
101 – AGENTE ADMINISTRATIVO J29

OS TEXTOS E AS QUESTÕES FORAM REDIGIDOS CONFORME O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO
DA LÍNGUA PORTUGUESA, MAS ESTE NÃO SERÁ COBRADO NO CONTEÚDO.
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O candidato receberá do fiscal:
Um Caderno de Questões contendo objetivas de múltipla escolha e .
Uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva.
Um Caderno de Respostas personalizado para a Prova Discursiva (Redação).
Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a numeração das questões e a paginação estão corretas e se não há

falhas, manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações
posteriores.

Atotalidade das Provas terá a duração de , incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas da Prova Objetiva.
Iniciadas as Provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorridas de prova, devendo, ao sair, entregar ao

fiscal de sala, obrigatoriamente, o Caderno de Questões e a Folha de Respostas das provas Objetiva e Discursiva.
O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões faltando para o término do horário estabelecido para o fim da

prova, desde que o candidato permaneça em sala até este momento, entregando suas Folhas de Respostas. A Folha de Respostas da Prova
Objetiva e o texto transcrito no campo Texto Definitivo da Prova Discursiva, serão os únicos documentos válidos para correção.

Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos.
Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um fiscal volante para

acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário e depois da
utilização deste, ser submetido a revista com detector de metais. Na situação descrita, se for detectado que o candidato está portando qualquer
tipo de equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do concurso.

O candidato, ao terminar a(s) prova(s), deverá retirar-se imediatamente do estabelecimento de ensino, não podendo permanecer nas
dependências deste

80 (oitenta) questões 01 (uma) questão discursiva (Redação)

5 (cinco) horas
2 (duas) horas

60 (sessenta) minutos

, bem como não poderá utilizar os sanitários.

INSTRUÇÕES GERAIS

04/2013

INSTRUÇÕES – PROVA OBJETIVA
�

�

�

�

�

Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas.
A Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às

respostas.
Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas, usando caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Para cada

questão existe apenas resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta,
emendas ou rasuras.

O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, completamente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo abaixo:

Todas as questões deverão ser respondidas.

1 (uma)

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Nome do Candidato Número de Inscrição

EDITAL Nº 01/2013

CONSELHO REGIONAL DE
EDUCAÇÃO FÍSICA – 4ª REGIÃO

CONCURSOS PÚBLICOS

Espaço reservado para anotação das respostas

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 4ª REGIÃO – 01/2013

Nome:__________________________________________________________ Inscrição:_______________________

101 – AGENTE ADMINISTRATIVO J29 CONCURSOS PÚBLICOS

O gabarito da Prova Objetiva estará disponível no site da a partir do dia .Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br) 08 de abril de 2013

INSTRUÇÕES – PROVA DISCURSIVA (REDAÇÃO)

- Para realização da Prova Discursiva, o candidato receberá caderno específico, no qual redigirá com caneta de tinta azul ou preta.
- A Prova Discursiva deverá ser escrita com letra legível, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas, salvo em
caso de candidato que tenha solicitado condição especial para esse fim. Nesse caso, o candidato será acompanhado por um fiscal da

devidamente treinado, que deverá escrever o que o candidato ditar, sendo que este deverá ditar integralmente o texto,
especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais de acentuação e pontuação.
Será atribuída nota zero à Prova Discursiva que apresentar sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato.

- O rascunho é de preenchimento facultativo e não vale para finalidade de avaliação.
- Qualquer dúvida, chame o fiscal da sala.

Cetro Concursos,

-
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
 Leia atentamente o texto abaixo para responder às 

questões de 1 a 5. 
 

Dor nas costas e má postura podem causar depressão 
 

Sentar inadequadamente na cadeira do trabalho, dirigir 

por horas e horas, e dormir em diversas posições são atos que, 

além de problemas físicos, podem desencadear outras 

doenças. 

Segundo pesquisadores da San Francisco State 

University, nos Estados Unidos, a má postura corporal piora o 

humor e pode até causar depressão.  

Para melhorar a qualidade de vida, Artur Hashimoto, 

treinador máster do CORE 360°, explica que exercícios básicos 

do treinamento funcional são capazes de fortalecer os músculos 

e ainda melhorar a qualidade de vida dos praticantes. E tudo 

isso em 30 minutos diários de atividades feitas de maneira bem 

simples.  

Um alongamento já é capaz de acordar o corpo e mantê-lo 

fortalecido para aguentar a rotina diária. 

 “Além de ser uma forma de corrigir a postura e fortalecer 

os músculos de forma equilibrada, o alongamento é um ótimo 

estimulador do cérebro, e o faz liberar hormônios de bem-estar, 

como a serotonina”, diz, acrescentando que “o alongamento 

melhora a flexibilidade muscular, proporcionando maior 

elasticidade e redução de lesões”. Além disso, alguns exercícios 

específicos de treinamento funcional são ótimos para uma 

postura melhor. No caso, apostar nas atividades de 

estabilização no chão, como ponte e prancha, pode ser uma 

ótima opção. Tanto a ponte quanto a prancha (em decúbito 

dorsal, ventral e lateral) fazem parte dos exercícios isométricos, 

posições que ajudam a ganhar força e diminuir a sobrecarga 

nas articulações. “Tudo é uma combinação de um trabalho de 

fortalecimento com alongamento”, afirma Artur. Outra 

recomendação do profissional é apostar na liberação miofascial, 

que funciona como uma massagem, com o objetivo de acabar 

com os encurtamentos musculares que causam problemas na 

postura e na qualidade dos movimentos. Essa terapia corporal é 

de fácil aplicação, e o melhor, consiste em um resultado 

imediato e pode ser feita com bolas e rolos de espuma. 

 
http://www.educacaofisica.com.br/index.php/ciencia-ef/canais-

cienciaef/fisiologia/24925-dor-nas-costas-e-ma-postura-podem-
causar-depressao. Adaptado. 

 
 
 
 

1. De acordo com o texto, analise as assertivas abaixo. 
 

I. O mau humor e a depressão podem ser gerados 
pela má postura, de acordo com pesquisadores da 
San Francisco State University. 

II. O alongamento, além de estimular o cérebro, 
melhora a flexibilidade e proporciona maior 
elasticidade, mas não reduz as lesões de forma 
equilibrada. 

III. Apenas 30 minutos diários de exercícios básicos do 
treinamento funcional são capazes de melhorar a 
qualidade de vida dos praticantes, explica Artur 
Hashimoro.  

 

 É correto o que se afirma em 
 

(A) I e II, apenas. 

(B) II e III, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) III, apenas. 

(E) I, apenas. 
 

 

2. Os pronomes destacados, nas frases abaixo, substituem 
termos já citados no texto. Analise-os e, em seguida, 
assinale a alternativa que reúne, correta e 
respectivamente, esses termos a que se referem. 

 

I. Um alongamento já é capaz de acordar o corpo e 
mantê-lo fortalecido para aguentar a rotina diária. 

II. O alongamento é um ótimo estimulador do cérebro, 
e o faz liberar hormônios de bem-estar, (...). 

III. Tanto a ponte quanto a prancha (...) fazem parte dos 
exercícios isométricos, posições que ajudam a 
ganhar força e diminuir a sobrecarga nas 
articulações. 

 

(A) I. alongamento/ II. estimulador/ III. exercícios 
isométricos. 

(B) I. corpo/ II. alongamento/ III. posições. 

(C) I. alongamento/ II. cérebro/ III. posições. 

(D) I. alongamento/ II. cérebro/ III. exercício isométricos. 

(E) I. corpo/ II. cérebro/ III. posições. 
 

 

3. De acordo com a norma-padrão e obedecendo às regras 
de passagem do discurso direto para o discurso indireto, 
assinale a alternativa correta relativa ao trecho abaixo. 

 

 “Tudo é uma combinação de um trabalho de 
fortalecimento com alongamento”, afirma Artur. 

 

(A) Artur afirmou que tudo é uma combinação de um 
trabalho de fortalecimento com alongamento. 

(B) Artur afirmou que tudo seria uma combinação de um 
trabalho de fortalecimento com alongamento. 

(C) Artur afirmou que tudo foi uma combinação de um 
trabalho de fortalecimento com alongamento. 

(D) Artur afirmou que tudo era uma combinação de um 
trabalho de fortalecimento com alongamento. 

(E) Artur afirmou que tudo fora uma combinação de um 
trabalho de fortalecimento com alongamento. 
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4. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
em relação à regência verbal, assinale a alternativa cujo 
verbo grifado tenha a mesma regência do destacado na 
frase abaixo. 

 
A má postura corporal piora o humor. 

