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Regulação Prudencial e Cambial do BC, Augusto Ornelas 
Filho, considera que a informação serve de referência 
para quem vai comprar ou vender a moeda no banco 
ou na  casa de câmbio. “[Isso] não dá garantia para o 
cliente que for ao banco, mas ele vai ter a referência para 
argumentar.

Texto adaptado. Fonte: http://acritica.uol.com.br/noticias/Aplicativo
-populacao-identificar-dinheiro-falsificadas_0_1154884540.html

De acordo com o texto, 
(A)	 o	 aplicativo	 Dinheiro	 Brasileiro	 é	 capaz	 de	 verificar	

automaticamente a autenticidade das notas.
(B) neste ano, até o mês de maio, foram recolhidas 132,3 

mil	notas	de	R$	100	falsificadas.	
(C) conforme orientação do Banco Central, quem receber 

uma	nota	falsificada	deve	entregá-la	a	um	banco.
(D) o aplicativo Dinheiro Brasileiro, lançado pelo Banco 

Central (BC), localiza pontos de compra e venda de 
moeda	estrangeira.

Assinale a alternativa cujo “que” esteja 
introduzindo uma oração restritiva, ou seja, que 
esteja restringindo algo que o antecede. 

(A)	 “[Isso]	não	dá	garantia	para	o	cliente	que for ao banco, 
mas	ele	vai	ter	a	referência	para	argumentar.”

(B) “O Banco Central (BC) lançou nesta quarta (11) 
o aplicativo Dinheiro Brasileiro, que fornece 
informações	 sobre	 os	 elementos	 de	 segurança	 do	
real.”

(C) “Também foi lançada a nova 
versão	 do	 aplicativo	 Câmbio	 Legal,	 que localiza 
pontos	de	compra	e	venda	de	moeda	estrangeira.”

(D)	 “O	 aplicativo	 indica	 onde	 ficam	 os	 elementos	 de	
segurança	para	que a população brasileira ou turista 
estrangeiro	 possa	 verificar	 se	 a	 nota	 testada	 é	
verdadeira.”

“Segundo o BC, a ideia é que o próprio usuário 
faça a verificação em caso de dúvida, pois o 
aplicativo não tem a capacidade, nem a finalidade, 
de verificar automaticamente a autenticidade das 
notas.”
No excerto acima, a palavra em destaque 

(A) é um pronome.
(B) indica adição.
(C) indica exclusão.
(D) indica contraste. 

Aplicativo de celular gratuito ajudará população a identi-
ficar notas de dinheiro falsificadas

Para usar o aplicativo “Dinheiro Brasileiro” é preciso 
aproximar a cédula da câmera do aparelho. O aplicativo 
indica onde ficam os elementos de segurança em que se 
verifica a legalidade do dinheiro

11 de Junho de 2014 - Kelly Oliveira

O Banco Central (BC) lançou nesta quarta (11) 
o aplicativo Dinheiro Brasileiro, que fornece informações 
sobre os elementos de segurança do real. Também foi 
lançada a nova versão do aplicativo Câmbio Legal, que 
localiza pontos de compra e venda de moeda estrangeira. 
Os aplicativos para celular e tablet estão disponíveis 
em português, inglês e espanhol e podem ser baixados 
gratuitamente na App Store e na Google Play Store.

Para usar o aplicativo Dinheiro Brasileiro é preciso 
aproximar a cédula da câmera do aparelho. O aplicativo 
indica onde ficam os elementos de segurança para que 
a população brasileira ou turista estrangeiro possa 
verificar se a nota testada é verdadeira. Segundo o BC, a 
ideia é que o próprio usuário faça a verificação em caso 
de dúvida, pois o aplicativo não tem a capacidade, nem a 
finalidade, de verificar automaticamente a autenticidade 
das notas.

Segundo o chefe do Departamento do Meio Circulante, 
João Sidney Figueiredo Filho, esse tipo de iniciativa 
segue uma tendência internacional. Há aplicativos como 
esse no México, no Japão e na zona do euro. “Achamos 
por bem trazê-lo para o Brasil, aproveitando o momento 
em que turistas vêm para a Copa do Mundo”, disse.

Este ano, até maio, foram recolhidas 132,3 mil notas  de 
real falsificadas. A de R$ 100 da segunda família foi a 
mais copiada, com 37,7 mil unidades. A orientação do BC 
para quem recebeu uma cédula falsificada, sem perceber, 
é entregá-la a um banco.

