treinadores são levados a acelerar o processo de 
formação esportiva em busca de resultados rápidos. Por 

esse motivo o ensino das modalidades esportivas tem se 
baseado principalmente em qual domínio antes do 

envolvimento com o jogo? 
a) Habilidades físicas.  

b) Habilidades motoras. 

c) Habilidades competitivas. 
d) Competências psicológicas. 

 
QUESTÃO 23 

O estilo de vida é definido por Nahas como sendo “um 

conjunto de ações habituais que refletem as atitudes, os 
valores e as oportunidades na vida das pessoas”. O estilo 

de vida está associado aos diversos: 
a) hábitos e opções que a pessoa realiza em seu dia a 

dia. 
b) trabalhos e serviços que a pessoa realiza em sua vida. 

c) hábitos e diversões que a pessoa realiza em sua 

juventude. 
d) exercícios e competições que a pessoa realiza em sua 

vida. 
 

 

 

QUESTÃO 24 

Aptidão Física é um conjunto de características que está 

relacionada com a capacidade de realizar atividades 
físicas. Essas características: 

a) a pessoa as tem ou as desenvolve. 
b) a pessoa apenas as tem. 

c) a pessoa apenas as desenvolve. 

d) a pessoa adquire-as ao longo da vida. 
 

QUESTÃO 25 
A participação de crianças em programas de treinamento 

de força regular resulta em diversos benefícios 
relacionados à saúde e ao desempenho, bem como 

melhoram as habilidades motoras e reduzem lesões em 

atividades esportivas e recreativas. 
      Todavia, os exercícios para crianças e jovens devem 

ser aqueles que possam ser executados com relativa 
velocidade de movimentos. Os programas com exercícios 

que se apresentam melhores para o desenvolvimento de 

força em crianças são caracterizados por movimentos: 
a) lentos. 

b) normais. 
c) potentes.  

d) rápidos. 
 

QUESTÃO 26 

Para que o treinamento resistido seja seguro e eficaz 
para crianças, algumas orientações devem ser seguidas, 

entre elas: 
I. Programa compatível ao nível de desenvolvimento das 

crianças. 

II. Instrução dirigida por profissionais qualificados. 
III. Utilização de complementos ou suplementos 

alimentares 
IV.  Iniciar o programa com exercícios simples e 

aumentar a carga gradualmente. 

a) Apenas as afirmações I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmações I, III e IV estão corretas. 

c) Apenas as afirmações I, II e IV estão corretas. 
d) Apenas as afirmações II, III e IV estão corretas. 

 
QUESTÃO 27 

Entre os principais benefícios para a saúde, advindos da 

prática de atividade física, estão os efeitos como o 
aumento do volume sistólico, o aumento da potência 

aeróbica, o aumento da ventilação pulmonar, a melhora 
do perfil lipídico,  a diminuição da pressão arterial, a 

melhora da sensibilidade à insulina e a diminuição da 

frequência cardíaca em repouso e no trabalho 
submáximo. 

      Esses efeitos são considerados: 
a) efeitos antopométricos. 

b) efeitos cinesiológicos. 
c) efeitos fisiológicos. 

d) efeitos metabólicos. 

 
QUESTÃO 28 

 “Um campo do conhecimento que trata do 
relacionamento entre o Esporte e a Educação. Esse 

campo é direcionada para dar os fundamentos teóricos 

para a prática dos esportes com o objetivo de melhorar o 
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desenvolvimento do homem e enriquecer a qualidade de 

vida. Área acadêmica de estudo que focaliza as 

intervenções educacionais no domínio do Esporte e do 
movimento humano.” 

Esse trecho se refere a qual área esportiva? 
a) Teoria do Esporte. 

b) Pedagogia do Esporte. 

c) Recreação e Lazer. 
d) Educação Física Escolar. 

 
QUESTÃO 29 

Os jogos esportivos coletivos fazem parte da cultura 
contemporânea mundial, e modalidades como 

basquetebol, handebol, voleibol, futsal e futebol são 

conhecidas em diferentes partes do mundo. Quando 
ensinados de forma adequada, esses jogos podem 

contribuir para o desenvolvimento integral do indivíduo, 
proporcionando a aprendizagem e o aperfeiçoamento de 

competências técnico-táticas, socioafetivas e cognitivas. 