 
(A) Tudo é uma combinação de um trabalho de 

fortalecimento com alongamento. 

(B) A má postura desencadeia outras doenças. 

(C) Todos precisam de exercícios físicos. 

(D) Alguns exercícios são ótimos para melhorar a 
postura. 

(E) Para o bem-estar, necessitamos de disciplina 
corporal. 

 
 

5. Assinale a alternativa correta quanto à classificação das 
palavras grifadas no período abaixo. 

 
 A (1)má postura (2)corporal piora o (3)humor (4)e pode 

até causar depressão. 
 

(A) (1) substantivo/ (2) adjetivo/ (3) substantivo/ (4) 
conjunção 

(B) (1) adjetivo/ (2) adjetivo/ (3) substantivo/ (4) 
conjunção 

(C) (1) adjetivo/ (2) substantivo/ (3) substantivo/ (4) 
conjunção 

(D) (1) substantivo/ (2) adjetivo/ (3) adjetivo/ (4) 
preposição 

(E) (1) adjetivo/ (2) substantivo/ (3) adjetivo/ (4) 
preposição 

 
 

6. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
em relação à análise sintática, assinale a alternativa cujo 
termo grifado apresenta a mesma relação sintática na 
frase abaixo. 

 
A terapia é de fácil aplicação. 

 
(A) A postura na mesa do escritório é muito importante. 

(B) Deve-se apoiar a cabeça em travesseiro único e 
com a altura ideal para o pescoço. 

(C) Objetos de trabalho ao alcance das mãos é 
fundamental. 

(D) Os funcionários precisam de cadeiras confortáveis. 

(E) O alongamento é um ótimo estimulador do cérebro. 

 
 

7. Assinale a alternativa cuja palavra apresenta o mesmo 
processo de formação do vocábulo alongar. 

 
(A) Monóculo. 

(B) Extra. 

(C) Pernilongo. 

(D) Passatempo. 

(E) Desalmado. 
 

8. As alternativas abaixo apresentam trechos adaptados 
retirados do site http://www.educacaofisica.com.br. Em 
relação à pontuação e de acordo com a norma-padrão da 
Língua Portuguesa, assinale a alternativa correta.  

 
(A) O pilates está tomando conta do mercado da saúde 

e da estética. A maioria dos amantes do corpo 
perfeito já sabe os benefícios da prática desse 
exercício. 

(B) O pilates, está tomando conta do mercado da saúde 
e da estética. A maioria dos amantes do corpo, 
perfeito já sabe os benefícios da prática desse 
exercício. 

(C) O pilates está tomando conta, do mercado da saúde, 
e da estética. A maioria dos amantes do corpo 
perfeito já sabe os benefícios da prática desse 
exercício. 

(D) O pilates está tomando conta do mercado da saúde 
e da estética. A maioria, dos amantes, do corpo 
perfeito já sabe os benefícios da prática, desse 
exercício.  

(E) O pilates está tomando conta do mercado da saúde 
e da estética. A maioria, dos amantes, do corpo, 
perfeito, já sabe os benefícios da prática desse 
exercício.  

 
 

9. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
em relação à acentuação, assinale a alternativa cuja 
oração esteja completamente correta. 

 
(A) A Sociedade Brasileira de Reumatologia reconhece 

os meritos do colágeno para pacientes com artrose. 

(B) Vegetais não são fontes de colágeno, mas são 
fontes de proteina. 

(C) O colágeno promove elasticidade e resistencia à 
pele, alem de beneficiar os músculos. 

(D) A produção de colágeno vai diminuindo a partir dos 
30 anos, o que pode deixar a pele flacida e as 
cartilagens das articulações desgastadas. 

(E) Em alguns casos, as pessoas recorrem aos 
suplementos nutricionais e vitamínicos com 
aminoácidos que estimulam a produção de 
colágeno. 

 
 

10. Assinale a alternativa cuja conjunção substitua 
adequadamente o conectivo grifado no período abaixo, 
sem prejuízo da informação, fazendo as adaptações 
necessárias. 

 
 Apesar de não ter contraindicação, é importante que 

esses compostos só sejam usados com orientação 
médica, já que o excesso de uso pode trazer danos à 
saúde. 

 
(A) Embora. 

(B) Conforme. 

(C) Ainda que. 

(D) Visto que. 

(E) Ao passo que. 
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11. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
em relação à concordância nominal, assinale a alternativa 
incorreta. 

 
(A) A praça e o parque estavam lotados. 

(B) Vossa Alteza sois muito educado. 

(C) Consideramos inaptos o rapaz e a moça. 

(D) Aquela modelo tem algo de cômica. 

(E) Cozinha e quarto estavam revirados. 

 
 

12. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
em relação à concordância verbal, assinale a alternativa 
incorreta. 

 
(A) Mamões, peras, maçãs, tudo está caro. 

(B) Almoçaram cedo a criança e a empregada. 

(C) Eu e Marina viajaremos em agosto. 

(D) A multidão correu para o portão. 

(E) As pessoas parecem concordarem com a política da 
empresa. 

 
 

13. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
em relação à regência nominal, assinale a alternativa 
incorreta. 

 
(A) O estagiário sentia-se grato a todos. 

(B) Nem todos têm capacidade para esquiar. 

(C) O candidato é natural do Rio de Janeiro. 

(D) Bia está propensa com tomar essa decisão. 

(E) Seu gênio é incompatível com o dela. 

 
 

14. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
com o contexto, assinale a alternativa correta quanto ao 
emprego dos vocábulos grifados. 

 
(A) Discutiam muito, não tinham ideias afins. 

(B) Não compareceu ao curso por que sofreu um 
acidente doméstico. 

(C) Soraia parece esperta, mais não é. 

(D) Celso é mas charmoso do que bonito. 

(E) Senão puder chegar a tempo, telefonarei. 

 
 

15. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
em relação às regras de colocação pronominal, assinale a 
alternativa correta. 

 
(A) Não culpe-o por suas escolhas erradas. 

(B) Entregar-lhe-ei, pessoalmente, os documentos 
requisitados. 

(C) A pessoa que procurou-me não conhecia meu pai. 

(D) Tudo deixa-me feliz quando estou em paz. 

(E) Tornaria-se diretor da empresa. 
 

16. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
em relação às regras da ocorrência ou não de crase, 
assinale a alternativa correta. 

 
(A) O veleiro estava as margens do lago. 

(B) Enviei o convite àquele jornalista. 

(C) As vendedoras foram submetidas à um teste. 

(D) Sua aversão à cachorros não é normal. 

(E) A noite, reuniam-se e conversavam sobre os 
acontecimentos do dia. 

 
 

17. Assinale a alternativa que apresenta a mesma figura de 
linguagem expressa no verso abaixo. 

 
 “Neste momento todos os bares estão repletos de homens 

vazios.” (Vinícius de Moraes) 
 

(A) “Queria gritar setecentas mil vezes.” (Caetano Veloso) 

(B) “As casas espiam os homens.” (Carlos Drummond de 
Andrade) 

(C) “De repente do riso fez-se o pranto.” (Vinícius de 
Moraes) 

(D) “Diante de tanta tristeza, ela preferiu faltar com a 
verdade.” (Machado de Assis) 

(E) “Rios te correrão dos olhos, se chorares.” (Olavo 
Bilac) 

 
 

18. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
em relação à regência verbal, assinale a alternativa 
incorreta. 

 
(A) Assistiu a todos os filmes indicados ao Oscar. 

(B) Prefiro peixe a frango. 

(C) Aspirou o ar puro da montanha e voltou para o 
quarto. 

(D) A casa em que moro é muito antiga. 

(E) Esqueci-me a data de seu aniversário. 
 

 

19. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
em relação ao emprego dos pronomes, assinale a 
alternativa que substitui corretamente os termos grifados. 

 
I. João perdoou a dívida ao amigo. 

II. João perdoou a dívida ao amigo. 

III. O diretor pagou a recompensa ao funcionário. 

IV. O diretor pagou a recompensa ao funcionário. 

V. Namorou José por muitos anos. 

 
(A) I. perdoou-lhe/ II. perdoou-a/ III. pagou-a/ IV. pagou-

lhe/ V. namorou-o 

(B) I. perdoou-a/ II. perdoou-a/ III. pagou-lhe/ IV. pagou-
lhe/ V. namorou-lhe 

(C) I. perdoou-lhe/ II. perdoou-lhe/ III. pagou-a/ IV. 
pagou-lhe/ V. namorou-o 

(D) I. perdoou-lhe/ II. perdoou-a/ III. pagou-lhe/ IV. 
pagou-lhe/ V. namorou-o 

(E) I. perdoou-a/ II. perdoou-lhe/ III. pagou-a/ IV. pagou-
lhe/ V. namorou-lhe 
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20. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
em relação à ortografia e ao contexto, assinale a 
alternativa que preenche correta e respectivamente as 
lacunas. 