Hoje, o BC também divulgou a nova versão do 
aplicativo Câmbio Legal, criado no ano passado. A 
ferramenta para dispositivos móveis, que localiza pontos 
de compra e venda de moeda estrangeira, tem agora novas 
funcionalidades. O aplicativo permite a identificação de 
13 mil pontos de atendimento cadastrados, sendo que 
desse total, 10 mil são caixas eletrônicos. Esses dados 
de pontos de atendimento são atualizados pelas próprias 
instituições financeiras.

O aplicativo também faz a conversão de mais de 160 
moedas diferentes e mostra o histórico das cotações. 
Outra novidade é que o usuário pode consultar o 
Valor Efetivo Total (VET) cobrado nas operações de 
câmbio nas instituições desejadas. O VET reúne, em um 
único indicador, a taxa de câmbio, o tributo incidente e as 
tarifas eventualmente cobradas.

O VET, no entanto, é baseado na média de valor 
oferecido pela instituição financeira com dados do 
mês anterior. Ou seja, não é exatamente o valor que 
será cobrado do cliente na hora da compra da moeda. 
Entretanto, o chefe adjunto do Departamento de 
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“...considera que a informação serve de referência 
para quem vai comprar ou vender a moeda no 
banco ou na  casa de câmbio”. 
Acerca do excerto acima, assinale a alternativa 
INCORRETA quanto ao que se afirma sobre o que 
está destacado.

(A) A expressão em destaque indica uma circunstância 
futura. 

(B)	 O	verbo	auxiliar	está	conjugado	no	tempo	presente	do	
indicativo.  

(C) A expressão destacada é uma locução verbal. 
(D)	 O	verbo	“comprar”	é	o	verbo	auxiliar.	

Em “...o chefe adjunto do Departamento de 
Regulação Prudencial e Cambial do BC, Augusto 
Ornelas Filho, considera que a informação serve 
de referência para quem vai comprar ou vender a 
moeda...”, as vírgulas foram empregadas para

(A) assinalar o vocativo.
(B) assinalar o aposto. 
(C)	 indicar	zeugma.
(D)	 separar	o	adjunto	adverbial.	

Assinale a alternativa INCORRETA quanto à 
regência do verbo em destaque. 

(A) Os torcedores assistiram	a	todos	os	jogos	da	seleção.
(B) Todos devem obedecer às leis de trânsito. 
(C) Comemos do bolo apenas um pedaço. 
(D) A empresa não paga	os	funcionários	corretamente.	

Em “Também foi lançada a nova 
versão do aplicativo Câmbio Legal...”, a expressão 
em destaque está funcionando sintaticamente 
como 

(A) complemento verbal.
(B)	 agente	da	passiva.
(C)	 sujeito	paciente.
(D)	 adjunto	adverbial.	

Assinale a alternativa em que a palavra acentuada 
segue a mesma regra de acentuação da palavra 
“disponível”.

(A) México.
(B) Vírus. 
(C) Tendência.
(D)	 Fácil.	

Assinale a alternativa cujas palavras estão todas 
corretas quanto à grafia. 

(A) Deshumano – humano – cheiroza. 
(B) Princesa – nobreza – belesa. 
(C)	 Monge	–	relógio	–	coragem.
(D)	 Faixa	–	enchaqueca	–	flexa.

06

07

08

09

10

MATEMÁTICA

11

12

13

14

15

Em “Esses dados de pontos de atendimento 
são atualizados pelas próprias instituições 
financeiras.”, as palavras em destaques são, 
respectivamente, 

(A)	 pronome,	verbo,	substantivo	e	adjetivo.	
(B) pronome, verbo, substantivo e substantivo.
(C)	 artigo,	verbo,	substantivo	e	advérbio.	
(D)	 artigo,	advérbio,	adjetivo	e	substantivo.
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Qual é a soma dos múltiplos de 5 entre 11 e 56?
(A) 295
(B) 300
(C) 315
(D) 350

Qual é o oitavo termo de uma progressão 
geométrica que tem razão igual a 3 e primeiro 
termo igual a 2?

(A) 4374
(B) 4289
(C) 1349
(D) 729

A negação de “Jonas é alemão e Juca é brasileiro” 
é

(A)	 “Jonas	não	é	alemão	e	Juca	não	é	brasileiro”.
(B)	 “Jonas	não	é	alemão	ou	Juca	não	é	brasileiro”.
(C)	 “Jonas	é	alemão	ou	Juca	é	brasileiro”.
(D)	 “Jonas	é	brasileiro	e	Juca	é	alemão”.