Todas as modalidades esportivas coletivas citadas 
possuem seis características em comum, que permitem 

observar semelhanças nas estruturas dos jogos. São elas 
um espaço de jogo, companheiros de equipe, 

adversários, as regras específicas e o alvo ou meta a ser 
atacado e: 

a) o número de atletas. 

b) o objetivo.  
c) a bola. 

d) os árbitros. 
 

QUESTÃO 30 

Quando se fala de tática para o iniciante esportivo, vem à 
memória das pessoas aquela série de formações 

defensivas e ofensivas e de jogadas executadas pela 
equipe esportiva, que na verdade refere-se à: 

a) técnica de jogo. 

b) estratégia do jogo. 
c) formações táticas. 

d) formações técnicas. 
 

QUESTÃO 31 
Segundo MARCELLINO 2001 lazer é um espaço 

privilegiado à efervescência do prazer, que atua no 

campo da subjetividade e favorece modificações 
importantes, conceitos, significados, representações da 

realidade vivida, é uma manifestação do: 
a) trabalho. 

b) estresse. 

c) esporte. 
d) ócio. 

 
QUESTÃO 32 

Qual ciência visa a performance desportiva ou 
ergonomia, procurando estabelecer proporções corporais 

ideais? 

a) Fisiculturismo. 
b) Culturismo. 

c) Bioimpedância. 
d) Antopometria. 

 

 

 

QUESTÃO 33 

Quando a quantidade de gordura localizada na região 
abdominal predomina sobre a quantidade de gordura 

localizada nas extremidades do corpo, indicam riscos de 
desencadear distúrbios: 

a) cardiorrespiratórios. 

b) cardiovasculares. 
c) circulatórios. 

d) pulmonares. 
 

QUESTÃO 34 
Para que um evento esportivo possa ser realizado com 

sucesso em um grande espaço de tempo ou em apenas 

um dia, é necessário o respeito a algumas etapas de um 
evento esportivo. Entre essas etapas estão: 

I. Congresso Técnico 
II. Congresso Prático 

III. Cerimônia de Encerramento  

IV. Congresso de Encerramento 
a) Apenas as afirmações I, II e III estão corretas. 

b) Apenas as afirmações I, II e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmações I, III e IV estão corretas. 

d) Apenas as afirmações II, III e IV estão corretas. 
 

QUESTÃO 35 

O esporte quando realizado predominantemente de 
forma normatizada e padronizada visando a atender o 

rendimento, reflete a forma cobrada por quais tipos de 
sociedades? 

a) Ditatoriais. 

b) Industriais. 
c) Democráticas. 

d) Escravistas. 
 

QUESTÃO 36 

Segundo o Art. 22 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, aos pais incumbem o dever de sustento, 

guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes 
ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e 

fazer cumprir as determinações judiciais. Diante dessa 
premissa é correto afirmar que:                                                            

a) A falta ou a carência de recursos materiais constitui 

motivo suficiente para a perda de o pátrio poder.                                                                                                                                                    
b) A falta ou a carência de recursos materiais não 

constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão 
do poder familiar.                                                                                

c) A falta ou a carência de recursos materiais constitui 

motivo suficiente para a suspensão do poder familiar.                                                                                                        
d) A falta ou a carência de recursos materiais constitui 

motivo suficiente para a perda ou a suspensão do pátrio 
poder. 

 
QUESTÃO 37 

Com Referência ao Estatuto da Criança e do Adolescente.   

Assinale a opção correta.                                                                                                   
a) A permanência da criança e do adolescente em 

programa de acolhimento institucional não se prolongará 
por mais de 2 (dois) anos, salvo comprovada 

necessidade que atenda ao seu superior interesse, 

devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. 
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b) A permanência da criança e do adolescente em 

programa de acolhimento institucional não se prolongará 

por mais de 1 (um) ano, salvo comprovada necessidade 
que atenda ao seu superior interesse, devidamente 

fundamentada pelo conselho tutelar. 
c) A permanência da criança e do adolescente em 

programa de acolhimento institucional não se prolongará 

por mais de 6 (seis) meses, salvo comprovada 
necessidade que atenda ao seu superior interesse, 

devidamente fundamentada pela equipe interprofissional. 
d) A permanência da criança e do adolescente em 

programa de acolhimento institucional não se prolongará 
por mais de 2 (dois) anos, salvo comprovada 

necessidade que atenda ao seu superior interesse, 

devidamente fundamentada pela equipe multidisciplinar.    
 