 
I. Esta é a casa __________ morei desde que nasci. 

II. O coordenador já o conhecia _____ cinco anos. 

III. Para obter a __________ dos direitos autorais, teve 
que recorrer ao tribunal. 

IV. Não compareceu à reunião, _____________ seu 
chefe compareceu. 

 
(A) I. aonde/ II. há/ III. cessão/ IV. tão pouco 

(B) I. onde/ II. a/ III. cessão/ IV. tampouco 

(C) I. onde/ II. há/ III. cessão/ IV. tampouco 

(D) I. aonde/ II. a/ III. sessão/ IV. tampouco 

(E) I. onde/ II. há/ III. seção/ IV. tão pouco 

 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
 
21. Se a afirmação “Existem professores que não são 

pedagogos” é falsa, então é verdade que 
 

(A) nenhum professor é pedagogo. 

(B) todo professor é pedagogo. 

(C) nem todos os professores são pedagogos. 

(D) todos os pedagogos são professores. 

(E) nenhum pedagogo é professor. 

 
 

22. Assinale a alternativa que apresenta o próximo termo da 
sequência abaixo. 

 
8, 11, 17, 26, 38, ... 

 
(A) 42. 

(B) 45. 

(C) 50. 

(D) 53. 

(E) 61.  
 

 
23. Se um número natural dividido por 27 resulta como 

quociente 32 e o resto é o maior possível, então esse 
número é 

 
(A) 837. 

(B) 863. 

(C) 890. 

(D) 894. 

(E) 900. 

 
 
 
 

24. A idade de um avô está para a idade de seu neto como 6 

está para 
4

3 . Se a soma das idades é 81, então, o neto 

tem 
 

(A) 9 anos. 

(B) 10 anos. 

(C) 12 anos. 

(D) 15 anos. 

(E) 18 anos. 
 

 

25. Carlos tem uma dívida de R$4.800,00. Sabendo que ele já 
pagou R$3.300,00, é correto afirmar que ainda falta pagar 

 
(A) 30% da dívida. 

(B) 30,25% da dívida. 

(C) 30,75% da dívida. 

(D) 31% da dívida. 

(E) 31,25% da dívida. 
 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 
26. Um ano após o incêndio que destruiu a Estação 

Comandante Ferraz (EACF), vitimando dois militares, o 
Brasil, em sua 31ª investida oficial no continente, prepara 
terreno para nova Estação. Desta vez, a operação não 
será destinada à pesquisa científica, mas para a remoção 
dos escombros deixados pelo incêndio. Com base nisso, 
assinale a alternativa que apresenta o nome do continente 
cuja nova estação será construída. 

 
(A) América. 

(B) Antártida. 

(C) Ásia. 

(D) Eurásia. 

(E) Eurafrásia. 

 
 

27. Park Geun-Hye se tornou a primeira mulher a assumir a 
presidência de determinado país, em fevereiro deste ano, 
prometendo tolerância zero em relação às ambições 
nucleares do governo de Kim Jong-un. Como líder da 
quarta economia da Ásia, ela enfrenta os desafios da 
desaceleração do crescimento e do aumento dos custos 
de vida em uma das sociedades com o envelhecimento 
mais rápido no mundo. O país de que Park Geun-Hye se 
tornou presidente é o(a) 

 
(A) Coreia do Norte. 

(B) Tailândia. 

(C) Filipinas. 

(D) Japão. 

(E) Coreia do Sul. 
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28. Este movimento cultural brasileiro surgiu na década de 60, 
a partir de um programa televisivo, que mesclava música, 
comportamento e moda. O estilo musical ligava-se 
basicamente ao rock americano e inglês, mas de uma 
forma mais romântica. Seus maiores representantes são 
Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Wanderléa. O 
aparecimento desses artistas acabou formando o 
movimento chamado de 

 
(A) Jovem Guarda. 

(B) Tropicalismo. 

(C) Clube da Esquina. 

(D) Pilantragem. 

(E) Mangue Beat. 

 
 

29. Assinale a alternativa que apresenta o nome do primeiro 
canal brasileiro, surgido no ano de 1950, trazido ao ar por 
Assis Chateaubriand. 

 
(A) TV Paulista. 

(B) TV Record. 

(C) TV Tupi. 

(D) TV Itacolomi. 

(E) TV Piratini. 
 

 
30. O haicai é uma forma poética, demarcada pela concisão e 

pela objetividade. Por meio de apenas dezessete sílabas 
poéticas, o enunciador (no caso, o poeta) capta um 
flagrante da natureza e assim o materializa, obedecendo a 
alguns parâmetros. Guilherme de Almeida, Paulo 
Leminski, Millôr Fernandes e Olga Savary foram alguns 
dos poetas brasileiros que fizeram deste estilo a sua 
manifestação artística. Sobre o haicai, é correto afirmar 
que é uma forma poética originária  

 
(A) da China. 

(B) do Vietnã. 

(C) de Taiwan. 

(D) do Japão. 

(E) da Coreia do Sul. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
31. De acordo com a Lei Estadual nº 10.848/2001, que dispõe 

sobre o funcionamento das academias e demais 
estabelecimentos de ensino e prática de modalidades 
esportivas, assinale a alternativa incorreta. 

 
(A) O requerimento de registro será instruído com os 

seguintes documentos: prova de registro da firma na 
Junta Comercial do Estado de São Paulo, cédula de 
identidade dos proprietários ou diretores do 
estabelecimento, entre outros. 

(B) O requerimento de registro dos estabelecimentos de 
que trata a lei deve trazer o habite-se. 

(C) Dispensa-se do requerimento de registro o 
certificado de vistoria sanitária e o atestado de 
vistoria do Corpo de Bombeiros. 

(D) As matrículas para frequentar os estabelecimentos 
de que trata a lei dependem de apresentação, pelo 
cliente, de atestado médico recente, específico para 
a prática esportiva em que pretende se inscrever. 

(E) Os estabelecimentos de que trata a lei deverão 
manter cadastro atualizado com os dados pessoais 
dos clientes matriculados. 

 
 

32. De acordo com a Lei Estadual nº 11.361/2003, que dispõe 
sobre a disciplina de Educação Física, analise as 
assertivas abaixo. 

 
I. É obrigatória nos cursos noturnos da rede estadual 

de ensino. 

II. Não integra a proposta pedagógica da escola 
pública, sendo optativa. 

III. Será sempre facultativa para o aluno, ainda que 
adotada pela escola estadual. 

IV. Somente profissionais devidamente habilitados, 
portadores de licenciatura plena em Educação 
Física, podem ministrar a disciplina. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I e II, apenas. 

(B) III e IV, apenas. 

(C) I, II e III, apenas. 

(D) II, apenas. 

(E) IV, apenas. 
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33. Considerando as alterações trazidas pela Lei 
nº 12.514/2011, assinale a alternativa correta. 

 
(A) Ao médico-residente é assegurado bolsa no valor de 

R$4.000,00 (quatro mil reais), em regime especial de 
treinamento em serviço de 50 (cinquenta) horas 
semanais. 

(B) O médico-residente não é filiado ao regime Geral da 
Previdência Social – RGPS – como contribuinte 
individual. 

(C) O médico-residente não tem direito à licença-
paternidade ou licença-maternidade. 

(D) O tempo de residência médica não será prorrogado 
em hipótese alguma. 

(E) A instituição de saúde responsável por programas 
de residência médica oferecerá ao médico-residente, 
durante todo o período de residência: condições 
adequadas para repouso e higiene pessoal durante 
os plantões; alimentação e moradia, conforme 
estabelecido em regulamento. 

 
 

34. De acordo com a Lei nº 12.514/2011, que dispõe sobre as 
atividades do médico-residente, é correto afirmar que 

 
(A) os Conselhos Profissionais não poderão cobrar 

multas por violação da ética, sendo possível, nesse 
caso, aplicar-se advertência ou suspensão. 

(B) a existência de valores em atraso obsta o 
cancelamento e a suspensão do registro a pedido. 

(C) o fato gerador da anuidade é a existência de 
inscrição no Conselho, ainda que por tempo limitado, 
ao longo do exercício. 

(D) os conselhos não executarão judicialmente, de 
forma alguma, dívidas referentes a anuidades 
inferiores a 10 (dez) vezes o valor cobrado 
anualmente da pessoa física ou jurídica 
inadimplente. 