Em uma maternidade, no mês de julho, nasceram 
32 bebês. Sobre esses bebês, o que podemos com 
certeza afirmar?

(A) Pelo menos 10 são meninas.
(B) Exatamente 20 são meninos.
(C) Pelo menos 5 têm olhos azuis.
(D) Pelo menos 2 bebês nasceram no mesmo dia.

Lucas foi a um abrigo de animais para adotar 
um gato e um cachorro. Neste abrigo, vivem 55 
cachorros e 24 gatos. Sendo assim, de quantas 
maneiras distintas Lucas pode escolher um gato 
e um cachorro?

(A) 1320
(B) 764
(C) 240
(D) 79
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RASCUNHO
Sendo os conjuntos  
Assinale a alternativa que apresenta o 
conjunto 

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

Em um grupo de consumidores, 80% preferem 
a marca X de chocolate em pó, 40% preferem a 
marca Y e 10% não votaram em nenhuma dessas 
duas marcas. Sendo assim, neste grupo de 
consumidores, a porcentagem dos que votaram 
em ambas as marcas, X e Y, é

(A) 10%.
(B) 20%.
(C) 30%.
(D) 40%.

Assinale a alternativa INCORRETA.
(A) 280 é múltiplo de 20.
(B) 20 é divisor de 280.
(C) 2500 é múltiplo de 5.
(D) 500 é divisor de 5.

Qual é a média geométrica dos números 2 e 8?
(A) 2
(B) 4
(C) 6
(D) 8

Lucia faz 3 bolos utilizando 5 kg de farinha. Com 25 
kg de farinha, quantos bolos Lucia irá fazer?

(A) 10
(B) 15
(C) 20
(D) 25
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A figura a seguir ilustra parte de uma planilha eletrônica. Com base nesta planilha, assinale a alternativa 
INCORRETA.
Obs.: Considere a Planilha Eletrônica Microsoft Excel 2010 – instalação padrão português – Brasil.

(A)	 Ao	inserir	na	célula	D10	a	fórmula	=SOMASE(B3:B9;”>=1000”;D3:D9)	o	valor	obtido	será	R$	5.400,00
(B)	 Ao	inserir	na	célula	E10	a	fórmula	=CONT.SE(B3:D9;”>1500”)	o	valor	obtido	será	R$	7.220,00
(C)	 O	resultado	obtido	na	célula	D3	(salário	líquido	da	colaboradora	Ana)	foi	possível	através	da	fórmula	=B3-C3
(D)	 O	resultado	obtido	na	célula	C3	(desconto	de	10%	no	salário	de	Ana)	foi	possível	através	da	fórmula	=B3*10%

Sobre conceitos de Hardware, assinale a alternativa INCORRETA.
(A)	 O	DVD-R,	usado	em	backups,	permite	somente	uma	gravação	e	não	pode	ter	seus	dados	alterados.
(B)	 Unidade	 Lógica	 e	 Aritmética,	 Registradores	 e	 Unidade	 de	 Controle	 são	 componentes	 da	 CPU	 (unidade	 central	 de	

processamento).
(C) Teclado, Mouse e Scanner são exemplos de periféricos de entrada.
(D)	 Os	programas,	no	momento	de	sua	execução	em	um	computador,	estão	normalmente	carregados	no	HD	(Disco	Rígido).

Programa que acompanha o Windows e é utilizado para eliminar arquivos desnecessários, como, por exemplo, 
arquivos temporários, arquivos da lixeira, temporários da internet, entre outros, esta é a função do(a)

(A)	 Desfragmentador	de	Disco.
(B)	 Scandisk.
(C) Limpeza de disco.
(D) Restauração do Sistema.

Preencha as lacunas  e assinale a alternativa correta.
A ___________ é uma rede interna baseada no protocolo de comunicação ___________ o mesmo utilizado na 
____________.