QUESTÃO 38 
Segundo o Art. 250, da lei 8069/90, consta como pena à 

multa de dez a cinquenta salários de referência; em caso 

de reincidência, a autoridade judiciária poderá 
determinar o fechamento do estabelecimento por até 

quinze dias, ato inflacionário de: 
a) Anunciar peças teatrais, filmes ou quaisquer 

representações ou espetáculos, sem indicar os limites de 
idade a que não se recomendem. 

b) Hospedar criança ou adolescente, desacompanhado 

dos pais ou responsável ou sem autorização escrita 
destes, ou da autoridade judiciária, em hotel, pensão, 

motel ou congênere. 
c) Transmitir adolescentes, através de rádio ou televisão, 

espetáculo em horário diverso do autorizado ou sem 

aviso de sua classificação. 
d) Exibir filme, trailer, peça, amostra, participação ou 

congênere classificado pelo órgão competente como 
inadequado às crianças ou adolescentes admitidos ao 

espetáculo. 

 
QUESTÃO 39 

Segundo o texto da Constituição Federal de 1988, o 
dever do Estado para com a educação será efetivado, 

entre outras formas, por meio: 
a) da municipalização gradativa do ensino fundamental. 

b) do atendimento ao educando, no ensino fundamental, 

através de programas suplementares de material 
didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à 

saúde. 
c) do atendimento obrigatório, pela União, de 10% das 

matrículas de ensino médio em escolas técnicas federais. 

d) da garantia de bolsas de estudo em escolas privadas 
próximas à residência do aluno, no caso do poder 

municipal não atender à demanda por educação infantil. 
 

QUESTÃO 40 
No referido Art. 214. Da Constituição da República 

Federativa do Brasil, é afirmado que “A lei estabelecerá o 

plano nacional de educação, de duração plurianual, 
visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em 

seus diversos níveis e à integração das ações do Poder 
Público que conduzam à ...” 

a) melhoria da qualidade do ensino. 

b) erradicação das cotas universitárias. 

c) universalização do atendimento secretariado. 

d) formação para o trabalho voluntário. 

 
QUESTÃO 41 

No referido Art. 20 da lei 10741/03, é afirmado que o 
idoso tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, 

diversões, espetáculos, produtos e serviços que: 

a) respeitem sua peculiar condição de idade 
b) estejam disponíveis nos dias e horários adequados 

c) promovam a liberdade e anarquização 
d) fomentem a modernidade deixando o laconismo  

 
QUESTÃO 42 

Segundo o Art. 23 da lei 10741/03. A participação dos 

idosos em atividades culturais e de lazer será 
proporcionada mediante descontos de pelo menos: 

a) Pelo menos 40% para eventos artísticos, culturais, 
esportivos e de lazer 

b) Pelo menos 50% para eventos artísticos, culturais, 

esportivos e de lazer 
c) Pelo menos 60% para eventos artísticos, culturais, 

esportivos e de lazer 
d) Pelo menos 70% para eventos artísticos, culturais, 

esportivos e de lazer 
 

QUESTÃO 43 

Na referida lei 10741/03, especificamente o  Art. 43, é 
afirmado que as medidas de proteção ao idoso são 

aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei 
forem ameaçados ou violados, EXCETO por: 

a) por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 

b) por falta, omissão ou abuso da família, curador ou 
entidade de atendimento; 

c) em razão de sua condição pessoal. 
d) Por falta de atendimento religioso, hospitalar e cívil 

 

QUESTÃO 44 
Segundo o art. 97 da lei 10741/03, deixar de prestar 

assistência ao idoso, quando possível fazê-lo sem risco 
pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, 

retardar ou dificultar sua assistência à saúde, sem justa 
causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro de 

autoridade pública, compete a pena de: 

a) Detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa. 
b) Detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos e multa. 

c) Detenção de 2 (dois) meses a 1 (um) ano e multa. 
d) Reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos. 