(E) o valor exato da anuidade, o desconto para 
profissionais recém-inscritos, os critérios de isenção 
para profissionais, as regras de recuperação de 
créditos, as regras de parcelamento, entre outros, 
serão estabelecidos pelos respectivos Conselhos 
Regionais. 

 
 

35. No que tange à definição, à classificação e às relações de 
estágio, segundo a Lei nº 11.788/2008, é previsto que 

 
(A) o estágio será sempre obrigatório, observadas as 

diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área 
de ensino e do projeto pedagógico do curso. 

(B) as atividades de extensão, de monitorias e de 
iniciação científica na educação superior, 
desenvolvidas pelo estudante, somente poderão ser 
equiparadas ao estágio em caso de previsão no 
projeto pedagógico do curso. 

(C) o estágio sempre criará vínculo empregatício. 

(D) a realização de estágios, nos termos desta lei, não 
se aplica aos estudantes estrangeiros, ainda que 
regularmente matriculados em cursos superiores no 
País. 

(E) pode ser cobrado valor dos estudantes que vierem a 
obter estágio através de agentes de integração. 

36. De acordo com a Lei nº 12.197/2010, que fixa limites para 
o valor das anuidades devidas ao Conselho Federal e aos 
Conselhos Regionais de Educação Física, analise as 
assertivas abaixo. 

 
I. Na fixação do valor das anuidades devidas ao 

Conselho Federal e aos Conselhos Regionais de 
Educação Física, serão observados os seguintes 
limites: de R$500,00 (quinhentos reais), para 
pessoas físicas e de R$1000,00 (um mil reais), para 
pessoas jurídicas. 

II. Os valores fixados nesta lei poderão ser corrigidos 
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo – IPCA, calculado pela Fundação Instituto de 
Geografia e Estatística – IBGE. 

III. O Conselho Federal de Educação Física, 
anualmente, elaborará resolução aplicando, se julgar 
necessária, a correção aos valores de anuidades 
devidos pelas pessoas físicas e jurídicas nele 
inscritas e registradas por intermédio dos regionais, 
respeitados os limites desta lei. 

IV. Os Conselhos Federal e Regionais de Educação 
Física apresentarão, anualmente, a prestação de 
suas contas aos seus registrados. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I e II, apenas. 

(B) II e III, apenas. 

(C) I, III e IV, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 

 
 

37. Em relação às Instituições de Ensino e ao estagiário, 
segundo a Lei nº 11.788/2008, é correto afirmar que 

 
(A) é obrigação das instituições de ensino, em relação 

aos estágios de seus educandos, avaliar as 
instalações da parte concedente do estágio e sua 
adequação à formação cultural e profissional do 
educando, entre outras. 

(B) a jornada de atividade em estágio será definida pela 
parte concedente apenas, aderindo ou não a ela o 
estagiário. 

(C) a jornada do estagiário não poderá ultrapassar 3 
(três) horas diárias e 15 (quinze) semanais, no caso 
de estudantes de educação especial e dos anos 
finais do ensino fundamental, na modalidade 
profissional de educação de jovens e adultos. 

(D) a jornada do estagiário não poderá ultrapassar 5 
(cinco) horas diárias e 30 (trinta) semanais, no caso 
de estudantes do ensino superior, da educação 
profissional de nível médio e do ensino médio 
regular. 

(E) a duração do estágio, na mesma parte concedente, 
não poderá exceder 1 (um) ano, exceto quando se 
tratar de estagiário portador de deficiência. 
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38. De acordo com a Lei nº 11.438/2006, que dispõe sobre 
incentivos e benefícios para fomentar as atividades de 
caráter desportivo, é incorreto afirmar que 

 
(A) poderão ser deduzidos do imposto de renda devido 

pelas pessoas físicas e jurídicas tributadas 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. 

(B) não serão dedutíveis os valores destinados a 
patrocínio ou doação em favor de projetos que 
beneficiem, direta ou indiretamente, pessoa física ou 
jurídica vinculada ao doador ou patrocinador. 

(C) consideram-se vinculados ao patrocinador ou ao 
doador 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. 

(D) 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: desporto educacional, desporto de 
participação ou desporto de rendimento. 

(E) é permitida a utilização dos recursos oriundos dos 
incentivos previstos nesta lei para o pagamento de 
remuneração de atletas profissionais, nos termos da 
legislação, em qualquer modalidade desportiva. 

 
 

39. De acordo com a Lei nº 9.696/1998, que regulamenta a 
Profissão de Educação Física, analise as assertivas 
abaixo. 

 
I. Compete ao profissional de Educação Física 

coordenar, planejar, programar, supervisionar, 
dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar 
trabalhos, programas, planos e projetos, bem como 
prestar serviços de auditoria, consultoria e 
assessoria, realizar treinamentos especializados, 
participar de equipes multidisciplinares e 
interdisciplinares e elaborar informes técnicos, 
científicos e pedagógicos, todos nas áreas de 
atividades físicas e do desporto. 

II. É expressamente proibida a inscrição nos quadros 
dos Conselhos Regionais de Educação Física dos 
profissionais possuidores de diploma expedido por 
instituição de ensino superior estrangeira. 

III. É vedada, de qualquer forma, a inscrição no 
Conselho de Educação Física de profissionais que 
não tenham diploma do respectivo curso, ainda que 
comprovadamente tenham exercido atividades 
próprias da profissão antes da Lei nº 9.696/1998 que 
regulamentou a profissão. 

IV. O exercício das atividades de Educação Física e a 
designação de Profissional de Educação Física é 
prerrogativa dos profissionais regularmente 
registrados nos Conselhos Regionais de Educação 
Física. 

 
 
 
 
 

 É correto o que se afirma em 
 

(A) I e II, apenas. 

(B) I e IV, apenas. 

(C) II, III e IV, apenas. 

(D) II, apenas. 

(E) IV, apenas. 
 

 

40. Segundo a Lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes 
e bases da educação nacional, assinale a alternativa 
incorreta. 

 

(A) A educação abrange os processos formativos que se 
desenvolvem na vida familiar, na convivência 
humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações 
da sociedade civil e nas manifestações culturais. 

(B) A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do 
trabalho e à prática social. 

(C) A educação, dever da família e do Estado, inspirada 
nos princípios de liberdade e nos ideais de 
solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho. 

(D) O acesso ao ensino fundamental é direito público 
subjetivo, cabendo, com exclusividade do Ministério 
Público, acionar o Poder Público para exigi-lo. 

(E) O ensino será ministrado com base, entre outros, 
nos seguintes princípios: liberdade de aprender, 
ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber; pluralismo de ideias e 
de concepções pedagógicas; gestão democrática do 
ensino público, na forma desta lei e da legislação 
dos sistemas de ensino, além da valorização da 
experiência extraescolar. 

 
 

41. Quanto à organização da educação nacional e segundo a 
Lei nº 9.394/1996, assinale a alternativa incorreta. 

 

(A) A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios organizarão, em regime de colaboração, 
os respectivos sistemas de ensino. 

(B) Os sistemas de ensino terão liberdade de 
organização nos termos da referida lei. 

(C) Os Estados incumbir-se-ão de coletar, analisar e 
disseminar informações sobre a educação. 

(D) Aos Estados caberá definir, com os Municípios, 
formas de colaboração na oferta do ensino 
fundamental, as quais devem assegurar a 
distribuição proporcional das responsabilidades, de 
acordo com a população a ser atendida e os 
recursos financeiros disponíveis em cada uma 
dessas esferas do Poder Público. 

(E) Os Municípios incumbir-se-ão de oferecer a 
educação infantil em creches e pré-escolas, e, com 
prioridade, o ensino fundamental, permitida a 
atuação em outros níveis de ensino somente quando 
estiverem atendidas plenamente as necessidades de 
sua área de competência e com recursos acima dos 
percentuais mínimos vinculados pela Constituição 
Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. 
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42. De acordo com a Lei nº 9.394/1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, analise as 
assertivas abaixo. 

 

I. Compete aos Estados e aos Municípios, em regime 
de colaboração, e com a assistência da União: 
recensear a população em idade escolar para o 
ensino fundamental, e os jovens e adultos que a ele 
não tiveram acesso. 

II. Comprovada a negligência da autoridade 
competente para garantir o oferecimento do ensino 
obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de 
responsabilidade. 

III. É facultado aos pais ou responsáveis efetuar a 
matrícula dos menores, a partir dos 7 (sete) anos de 
idade, no ensino fundamental. 