(A) Internet / TCP/IP / Intranet
(B) Intranet / TCP/IP / Internet
(C) Intranet / DNS / Internet
(D) Extranet / DNS / Intranet

Com relação aos sublinhados em um documento do Microsoft Word 2010 (instalação padrão português – Brasil), 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A)	 As	marcas	inteligentes	aparecem	com	sublinhados	ondulados	duplos	em	amarelo	abaixo	do	texto.
(B)	 O	Microsoft	Word	 usa	 sublinhados	 ondulados	 em	 vermelho	 para	 indicar	 possíveis	 erros	 de	 ortografia	 e	 sublinhados	

ondulados	em	verde	para	indicar	possíveis	erros	gramaticais.
(C) O Word usa sublinhados ondulados em azul para indicar possíveis instâncias de formatação inconsistente.
(D)	 O	texto	de	exibição	do	hiperlink	é	azul	e	sublinhado	por	padrão.
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Oscar Niemeyer foi um arquiteto brasileiro 
considerado uma das figuras-chave no 
desenvolvimento da arquitetura moderna. Entre 
suas obras mais conhecidas estão:

(A) Ministério da Educação e Saúde ( 1936, Rio de 
Janeiro), Brasília (1985) e Museu Brasileiro da 
Escultura (1995, São Paulo).

(B)	 Conjunto	da	Pampulha	(	1940,	Belo	Horizonte),	Museu	
de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP, 
1947) e Sede das Nações Unidas (ONU, 1947, Nova 
York).

(C)	 Universidade	de	Constantine	(1969,	Argélia),	Sede	do	
Partido Comunista Francês ( 1965, Paris) e MUBE – 
Museu Brasileiro da Escultura (1985, São Paulo).

(D) Ibirapuera ( 1951, São Paulo), Sede do Partido 
Comunista Francês ( 1965, Paris) e Brasília( 1957). 

Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade existem 5 parques nacionais no 
Paraná, são eles:

(A) Parque Nacional dos Campos Gerais, Parque 
Nacional	 do	 Ingá,	 Parque	 Nacional	 de	 Saint-Hilaire/
Lange,	Parque	Nacional	de	Barigui	e	Parque	Nacional	
de	Superagui.

(B)	 Parque	Nacional	do	Ingá,	Parque	Nacional	da	Ilha	do	
Mel,	Parque	Nacional	de	Saint-Hilaire/Lange,	Parque	
Nacional	de	Superagui	e	Parque	Nacional	de	Morretes.

(C) Parque Nacional dos Campos Gerais, Parque Nacional 
de	 Ilha	Grande,	Parque	Nacional	 do	 Iguaçu	 ,Parque	
Nacional	de	Saint-Hilaire/Lange	e	Parque	Nacional	de	
Superagui.

(D) Parque Nacional dos Campos Gerais, Parque 
Nacional	 do	 Ingá,	 Parque	 Nacional	 de	 Ilha	 Grande,	
Parque	Nacional	de		Superagui	e	Parque	Nacional	de	
Antonina.

São oficialmente considerados patrimônios 
históricos da cidade, tombados pelo Conselho 
Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de 
Pinhais: 

(A)	 as	Igrejas	Nossa	Senhora	da	Boa	Esperança	e		Nossa	
Senhora da Luz.

(B)	 a	Igreja	Nossa	Senhora	da	Luz	e	uma	árvore	Pinheiro	
Araucária.

(C)	 uma	 árvore	 Pinheiro	 Araucária	 e	 a	 Igreja	 Nossa	
Senhora da Boa Esperança.

(D)	 o	 Seminário	 Província	 Camiliana	 e	 a	 Igreja	 Nossa	
Senhora da Luz.

Sobre o Clube de Trabalhadores da Cerâmica de 
Pinhais, é correto afirmar que

(A)	 era	 uma	 organização	 dos	 trabalhadores	 da	 fábrica	
de	cerâmicas,	 tinha	 	 sua	sede	no	 interior	da	própria	
fábrica.	Nesse	espaço,	eram	realizados	os	bailes,	nas	
noites	 de	 sábado,	 animados	 pela	 banda	 de	 música	
dos	próprios	funcionários.

(B)	 era	 uma	 organização	 dos	 trabalhadores	 da	 fábrica	
de cerâmica, fundada em 1975 para arrecadar 
ajuda	às	 vítimas	da	grande	geada	e	que	acabou	se	
consolidando como entidade de caridade até 1983.

(C) era o time de futebol fundado pelos trabalhadores das 
fábricas	de	cerâmica	que,	a	partir	de	1957,	passou		a	
participar	de	competições	regionais.

(D)	 era	 uma	 organização	 sem	 fins	 lucrativos	 que	 dava	
treinamento	 para	 novos	 imigrantes	 que	 vinham	 à	
cidade atraídos pela indústria da cerâmica, com o 
intuito de aumentar a mão de obra que estava escassa 
devido à demanda.

Sobre a recente intervenção militar da Rússia na 
Ucrânia, assinale a alternativa INCORRETA.