 

QUESTÃO 45 
Analise as afirmativas abaixo e assinala a alternativa 

correta: 
No que concerne a lei 10741/03, especificamente o Art. 

46. A política de atendimento ao idoso far-se-á por meio 
do conjunto articulado de ações governamentais e não-

governamentais da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios.  Art. 47. São linhas de ação da 
política de atendimento: 

I –  políticas e programas de assistência social, em 
 caráter supletivo, para aqueles que necessitarem; 
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II –  serviços especiais de prevenção e atendimento 

 às vítimas de negligência, maus-tratos, 

 exploração, abuso, crueldade e opressão; 
III –  serviço de identificação e localização de parentes 

 ou responsáveis por idosos abandonados em 
 hospitais e  instituições de longa 

 permanência; 

IV –  proteção jurídico-social por entidades de defesa 
 dos direitos dos idosos; 

V -  mobilização da opinião pública no sentido da 
 participação dos diversos segmentos da 

 sociedade no atendimento do idoso. 
a) I, II e III apenas estão corretas 

b) I, III, IV e V apenas estão corretas. 

c) I, IV e V apenas estão corretas. 
d) I, II, III, IV e V estão corretas. 

 
QUESTÃO 46 

Segundo o Art. 8o  da lei 10.671/03 as competições de 

atletas profissionais de que participem entidades 
integrantes da organização desportiva do País deverão 

ser promovidas de acordo com calendário anual de 
eventos oficiais que: 

a) garanta às entidades de prática desportiva 
participação em competições durante pelo menos seis 

meses do ano; 

b) garanta às entidades de prática desportiva 
participação em competições durante pelo menos oito 

meses do ano; 
c) garanta às entidades de prática desportiva 

participação em competições durante pelo menos dez 

meses do ano; 
d) garanta às entidades de prática desportiva 

participação em competições durante pelo menos 
doze meses do ano; 

 

QUESTÃO 47 
No que concerne o Art. 9o  da lei 10.671/03, é direito do 

torcedor que o regulamento, as tabelas da competição e 
o nome do Ouvidor da Competição sejam divulgados até: 

a) quarenta dias antes de seu início 
b) cinquenta dias antes de seu início 

c) sessenta dias antes de seu início 

d) setenta dias antes de seu início 
 

QUESTÃO 48 
No referido Art. 13 da lei 10.671/03 é afirmado que o 

torcedor tem direito a segurança nos locais onde são 

realizados os eventos esportivos antes, durante e após a 
realização das partidas. Art. 14 afirma que “a 

responsabilidade pela segurança do torcedor em evento 
esportivo é da entidade de prática desportiva detentora 

do mando de jogo e de seus dirigentes, que deverão 
informar imediatamente após a decisão acerca da 

realização da partida, dentre outros, aos órgãos públicos 

de segurança, transporte e higiene, os dados necessários 
à segurança da partida, especialmente: 

a) competidores 
b) ligas 

c) capacidade de público do estádio. 

d) Valores dos ingressos 

QUESTÃO 49 

Segundo a lei 10.671/03, especificamente o Art. 26. Em 

relação ao transporte de torcedores para eventos 
esportivos, fica assegurado ao torcedor partícipe: 

I -  o acesso a transporte seguro e organizado; 
II -  a ampla divulgação das providências tomadas em 

 relação ao acesso ao local da partida, seja em 

 transporte público ou privado; 
III -  a organização das imediações do estádio em que 

 será disputada a partida, bem como suas 
 entradas e saídas, de modo a viabilizar, 

 sempre que possível, o acesso seguro e rápido 
 ao evento, na entrada, e aos meios de 

 transporte, na saída. 

a) I e II apenas estão corretas 
b) I e III apenas estão corretas 

c) I, II, e III estão corretas 
d) II apenas está correta 

 

QUESTÃO 50 
No que concerne a lei  10.671/03, em seu Art. 30. É 

direito do torcedor que a arbitragem das competições 
desportivas seja, EXCETO:  

a) Independente. 
b) Imparcial 

c) Não remunerada 

d) isenta de pressões. 
 

 
 