IV. O ensino é livre à iniciativa privada que deverá 
possuir autorização de funcionamento e avaliação 
de qualidade pelo Poder Público, bem como 
capacidade de autofinanciamento, não estando 
atrelada às normas gerais da educação nacional, 
podendo escolher livremente o método de ensino 
que melhor lhe aprouver. 

 

 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I, II e III, apenas. 

(D) I, II e IV, apenas. 

(E) III e IV, apenas. 
 

 

43. A Resolução CONFEF nº 045/2002 dispõe sobre o 
registro de não-graduados em Educação Física no 
Sistema CONFEF/CREFs, de acordo com a qual, é 
incorreto afirmar que 

 

(A) o requerimento de inscrição dos não graduados em 
curso superior de Educação Física, perante os 
Conselhos Regionais e Educação Física – CREFs, 
em categoria PROVISIONADO, far-se-á mediante o 
cumprimento integral e observância dos requisitos 
solicitados. 

(B) deverá o requerente apresentar comprovação oficial 
da atividade exercida, até a data do início da 
vigência da Lei nº 9.696/1998, por prazo não inferior 
a 5 (cinco) anos, sendo que a comprovação do 
exercício se fará, entre outros, por carteira de 
trabalho, devidamente assinada, ou contrato de 
trabalho, ainda que não registrado em cartório. 

(C) deverá o requerente, obrigatoriamente, indicar uma 
atividade principal, própria de Profissional de 
Educação Física, com a identificação explícita da 
modalidade e especificidade. 

(D) o requerente, no ato da solicitação da inscrição, 
deverá assinar um termo de compromisso em 
respeitar todas as Resoluções do Conselho Federal 
de Educação Física – CONFEF – e demais atos 
emanados dos CREFs. 

(E) no ato da solicitação, o requerente receberá um 
protocolo que lhe possibilitará dinamizar o trabalho 
que já vinha desenvolvendo anteriormente, enquanto 
o Conselho Regional, respectivo ao seu Estado, 
analisa a documentação apresentada para que, 
posteriormente, o requerimento seja deliberado pelo 
Plenário do mesmo. 

44. Em relação ao que dispõe a Resolução CONFEF nº 
046/2002 e o Documento de Intervenção do Profissional 
de Educação Física que a acompanha, analise as 
assertivas abaixo. 

 
I. O Profissional de Educação Física é especialista em 

atividades físicas, nas suas diversas manifestações 
– ginásticas, exercícios físicos, desportos, jogos, 
danças, atividades rítmicas, expressivas e 
acrobáticas, excetuadas a capoeira e as artes 
marciais, cujas práticas estão adstritas a outros 
profissionais. 

II. Educação Física contempla, entre outros, os 
seguintes significados: conjunto das atividades 
físicas e desportivas e profissão constituída pelo 
conjunto dos graduados habilitados, e demais 
habilitados, no Sistema CONFEF/CREFs, para 
atender às demandas sociais referentes às 
atividades físicas nas suas diferentes manifestações, 
constituindo-se em um meio efetivo para a conquista 
de um estilo de vida ativo dos seres humanos. 

III. A Intervenção Profissional é a aplicação dos 
conhecimentos científicos, pedagógicos e técnicos, 
sobre a atividade física, com responsabilidade ética. 

IV. No âmbito da Intervenção do profissional de 
Educação Física, a atividade física compreende a 
totalidade de movimentos corporais, executados no 
contexto de diversas práticas: ginásticas, exercícios 
físicos, jogos, danças, atividades rítmicas, 
expressivas e acrobáticas, musculação, lazer, 
recreação, reabilitação, ergonomia, exercícios 
compensatórios à atividade laboral e do cotidiano e 
outras práticas corporais, excetuados o relaxamento 
corporal e a ioga que exigem práticas 
especializadas. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I e II, apenas. 

(B) III e IV, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

(E) I, II e III, apenas. 
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45. Considerando a Resolução CONFEF nº 021/2000, analise 
as assertivas abaixo. 

 
I. A Pessoa Jurídica (PJ) de direito privado, 

diferentemente da de direito público, cuja finalidade 
básica seja prestação de serviço na área da 
atividade física, desportiva e similar, está obrigada a 
registrar-se no respectivo Conselho Regional de 
Educação Física. 

II. O requerimento para registro será dirigido ao 
Presidente do CREF acompanhado, entre outros, 
dos seguintes documentos: termo de compromisso, 
em impresso próprio, indicando o responsável 
técnico e relação nominal dos profissionais 
integrantes do quadro técnico. 

III. Deferido o pedido, o CREF emitirá certificado com 
validade de 5 (cinco) anos, na área de sua 
jurisdição, que deverá ser afixado pela pessoa 
jurídica em local visível ao público, durante o período 
de atividades. 

IV. Indeferido o registro, não caberá pedido de 
reconsideração ou recurso, sendo soberana a 
decisão do Conselho. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I e II, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) II e IV, apenas. 

(D) III, apenas. 

(E) I, II e III, apenas. 
 

 
46. Sobre os conceitos de planejamento estratégico, é 

incorreto afirmar que 
 

(A) se trata de um tipo de planejamento que cria 
condições para a transformação de ideias em 
realidade, mesmo que os gestores não tenham 
conhecimento dos seus elementos. 

(B) é uma metodologia gerencial que permite 
estabelecer a direção a ser seguida pela 
organização. 

(C) se refere a um processo contínuo durante o qual são 
definidos e revisados a missão da organização, a 
visão de futuro, os objetivos e os projetos de 
intervenção. 

(D) permite que todos os esforços realizados pela 
organização tenham unidade e sejam coerentes com 
o objetivo de obter um desempenho superior. 

(E) os principais elementos que compõem um 
planejamento estratégico são: missão, visão de 
futuro, valores, cenários, objetivos estratégicos, 
indicadores e metas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

47. Os neoclássicos desenvolveram a escola de planejamento 
estratégico com a adoção de um processo formal de 
formulação de estratégias mediante uma abordagem 
fortemente prescritiva e normativa. O modelo prescritivo 
de planejamento estratégico dos neoclássicos segue 
alguns estágios. São estágios desse modelo, exceto: 

 
(A) formulação dos objetivos organizacionais. 

(B) desenvolvimento de planos táticos e 
operacionalização da estratégia. 

(C) aplicação rentável dos recursos físicos e financeiros. 

(D) análise externa do ambiente ou auditoria externa. 

(E) formulação das alternativas estratégicas e escolha 
da estratégia a ser utilizada. 

 
 

48. O clima organizacional está diretamente ligado à 
motivação e ao moral. Sobre o conceito de moral, é 
correto afirmar que 

 
(A) a literatura sobre o conceito de moral dos 

empregados teve início com a Teoria Clássica. 

(B) o moral elevado não necessariamente proporciona 
um clima organizacional melhor, mais amigável e 
agradável. 

(C) é um conceito tangível, concreto e também 
perceptível, que não necessariamente decorre do 
estado motivacional das pessoas. 

(D) a rejeição dos objetivos é uma consequência de um 
moral baixo dentro de uma organização e, 
possivelmente, também de um clima organizacional 
negativo. 

(E) é responsável pela satisfação de todas as 
necessidades das pessoas dentro da organização. 

 
 

49. A liderança constitui um dos temas mais pesquisados e 
estudados nas últimas décadas. As teorias sobre liderança 
apresentadas por autores humanistas podem ser 
classificadas em 3 (três) grupos.  Um grupo diz respeito à 
Teoria de Traços de Personalidade, na qual cada autor 
especifica alguns traços característicos de personalidade 
que definem o líder. Entre os traços característicos 
relacionados nas alternativas abaixo, assinale os que não 
fazem parte dessa teoria. 

 
(A) Traços físicos. 

(B) Traços relacionados à vida pessoal. 

(C) Traços intelectuais. 

(D) Traços sociais. 

(E) Traços relacionados com a tarefa. 
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50. As teorias sobre estilos de liderança são aquelas que 
estudam a liderança em termos de estilos de 
comportamento do líder em relação aos seus 
subordinados. A teoria mais conhecida se refere a 3 (três) 
estilos de liderança: autocrática, liberal e democrática. 
Entre as características relacionadas abaixo, assinale a 
alternativa que apresenta aquelas que se encaixam na 
chamada liderança autocrática. 

 

(A) Debate de diretrizes em grupo; divisão de tarefas; 
líder é como um membro do grupo. 

(B) Líder tem participação limitada na tomada de 
decisões; não há avaliação do grupo com relação ao 
desempenho; divisão de tarefas é determinada pelo 
próprio grupo. 

(C) Líder conduz e orienta o grupo; líder e subordinados 
se comunicam de forma espontânea; há um maior 
nível qualitativo de trabalho produzido. 