(A)	 A	 Crise	 da	 Crimeia	 de	 2014	 é	 uma	 crise	 político-
institucional ocorrida na sequência da revolução 
ucraniana de 2014,	em	que	o	governo	do	presidente	
Viktor	Yanukovych	foi	deposto.	Trata-se	de	protestos	
de milhares de pessoas de etnia russa, que se 
opuseram aos eventos em Kiev e reivindicam laços 
estreitos	ou	a	integração	com	a	Rússia.

(B) Em 14 de maio, os Estados Unidos e seus aliados 
fizeram	 um	 comunicado	 apoiando	 a	 intervenção	
russa	 na	 Crimeia,	 incentivando	 a	 Ucrânia	 a	 render-
se	aos	 líderes	 russos,	alegando	benefícios	políticos,	
econômicos	e	sociais	para	a	população	em	geral.	

(C) Em 1 de março, o parlamento russo concedeu ao 
presidente Vladimir Putin a autoridade para usar a 
força militar na Ucrânia, na sequência de um pedido 
de	 ajuda	 não	 oficial	 do	 líder	 pró-Moscou,	 Sergey	
Aksyonov.

(D) Sob cerco, o Conselho Supremo da Crimeia indeferiu 
o	 governo	 da	 república	 autônoma	 e	 substituiu	 o	
presidente do Conselho de Ministros da Crimeia, 
Anatolii	Mohyliov, por Sergey	Aksyonov.

CONHECIMENTOS GERAIS
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Sobre a aplicação do alongamento em atividade 
física, é correto considerar que

(A)	 um	 músculo	 que	 é	 alongado	 rapidamente	 com	 um	
movimento	abrupto	responderá	descontraindo-se.

(B)	 o	 alongamento	 rapidamente	 aplicado	 provoca	 a	
ativação dos fusos musculares localizados entre as 
fibras	musculares	esqueléticas.

(C)	 o	 alongamento	 estático	 invoca	 o	 reflexo	 miotático,	
permitindo	que	o	músculo	relaxe	enquanto	está	sendo	
alongado.

(D)	 na	 tentativa	 de	 se	 alongar	 um	 músculo,	 se	 o	
alongamento	for	aplicado	com	um	movimento	abrupto	
e	 insistente,	 o	 resultado	 será	 um	 alongamento	
eficiente,	e	que	não	pode	causar	lesão.

Analise as assertivas e assinale a alternativa 
correta.

I. A contração muscular é iniciada pelo 
sistema nervoso central e gerada no nível 
da molécula mediante a interação das 
proteínas contráteis actina e miosina.

II. A força muscular é modulada por dois 
mecanismos: o recrutamento de unidades 
motoras e a frequência de ativação.

III. As ações musculares isométricas envolvem 
a produção de força sem movimento 
articular ou encurtamento das fibras 
musculares.

IV. Os três tipos de ação muscular são 
isométricas, de resistência externa 
constante dinâmica (RECD) e isocinética.

(A)	 Apenas	I	está	correta.
(B) Apenas II e IV estão corretas.
(C) I, II, III, e IV estão corretas.
(D) Apenas I, II e IV estão corretas.

Os hormônios apresentam-se em diferentes formas 
químicas no organismo humano. Basicamente três 
estruturas químicas respondem pelos hormônios 
que mais nos atentam para sua correlação com a 
atividade física, sendo eles:

(A) Esteroides/ Enzimas/ Lipofílicos.
(B)	 Exógenos/	Endógenos/	Aminoácidos.
(C) Esteroides/ Peptídicos/ Amina.
(D)	 Limitantes/	Lipofóbicos/	Lipídeos.

O treinamento e a atividade física regulares 
resultam em uma adaptação do corpo para ajustar-
se ao estresse. Hormonalmente, isso pode levar à

(A)	 suprarregulação	 ou	 infrarregulação	 de	 diferentes	
hormônios.

As políticas de atividades recreativas foram 
difundidas nos âmbitos estatal e corporativo, a 
partir de 1946, em que neste sentido

(A) as políticas de atividades recreativas tinham como 
maior	 objetivo	 promover	 distração,	 descanso	 e	
recomposição da força de trabalho.

(B) as políticas de atividades recreativas tinham como 
maior	objetivo	buscar	a	não	manutenção	do	sistema	
social em operação na época.

(C) as políticas de atividades recreativas tinham como 
maior	 objetivo	 considerar	 conflitos,	 tensões	 e	
diferenças de necessidades.

(D) as políticas de atividades recreativas tinham como 
maior	objetivo	promover	discussões	sobre	as	“políticas	
de	massa”.

Nos anos de 2004 e 2006 vivemos um “novo” 
fato importante nas políticas de lazer no Brasil, 
quando pela primeira vez na história aconteceu 
um movimento com a participação direta da 
população, por meio de conferências municipais, 
estaduais e nacionais, além da criação do

(A)	 Programa	Nacional	de	Apoio	à	Cultura.
(B) Lazer Dinamizado e Institucionalizado.
(C)	 Estatuto	do	Programa	Nacional	para	a	Integração	das	

Pessoas	Portadoras,	de	Deficiência.
(D) Sistema Nacional de Esporte e Lazer.

Assinale a alternativa INCORRETA sobre o 
Funcionamento de Núcleos de Esporte Recreativo 
e de Lazer.

(A)	 Tem	 como	 objetivo	 garantir	 o	 acesso	 ao	 lazer	 e	 ao	
esporte à população, considerando as diversas faixas 
etárias	e	segmentos	sociais.

(B)	 Efetiva-se	 por	 meio	 de	 convênios	 com	 entidades	
públicas	 e	 do	 terceiro	 setor	 em	 todas	as	 regiões	do	
Brasil.

(C) Desenvolve ações fundadas nos princípios de: 
trato	 intergeracional,	 trabalho	 coletivo,	 gestão	 e	
planejamento	participativos.

(D) Não valoriza o fortalecimento da cultura popular 
nacional,	 desqualificando	 núcleos	 de	 atendimentos	
especiais a adultos acima de 45 anos e idosos.

O sistema nervoso controla tanto as funções 
voluntárias como as funções involuntárias do 
ser humano. Portanto, o movimento humano 
voluntário é controlado pelo sistema nervoso

(A)	 somático.
(B) autônomo.
(C)	 endócrino.
(D)	 involuntário.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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atua sozinho, dependendo basicamente de si mesmo 
para	alcançar	seus	objetivos.

De acordo com Tubino (1992), as dimensões 
sociais admitidas para o esporte na atualidade 
são: 

(A)	 esporte-participação/sem	educação.
(B)	 esporte-performance/espetáculo.
(C) esporte antissocial (lazer).
(D)	 esporte	antiprofissão	 (são	aquelas	pessoas	que	não	

vivem	do	esporte.	exemplo:	jogadores	profissionais).

Assinale a alternativa correta.
(A)	 O	 Esporte-Espetáculo	 é	 um	 fenômeno	 inserido	 em	

uma sociedade de consumo e comunicação de massa 
organizada,	de	tal	maneira	a	difundir	sons,	imagens	e	
informações,	configurando-se	como	um	meio	de	não	
reproduzir a sociedade de consumo.

(B) O ensino de esporte nas aulas de Educação Física 
deve	contemplar	o	aprendizado	das	 técnicas,	 táticas	
e	 regras	 básicas	 das	 modalidades	 esportivas,	 e	 se	
limitar a isso.

(C) O esporte educação/participação é aquele que 
deve ser praticado nos sistemas de ensino e em 
formas	 assistemáticas	 de	 educação,	 evitando-se:	
a seletividade, a hipercompetitividade, tendo como 
objetivo	 alcançar	 o	 desenvolvimento	 integral	 do	
indivíduo e sua formação para o exercício da cidadania 
e	prática	do	lazer.

(D) O Esporte social não é entendido pelas dimensões de 
esporte-educação	e	esporte-lazer.	

O lazer é colocado pela sociedade capitalista 
como um momento de consumo, em que o espaço 
para ele também é visto como um espaço para o 
consumo. De acordo com o exposto, assinale a 
alternativa INCORRETA.

(A)	 O	crescimento	desordenado,	a	especulação	imobiliária,	
enfim,	 uma	 série	 de	 fatores	 não	 vêm	 contribuindo	
para	que	o	quadro	das	nossas	cidades	não	seja	dos	
mais promissores, quer na defesa de espaços, quer 
em	 termos	 da	 paisagem	 urbana,	 quando	 se	 fala	 da	
contemplação estética.

(B) A carência de espaços, aliada a outros fatores, vem 
contribuindo para a substituição quase maciça da 
produção cultural da criança pela produção cultural 
para	 a	 criança,	 que,	 por	 melhor	 que	 seja,	 não	 tem	
condições	de	substituí-la.