(D) Pouco respeito ao líder e forte individualismo na 
equipe; maior liberdade na tomada de decisões; líder 
fornece informações somente se for solicitado. 

(E) Diretrizes são fixadas pelo líder sem participação do 
grupo; as decisões são mais centralizadas; há uma 
maior quantidade de trabalho produzida, porém, com 
uma qualidade não tão satisfatória. 

 
 

INFORMÁTICA 
 
 
51. Na preparação de uma apresentação do Microsoft Office 

PowerPoint 2010, ocorre a necessidade de inserir um 
símbolo no texto de um dos slides. A opção para isso é 
utilizar o comando Símbolo da guia Inserir e escolher o 
símbolo desejado. Caso esse símbolo não exista nas 
opções disponíveis no comando, é correto afirmar que 

 
(A) não é possível inserir mais símbolos nessas opções, 

pois esses símbolos apresentados pelo aplicativo 
são os únicos utilizáveis. 

(B) é possível inserir mais símbolos nessas opções, 
bastando, para isso, inserir o símbolo como um Clip-
Art. 

(C) é possível inserir mais símbolos nessas opções, 
bastando, para isso, acessar o website da Microsoft 
e adquirir novos símbolos na forma de WordArt. 

(D) é possível inserir mais símbolos nessas opções, 
bastando, para isso, instalar uma fonte de texto que 
contenha o símbolo desejado. 

(E) é possível inserir mais símbolos nessas opções, 
bastando, para isso, inserir o símbolo como um 
objeto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52. Um usuário está montando o manual de um aplicativo no 
Microsoft Office Word 2010. Em determinado momento, 
ele precisa copiar a imagem de um botão desse aplicativo 
para o documento (o manual que ele está escrevendo). 
Assinale a alternativa que apresenta o comando que o 
usuário irá utilizar para realizar essa tarefa, sabendo que 
tanto o aplicativo quanto o Microsoft Office Word 2010 
estão abertos. 

 
(A) Botão “Instantâneo” da guia “Inserir”. 

(B) Botão “Imagem” da guia “Inserir”. 

(C) Botão “Copiar e Colar” da guia “Página Inicial”. 

(D) Botão “Formas” da guia “Inserir”. 

(E) Botão “Recortar e Colar” da guia “Página Inicial”.  

 
 

53. Durante a configuração de um programa para acessar o 
correio eletrônico (e-mail), é correto afirmar que configurar 
o servidor POP3 significa configurar o endereço do 
servidor 

 
(A) que vai monitorar a segurança das mensagens 

enviadas e recebidas pelo programa. 

(B) do qual o programa vai receber mensagens de 
correio eletrônico. 

(C) que localiza endereços para os quais as mensagens 
são enviadas pelo programa. 

(D) para o qual o programa vai enviar mensagens de 
correio eletrônico. 

(E) que controla o roteamento das mensagens que são 
enviadas e recebidas pelo programa.  

 
 

54. Sobre o sistema operacional Microsoft Windows 7, 
observe os ícones abaixo. 

 

I.  

II.  

III.  
 

 Assinale a alternativa que apresenta o que é possível 
fazer com cada um dos ícones acima, respectivamente. 

 

(A) I. Verificar diretamente se o computador possui 
algum software malicioso/ II. Assistir a um filme/ III. 
Acessar páginas web. 

(B) I. Acessar o conteúdo das pastas armazenadas no 
disco/ II. Desenhar utilizando o computador/ III. 
Acessar páginas web. 

(C) I. Acessar páginas web/ II. Ouvir uma música 
gravada em MP3/ III. Acessar o seu aplicativo cliente 
de correio eletrônico. 

(D) I. Acessar o conteúdo das pastas armazenadas nos 
discos do computador/ II. Ouvir uma música gravada 
em MP3/ III. Acessar páginas web. 

(E) I. Acessar o conteúdo das pastas armazenadas no 
disco/ II. Abrir uma janela para configuração da 
resolução de vídeo/ III. Acessar o seu aplicativo 
cliente de correio eletrônico.  
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55. Em relação à Internet, é correto afirmar que um nome de 
domínio representa 

 
(A) o nome dado ao provedor de acesso à Internet. 

(B) o nome que identifica o usuário no momento em que 
ele é identificado pela Internet. 

(C) o nome da empresa que domina determinada área 
de acesso a dados da Internet. 

(D) um protocolo utilizado para transmissão de 
determinados tipos de dados pela Internet.  

(E) a versão textual de um endereço IP. 
 

 
56. Em uma planilha do Microsoft Office Excel 2010, um 

usuário precisa manter sempre visíveis as colunas A e B 
(Congelar Painéis), mesmo acessando colunas mais à 
direita da planilha. Assinale a alternativa que apresenta 
como é possível fazer isso.  

 
(A) Selecionar as colunas A e B (todas as linhas) e 

escolher a opção Congelar Painéis, no botão 
Congelar Painéis da guia Exibição. 

(B) Selecionar as células A1 e B1 e escolher a opção 
Congelar Painéis, no botão Congelar Painéis da guia 
Exibição. 

(C) Selecionar a célula C1 e escolher a opção Congelar 
Painéis, no botão Congelar Painéis da guia Exibição. 

(D) Não importando a célula selecionada no momento, 
escolher a opção Congelar Primeira Coluna, no 
botão Congelar Painéis da guia Exibição. 

(E) Não importando a célula selecionada no momento, 
escolher a opção Congelar Painéis, no botão 
Congelar Painéis da guia Exibição.  

 
 

57. O computador de Roberto, rodando o sistema operacional 
Microsoft Windows 7, possui dois aplicativos que podem 
executar determinado tipo de arquivo. Roberto gostaria de 
determinar qual dos aplicativos abrirá esse tipo de arquivo 
quando acioná-lo, dando duplo clique sobre ele. 
Considerando que Roberto deve acessar o Painel de 
Controle e, neste, a opção Programas, assinale a 
alternativa que apresenta qual comando permite que a 
ação descrita acima seja realizada. 

 
(A) Central de Ações. 

(B) Programas Padrão. 

(C) Ferramentas Administrativas. 

(D) Programas e Recursos. 

(E) Reprodução Automática.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58. Em uma planilha do Microsoft Office Excel 2010, foram 
digitados os seguintes valores: 

 

 
 

 Os valores digitados assumiram o formato de hora. 
Sabendo que será criada uma fórmula em A3 para somar 
os valores de A1 e A2 (“= A1 + A2”), assinale a alternativa 
que apresenta o resultado apresentado na célula A3. 

 
(A) 00:00. 

(B) 26:00. 

(C) 02:00. 

(D) 14:00. 

(E) Será apresentada uma mensagem de erro, porque 
não é possível somar células que possuam valores 
com formato de hora. 

 
 

59. Em uma planilha do Microsoft Office Excel 2010, João 
criou a seguinte tabela: 

 

 
 
 Baseando-se nessa tabela, foi solicitado que João crie um 

relatório das horas trabalhadas por cada engenheiro, em 
cada projeto. O relatório deve ser uma tabela, com os 
seguintes elementos: na primeira coluna da tabela devem 
constar os nomes dos engenheiros, e na primeira linha 
devem constar os nomes dos projetos, sendo que nas 
células centrais da tabela (que são cruzamentos entre 
nomes de engenheiros com nomes de projeto) devem ser 
apresentados os totais de hora de cada engenheiro por 
aquele projeto. Assinale a alternativa que apresenta o 
recurso do Microsoft Office Excel 2010 que ajuda João a 
realizar essa tarefa.  

 
(A) Tabela de Subtotais. 

(B) Gráfico Dinâmico. 

(C) Solver. 

(D) Tabela Consolidada.  

(E) Tabela Dinâmica. 
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60. João envia uma mensagem de correio eletrônico da 
seguinte maneira: 

 

Para Marcelo 

Cópia (Cc) Pedro 

Cópia Oculta (Cco) Amanda e José 
 

 Por sua vez, Amanda encaminha essa mesma 
mensagem, sem apagar qualquer informação dela, da 
seguinte maneira: 

 

Para Paulo 

Cópia Oculta (Cco) Maria 
 

 A partir dessas informações, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Maria não sabe que José recebeu essa mensagem. 

(B) Amanda não sabe quem enviou essa mensagem. 

(C) Amanda sabe que José recebeu essa mensagem. 

(D) Maria não sabe que Marcelo recebeu essa 
mensagem. 

(E) Paulo não sabe que Pedro recebeu essa 
mensagem.  

 
 

61. Em um documento do Microsoft Office Word 2010, seria 
interessante modificar a sua visualização para que ele 
seja apresentado de uma forma na qual as margens 
esquerda e direita do documento praticamente não 
apareçam na tela, fazendo com que o conteúdo do texto 
ocupe quase toda a janela (na largura) do aplicativo. 
Dessa forma, assinale a alternativa que apresenta como é 
possível fazer isso. 

 
(A) Na guia “Exibição”, clicar no comando “Uma Página”. 

(B) Na guia “Exibição”, acessar o comando “Zoom” e, na 
janela que surgir, escolher a opção “Largura do 
Texto”. 

(C) Na guia “Exibição”, clicar no comando “Exibir Lado a 
Lado”. 

(D) Na guia “Exibição”, acessar o comando “Zoom” e, na 
janela que surgir, escolher a opção “Largura da 
Página”. 

(E) Na guia “Exibição”, acessar o comando “Zoom” e, na 
janela que surgir, modificar a “Porcentagem” para 
100%.  

 
 

62. Assinale a alternativa que apresenta a utilidade de se 
aplicar um estilo em determinado texto (Guia “Página 
Inicial”, grupo “Estilo”), criado no Microsoft Office Word 
2010, além do fato de se modificar a aparência desse 
texto. 

 
(A) Os estilos são utilizados no momento de criar uma 

nova seção no documento. 

(B) Os estilos são utilizados no momento de criar 
cabeçalhos ou rodapés. 

(C) Os estilos são utilizados no momento de criar um 
WordArt. 

(D) Os estilos são utilizados no momento de criar um 
Sumário (índice) no documento. 

(E) Os estilos são utilizados no momento de controlar 
alterações no documento.  

63. Em um slide de uma apresentação do Microsoft Office 
PowerPoint 2010, está sendo criada uma lista de tópicos. 
Desse modo, assinale a alternativa que apresenta o que 
acontece (como padrão) quando se tenta acrescentar 
linhas de tópicos que ultrapassam o espaço disponível 
verticalmente no slide. 

 
(A) Ao chegar ao limite do espaço vertical de um slide, o 

aplicativo vai diminuindo o tamanho da fonte do texto 
dos tópicos, para que seja possível caber mais 
tópicos no mesmo espaço vertical (AutoAjuste do 
texto no espaço reservado). 

(B) Ao chegar ao limite de espaço vertical de um slide, o 
aplicativo não permite que sejam inseridos mais 
tópicos ao slide. 

(C) Ao chegar ao limite de espaço vertical de um slide, o 
aplicativo vai apresentar uma mensagem indicando 
a falta de espaço para continuar inserindo tópicos. 

(D) Ao chegar ao limite do espaço vertical de um slide, o 
aplicativo vai apagando os primeiros tópicos escritos 
no slide para que possa comportar os novos tópicos. 

(E) Não existe limite de espaço vertical para os tópicos 
de um slide. O problema é que aqueles tópicos que 
estiverem posicionados fora dos limites do slide não 
serão visualizados na apresentação.  

 
 

64. Em uma planilha do Microsoft Office Excel 2010, foi criada 
a seguinte tabela para controle de notas dos alunos: 

 

 
 
 No intervalo de células C2 até C5, deverão ser criadas 

fórmulas que permitam apresentar qual o status desse 
aluno de acordo com a sua nota. Sabe-se que a regra 
dessa escola é a seguinte: alunos que tiraram nota maior 
do que 6,0 estão aprovados, e os alunos que não 
atenderem essa condição estão reprovados. Para criar 
essas fórmulas, será criada uma fórmula na célula C2 e 
depois ela será copiada para as outras células (C3, C4 e 
C5). Assinale a alternativa que apresenta como deverá ser 
essa fórmula, para que se satisfaça as condições 
impostas pela escola. 

 
(A) = SE (B2 > 6; “Reprovado”; “Aprovado”) 

(B) = SE (B2 >= 6; “Aprovado”; “Reprovado”) 

(C) = SE (A2 >= 6; “Reprovado”; “Aprovado”) 

(D) = SE (A2 > 6; “Aprovado”; “Reprovado”)  

(E) = SE (B2 > 6; “Aprovado”; “Reprovado”) 
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65. Sobre as ferramentas de busca na Internet, assinale a 
alternativa correta. 

 
(A) Colocar em uma ferramenta de busca as palavras 

entre parênteses, como (escola técnica), significa 
que a ferramenta irá buscar essa frase exatamente 
como foi escrita entre os parênteses. 

(B) Colocar em uma ferramenta de busca 
casa+amarela, significa que a ferramenta vai 
realizar a busca de ambas as palavras, exatamente 
na ordem escrita (primeiro casa e depois amarela). 

(C) As ferramentas de busca podem ser classificadas 
como Mecanismos de Busca (Search Engines), 
Diretórios de Assunto (Subject Directories) ou como 
ambos. 

(D) Colocar um asterisco (*) em uma frase, em uma 
ferramenta de busca, significa que a ferramenta irá 
excluir da busca a palavra após o asterisco 
(exemplo: automóvel*amarelo; procurará por 
automóvel, mas sem apresentar o que foi 
encontrado com a palavra amarelo). 

(E) A ferramenta de busca do tipo Mecanismo de Busca 
(Search Engine) é um tipo de computador 
especializado em realizar buscas na Internet.  

 
 

66. Em relação aos websites da Internet, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) Blog é um website colaborativo que permite que os 

usuários que o acessam editem o seu conteúdo. 

(B) Rede Social é um website baseado em agregadores 
de conteúdo como, por exemplo, o RSS. 

(C) Quando um website é criado, ele só pode ser de um 
único tipo; por exemplo, se for uma rede social, não 
poderá ser um wiki. 

(D) Portal é um tipo de website que oferece diversos 
serviços em um único local. 

(E) Wiki é um website que possui artigos (posts) no 
formato de um jornal ou diário periódico.  

 
 

67. O aplicativo Microsoft Office PowerPoint 2010 permite que 
sejam desfeitas operações que não deveriam ter sido 

realizadas. Isso acontece por intermédio do botão . 
Assinale a alternativa que apresenta a operação que não 
pode ser desfeita dessa maneira. 

 
(A) Inserir um símbolo. 

(B) Salvar as alterações de uma apresentação. 

(C) Determinar uma transição de slides. 

(D) Inserir uma animação em uma forma. 

(E) Colar uma imagem copiada de outro aplicativo da 
suíte Microsoft Office.  

 
 
 
 
 
 
 

68. Sobre a Área de Trabalho do sistema operacional 
Microsoft Windows 7, analise as assertivas abaixo. 

 

I. Se o usuário excluir o seguinte ícone , da Área 
de Trabalho, não será mais possível executar esse 
programa no computador. 

II. Há um botão no canto inferior direito da tela do 
Microsoft Windows 7 (ao lado da hora e da data) que 
permite acessar diretamente a Área de Trabalho, 
sem ter que fechar as janelas abertas no momento e 
minimizando todas elas. 

III. Além dos ícones tradicionais (Lixeira, por exemplo), 
a Área de Trabalho pode conter atalhos e ícones de 
arquivos de qualquer tipo. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, apenas. 

(B) II e III, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) III, apenas. 

(E) I, II e III. 
 

 

69. Em um aplicativo de correio eletrônico, é correto afirmar 
que configurar Feeds significa configurar 

 
(A) de quais servidores as mensagens de correio 

eletrônico chegarão ao aplicativo. 

(B) de quais websites o aplicativo poderá receber 
mensagens de correio eletrônico diretamente. 

(C) de quais websites ele vai receber resumos de 
conteúdos que se modificam constantemente, 
juntamente com os links para acesso aos conteúdos 
completos. 

(D) uma lista de pessoas para as quais uma mensagem 
de correio eletrônico será enviada. 

(E) os tipos de mensagem de correio eletrônico que não 
devem ser recebidas, para efeito de segurança.  

 
 

70. Sobre a aparência do sistema operacional Microsoft 
Windows 7, assinale a alternativa correta. 

 
(A) É possível, na configuração da Proteção de Tela, 

solicitar que, ao reiniciar o trabalho, seja exibida a 
tela de logon, que apresenta a solicitação de senha 
para, então, o usuário retornar à exibição normal.  

(B) Não é possível criar Temas personalizados (com 
imagens armazenadas no computador) para serem 
usados como plano de fundo da área de trabalho. 

(C) Dentro de um Tema, o usuário é obrigado a escolher 
somente uma imagem para configurar como plano 
de fundo da área de trabalho. 

(D) Os planos de fundo, quando escolhidos, 
obrigatoriamente preenchem a tela toda com a 
imagem escolhida. 