(C)	 A	 ação	 predatória,	 motivada	 pelos	 interesses	
imediatistas, ocasiona problemas muito sérios, que 
afetam a qualidade de vida e o lazer das populações, 
contribuindo	com	a	violência	e	a	falta	de	segurança.

(D) Um dos fatores mais importantes, ainda que não único, 
para o crescimento do lazer mercadoria em detrimento 
do lazer de criação e participação culturais, é a falta de 
espaços vazios urbanizados.

(B) liberação de aldosterona, aceleradamente, pelo 
organismo.

(C) diminuição da epinefrina.
(D)	 liberação	exagerada	de	calcitonina.

Assinale a alternativa INCORRETA sobre as 
respostas e adaptações dos hormônios ao 
exercício de resistência aeróbica.

(A)	 Durante	o	exercício	aeróbio,	a	 testosterona	aumenta	
de maneira dependente da intensidade do exercício.

(B)	 Durante	 o	 exercício	 aeróbio,	 o	 cortisol	 diminui,	 na	
maioria dos casos, de maneira dependente da 
intensidade do exercício.

(C)	 Durante	 o	 exercício	 aeróbio,	 a	 insulina	 diminui,	
minimizando	assim	a	utilização	de	glicose	sanguínea	
quando	esta	é	necessária	para	energia.

(D)	 Durante	o	exercício	aeróbio,	a	norepinefrina	aumenta	
de	maneira	dependente	da	intensidade	aeróbia.

Relacione as colunas e assinale a alternativa com 
a sequência correta.

1. Treinamento Contínuo.
2. Treinamento Fartlek.
3. Treinamento Intervalado.

A. É elaborado para aumentar a base, 
o consumo máximo de oxigênio e a 
capacidade de respiração tecidual do atleta 
de resistência aeróbia.

B. Frequentemente é chamado de “jogo de 
velocidade” e tem sido o principal suporte 
do treinamento de resistência por décadas.

C. Permite que uma grande quantidade de 
exercícios exaustivos seja executada, mas 
demanda muito do atleta e requer uma 
base de condicionamento antes que essa 
atividade de treinamento seja iniciada.

(A) 1B – 2C – 3A.
(B) 1C – 2B – 3A.
(C) 1C – 2A – 3B.
(D) 1A – 2B – 3C.

Sobre o esporte e as práticas desportivas, é 
correto afirmar que

(A)	 a	 tática	 desportiva	 define-se	 como	 um	 conjunto	 de	
normas e comportamentos coletivos que servem 
para	utilizar	da	forma	ótima	os	próprios	pressupostos	
condicionais, motores e psíquicos na competição.

(B)	 a	 técnica	 desportiva	 é	 definida	 como	 o	 domínio	
completo das estruturas motoras econômicas de 
exercícios esportivos dentro do esporte escolhido.

(C) os Esportes Individuais são atividades essencialmente 
de ataque e defesa, que se estruturam na disputa 
entre	duas	equipes	com	enfoque	no	grupo	dentro	de	
uma	organização	técnico	e	tática.

(D) os Esportes Coletivos são aqueles em que o praticante 

39

40

41

42

43

44



10Cargo: Educador Desportivo

(D)	 Forma	contínua	e	específica	sem	muita	variação,	para	
que não comprometa  a velocidade.

Sobre os Sistemas de Disputas Desportivas, é 
INCORRETO afirmar que

(A)	 torneio	 é	 definido	 como	 a	 sequência	 de	 jogos	
ou	 disputas	 desportivas,	 em	 que	 se	 objetiva	 a	
classificação	de	apenas	um	concorrente	sem	que	haja	
o	confronto	direto	e	obrigatório	entre	os	participantes.

(B)	 campeonato	é	a	 competição	onde	há	o	encontro	de	
um dos participantes com os demais, é dividido em 
etapas,	em	vários	grupos,	ou	o	encontro	pode	ocorrer	
somente	dentro	do	próprio	grupo.

(C) copa competição é considerada mista por ter 
componentes do campeonato e do torneio, pode ser 
de	curta	ou	de	longa	duração.

(D)	 jogos	 são	 competições	 onde	 são	 disputadas	
várias	 modalidades	 desportivas	 simultaneamente,	
geralmente	são	de	curta	duração.

Assinale a alternativa correta sobre as 
terminologias aplicadas ao lazer e à recreação.

(A)	 Ludicidade	 significa	 “criar	 novamente”,	 no	 sentido	
positivo, ascendente e dinâmico.