(E) Se o usuário escolher um Plano de Fundo da Área 
de Trabalho e, ao mesmo tempo, uma Cor da 
Janela, somente uma das duas configurações ficará 
ativa. 
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NOÇÕES DE DIREITO 
 
 
71. Sobre o Direito Administrativo e as funções do Estado, é 

possível afirmar que 
 

I. o Direito Administrativo trata dos preceitos que 
norteiam a estrutura e o funcionamento da 
Administração Pública, também denominada 
Administração. 

II. a separação de poderes difundiu-se na formulação 
de Montesquieu, segundo a qual se distinguiam 3 
(três) funções estatais – legislação, execução e 
jurisdição – que deveriam ser atribuídas a 3 (três) 
órgãos distintos e independentes entre si. 

III. ao Legislativo cabe a função de elaborar leis, ao 
Executivo incumbe executá-las e ao Judiciário cabe 
decidir sobre os conflitos que se verificam entre os 
indivíduos, dizendo, ao final, de quem é o direito. 

IV. o Direito Administrativo se inclui entre os ramos do 
direito privado e começou a se formar nas primeiras 
décadas do século XIX. 

 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I, apenas 

(B) I e II, apenas. 

(C) I, II e III, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) II, III e IV, apenas. 
 

 
72. A respeito da Administração direta e indireta, analise as 

assertivas abaixo. 
 

I. Administração indireta é o conjunto dos órgãos 
integrados na estrutura da chefia do executivo e na 
estrutura dos órgãos auxiliares da chefia do 
Executivo. 

II. São características da Administração direta: o 
vínculo de subordinação-supremacia, denominado 
hierarquia, que liga seus órgãos; e a generalidade 
de tarefas e atribuições que lhe cabem. Para poder 
cumprir tais tarefas, efetua-se uma divisão entre 
diversos órgãos, cada qual desempenhando sua 
parcela, divisão essa denominada desconcentração. 

III. A Administração indireta federal compõe-se 
basicamente da Presidência da República e dos 
Ministérios. 

IV. São entes da Administração Pública direta: as 
autarquias, as empresas públicas, as sociedades de 
economia mista e as fundações públicas. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I e II, apenas. 

(B) III e IV, apenas. 

(C) II, apenas. 

(D) III, apenas. 

(E) IV, apenas. 

 
 

73. São princípios constitucionais do Direito Administrativo 
Brasileiro, conforme o artigo 37 da Constituição Federal: 

 
(A) legalidade, impessoalidade, imprescritibilidade, 

proporcionalidade, vedação de enriquecimento 
ilícito. 

(B) legalidade, moralidade, publicidade, transparência, 
eficiência, razoabilidade e irretroatividade das leis. 

(C) legalidade, impessoalidade, imperatividade, 
continuidade, supremacia do interesse público, da 
boa-fé. 

(D) legalidade, prescritibilidade, moralidade, publicidade, 
razoabilidade, obrigatoriedade de concurso público. 

(E) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência. 

 
 

74. A respeito das autarquias, assinale a alternativa incorreta. 
 

(A) O termo autarquia, que literalmente significa “poder 
próprio”, foi usado pela primeira vez pelo publicista 
italiano Santi Romano, em 1897. 

(B) A autarquia tem natureza jurídica de direito privado e 
seus bens e receitas se confundem com os bens e 
receitas da Administração direta a que se vinculam, 
sendo que eles são geridos pela própria autarquia. 

(C) A autarquia é um serviço autônomo, criado por lei, 
com personalidade jurídica, patrimônio e receita 
próprios, para executar atividades típicas da 
Administração Pública, que requeiram, para seu 
melhor funcionamento, gestão administrativa e 
financeira descentralizada. 

(D) Atualmente, são autarquias, por exemplo, na esfera 
federal: o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 
o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), o Banco 
Central, entre outras. 

(E) Para o desempenho de suas atribuições e gestão de 
seu patrimônio e receita, cada autarquia dispõe de 
estrutura administrativa própria, internamente 
hierarquizada, compreendendo um conjunto de 
órgãos. Conta, ainda, com quadro próprio de 
servidores, que não se confundem com os 
servidores da Administração direta. 

 
 

75.  “Os atos e provimentos administrativos são imputáveis 
não ao funcionário que os pratica, mas ao órgão ou 
entidade administrativa em nome do qual age o 
funcionário”. Tal enunciado define o princípio da 

 
(A) legalidade estrita. 

(B) impessoalidade. 

(C) moralidade administrativa. 

(D) autotutela administrativa. 

(E) presunção da legalidade e veracidade. 

 
 
 
 
 
 



 

CREF4/SP – Conselho Regional de Educação Física – 4ª Região – 101 – Agente Administrativo J29   16 
 
 

76. Sobre as sociedades de economia mista, analise as 
assertivas abaixo. 

 
I. Permitem associar capital público e capital privado e 

configuram pessoas jurídicas de direito público. 

II. Devem ser criadas por lei e se revestem da forma de 
sociedade anônima. 

III. A maioria das ações da sociedade com direito a voto 
deve pertencer ao respectivo ente matriz: União, nas 
sociedades de economia mista federais; Estado, nas 
estaduais; Município, nas municipais. 

IV. Entre as sociedades de economia mista, podem ser 
arroladas em âmbito federal: Banco do Brasil e 
PETROBRAS. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I e II, apenas. 

(B) II e III, apenas. 

(C) I e IV, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

(E) I, II e III, apenas. 
 

 

77. “Omitir, em documento público ou particular, declaração 
que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 
declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com 
o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a 
verdade sobre fato juridicamente relevante”. Segundo o 
Código Penal, a descrição acima configura o crime de 

 
(A) falsidade ideológica. 

(B) falsidade material. 

(C) uso de documento falso, apetrechos de falsificação. 

(D) supressão de documento. 

(E) falsificação de títulos. 
 

 

78. A respeito do inquérito policial, observado o Código de 
Processo Penal, analise as assertivas abaixo. 

 
I. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial 

somente poderá proceder a inquérito a requerimento 
de quem tenha qualidade para intentá-la. 

II. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 (dez) 
dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou 
estiver preso preventivamente, contado o prazo, 
nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a 
ordem de prisão, ou no prazo de 30 (trinta) dias, 
quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. 

III. A autoridade policial poderá mandar arquivar autos 
de inquérito quando concluir que não houve prática 
de crime ou não apurar a sua autoria. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, II e III. 

(B) II e III, apenas. 

(C) I, apenas. 

(D) I e II, apenas. 

(E) III, apenas. 

79. “Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de 
ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para 
satisfazer interesse ou sentimento pessoal”. Consoante o 
Código Penal, a descrição acima constitui o crime de 

 
(A) prevaricação. 

(B) concussão. 

(C) descaminho. 

(D) corrupção passiva. 

(E) corrupção ativa. 

 
 

80. Sobre a ação penal, segundo o Código de Processo 
Penal, assinale a alternativa incorreta. 

 
(A) Nos crimes de ação pública, esta será promovida 

por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, 
quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da 
Justiça, ou de representação do ofendido ou de 
quem tiver qualidade para representá-lo. 

(B) A representação será irretratável, depois de 
oferecida a denúncia. 

(C) O Ministério Público poderá desistir da ação penal. 

(D) Será admitida ação privada nos crimes de ação 
pública, se esta não for intentada no prazo legal, 
cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, 
repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir 
em todos os termos do processo, fornecer 
elementos de prova, interpor recurso e, a todo 
tempo, no caso de negligência do querelante, 
retomar a ação como parte principal. 

(E) Ao ofendido ou a quem tenha qualidade para 
representá-lo caberá intentar a ação privada. 

 
 

PROVA DISCURSIVA 
 
 
 Observando os resultados dos Jogos Olímpicos há alguns 

anos, é possível associar o desempenho dos atletas às 
condições socioeconômicas de seus países de origem. O 
bom desempenho físico de uma nação serve, com tênue 
margem de erro, para determinar a qualidade de vida de 
sua população. Isso explicaria o fato de países como 
Estados Unidos, Alemanha e França estarem sempre 
entre os maiores medalhistas dos jogos. Não só como 
termômetro político, uma disciplina física levada a sério na 
formação dos indivíduos é uma forma de programar 
políticas de saúde pública e qualidade de vida. Com base 
nisso, elabore um texto dissertativo-argumentativo de, no 
mínimo 15 e no máximo 20 linhas, abordando quais ações 
e concepções poderiam ser trabalhadas no atual contexto 
do Brasil para que a cultura esportiva se tornasse tão 
eficiente e competitiva quanto a dos países mais 
desenvolvidos. 
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