(B)	 Lazer	é	um	conjunto	de	ocupações	às	quais	o	indivíduo	
pode	entregar-se	de	livre	vontade,	seja	para	repousar,	
seja	 para	 divertir-se,	 recrear-se	 e	 entreter-se,	 ou	
ainda, para desenvolver sua informação ou formação 
desinteressada,	 após	 as	 obrigações	 profissionais,	
familiares e sociais.

(C)	 Os	 jogos	de	 recreação	visam	apenas	o	divertimento	
dos	 jogadores,	 sendo	 assim	 um	 jogo	 desportivo	 no	
qual	o	objetivo	é	a	competição.

(D)	 Recreação	 é	 envolver-se	 numa	 atividade,	 utilizando	
objetos,	 em	 geral	 brinquedos,	 que	 trazem	 prazer	 à	
criança.

Os jogos recreativos podem ser estruturados de 
três formas

(A)	 imaginários,	dramáticos	ou	singulares.
(B)	 compostos,	flexíveis	ou	abstratos.
(C) intuitivo, intelectual ou rotineiro.
(D)	 exercício	ou	prático,	simbólico	ou	de	regras	funcionais.

Sintomas do mau arranjo da vida urbana são 
encontrados no cotidiano das pessoas em geral 
e, mais particularmente, nas fugas grandiosas, 
que se repetem em todas as ocasiões nas 
quais a população tem oportunidades para tal.  
Assinale a alternativa que NÃO é exemplo deste 
comportamento.

(A) Os condomínios verticais e horizontais que buscam 
a	 ilusão	 da	 saída	 individual	 para	 o	 “lar,	 doce	 lar”,	
construindo suas moradas como cantinho de sonho, 
mas	 que	 possuem	 em	 suas	 construções	 guaritas	
medievais e fossos, com pontes levadiças, separando 
as casas.

(B) O fato do lazer ser individualizado, com profusão 
de	 piscinas	 e	 parabólicas,	 e	 bancos	 individuais	 nos	
jardins,	 distando,	 em	alguns	 casos,	 pelo	menos	dez	
metros uns dos outros.

(C) O fato do lazer ser visto como manifestação humana, 
com	suas	especificidades,	mas	entendido	no	conjunto	
delas,	sofrendo	as	mesmas	 influências	que	qualquer	
área	do	social.

(D)	 Encarar	o	 lazer	como	um	oásis	de	 tranquilidade	não	
é assumir uma visão contraditoriamente mercantilista 
– lazer, mercadoria a ser consumida – funcionando 
como	válvula	de	escape.

Assinale a alternativa correta sobre políticas de 
lazer.

(A)	 O	 lazer	 e	 a	 segurança	 precisam	 ser	 tratados	 como	
simples	esforço	de	entretenimento,	capaz	de	camuflar	
uma situação de violência. 

(B)	 Uma	 política	 de	 lazer	 significa	 referir-se	 somente	 a	
uma política de atividades, que, na maioria das vezes, 
acabam constituindo eventos isolados e tampouco em 
política de animação como processo.

(C)	 Falar	 sobre	 uma	 política	 de	 lazer	 significa	 falar	 em	
redução	 de	 jornada	 de	 trabalho	 sem	 diminuição	 de	
salários,	 portanto,	 numa	 política	 de	 reordenação	 do	
tempo, de transporte urbano, e também, incluir uma 
política de formação e desenvolvimento de quadros, 
pois ela depende de uma estrutura de animação 
formada	por	animadores	profissionais	de	competência	
geral,	específica	e	voluntários.	

(D) A política de lazer de reordenação do solo urbano, não 
deve incluir os espaços e equipamentos de lazer, a 
moradia e o seu entorno, mas não restrita a ela.

Na puberdade, acontecem grandes modificações 
psíquicas e físicas que influenciam os componentes 
da velocidade. Portanto o treinamento nesta faixa 
etária deve ser de

(A) Forma ampla e variada com relação à coordenação 
motora	para	que	não	haja	prejuízos	na	velocidade.

(B)	 Forma	 específica	 e	 direcionada	 sem	 relação	 com	 a	
coordenação motora.

(C)	 Forma	 direcionada	 e	 sem	 especificidades	 que	
prejudiquem	a	velocidade.
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O	gabarito	oficial	preliminar	e	o	caderno	de	questões	da	prova	objetiva	estarão	disponíveis	no	
endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br	no	dia	seguinte	à	aplicação	da	prova.	

------------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)--------------------------------------------------------------------------
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