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 Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver 

falha, solicite a presença do fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE 

no espaço indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta 

grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, 

preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição 
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 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE 

RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de 

acompanhar os fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, 
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Língua Portuguesa  

1) O texto descritivo é definido quando utilizamos 
a linguagem para expressar a imagem que temos 
das coisas ou pessoas. Indique abaixo a resposta 
CORRETA que apresenta características do texto 
descritivo. 
 
a) Charges, cartuns e editoriais são os principais 
exemplos de textos descritivos. 
b) Gráficos, mapas, ilustrações são recursos 
utilizados no sentido de acrescentar informações 
ao texto verbal. 
c) Sua estrutura é estabelecida através da 
introdução, desenvolvimento e conclusão. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
2) Introdução, desenvolvimento e conclusão é a 
estrutura clássica do gênero... Aponte abaixo a 
resposta CORRETA que apresenta o gênero de 
texto que se enquadra na citação acima citada. 
 
a) narração. 
b) novela. 
c) dissertação. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
3) Apresenta-se os seguintes tipos de frases: 
declarativas, interrogativas e imperativas. Aponte 
abaixo a resposta CORRETA que apresenta o 
conceito de frase imperativa. 
 
a) Empregadas quando se quer agir diretamente 
sobre o comportamento do interlocutor, o que 
ocorre quando se dá conselhos, ordens ou 
pedidos. 
b) Empregadas para exprimir desejo: Ex. Deus te 
guie! Bons ventos o levem! 
c) Empregadas quando o Imperador D. Pedro I 
anunciava suas exigências aos republicanos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
4) Define-se morfema como unidade de 
significação mínima, ou seja, elementos 
significativos indecomponíveis. Aponte abaixo a 
resposta CORRETA que apresenta um exemplo 
de morfema. 
 
a) gov-ern-o. 
b) go-ver-no. 
c) govern-o. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
5) Coerência diz respeito a unidade de sentido; diz 
respeito ao encadeamento organizado e lógico 
das ideias do texto. Ela decorre da harmonia 
estabelecida entre as significações, evitando 
assim... Indique abaixo a resposta CORRETA que 
completa a definição de coerência. 
 

a) ...as contradições. 
b) ...as repetições . 
c) ...a coesão do texto. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
6) No discurso literário,  sobrepõem-se ao 
significado denotativo de um termo, significados 
paralelos. Sobre os seguintes níveis de 
linguagem: Linguagem denotativa e linguagem 
conotativa. Indique abaixo a resposta CORRETA 
que apresenta exemplo de linguagem conotativa. 
 
a) No meio do caminho tinha uma pedra. (...) tinha 
uma pedra no meio do caminho. Andrade, C. 
Drummond. 
b) É noite. Sinto que é noite (...) sinto que nós 
somos noite (...) noite nas águas, na pedra. 
Andrade, C. Drummond (Reunião) 
c) A minha vontade é forte... porém minha 
disposição de obedecer-lhe é fraca. Andrade. C. 
Drummond. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
7) É abrangente em seu significado, quando 
tomamos os seguintes termos: veículo e carro. 
Veiculo é mais abrangente, pois em seu 
significado está contido o significado de carro. 
Essa é a definição de:  
 
a) Sinestesia. 
b) Hiperônimo. 
c) Antônimo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
8) São elementos da estrutura da comunicação: 
remetente, destinatário, código, repertório, 
mensagem e veículo. Aponte abaixo a resposta 
CORRETA que apresenta a definição de 
repertório. 
 
a) A quem se destina a mensagem, ou seja o 
veículo que leva a mensagem ao seu destinatário. 
b) Rede de contatos, ou o mesmo que network. 
c) Rede de referências, valores e conhecimentos. 
Nossa bagagem cultural. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
9) Observe o seguinte exemplo: O interior de São 
Paulo está coberto por doces mares, donde se 
extrai o açúcar. Esse é um exemplo de qual figura 
de linguagem? Aponte abaixo a resposta 
CORRETA. 
 
a) Poesia concreta. 
b) Antítese. 
c) Metáfora. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
10) A NGB (Nomenclatura Gramatical Brasileira) 
divide as palavras da língua portuguesa em dez 
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classes, chamadas de classes gramaticais: 
substantivo, adjetivo, verbo, pronome, numeral, 
artigo, advérbio, preposição, conjunção e 
interjeição. Aponte abaixo a resposta CORRETA 
que apresenta um exemplo de interjeição. 
 
a) Os índios viviam aqui. 
b) aprender, mandar, permanecer, estar 
c) Nossa! Quantos órfãos chegaram? 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 

Conhecimentos Gerais 

11) Os problemas sociais têm maior incidência 
nas grandes cidades em virtude do êxodo rural. 
Sabendo disso, sobre os problemas sociais 
podemos afirmar:  
 
a) A falta de informação pode resultar em 
desempregos, que gera a falta de dinheiro, falta 
dos bens a que o mesmo dá acesso e, pode 
resultar também no analfabetismo.  
b) A causas dos problemas sociais estão ligadas a 
uma série de fatores. Dentre eles, podemos citar a 
falta de planejamento familiar e a falta de 
compromisso dos governantes.  
c) Um dos problemas urbanos que mais preocupa 
a população atualmente é a violência, pois as 
pessoas com melhores condições de vida estão 
vulneráveis aos crimes que ocorrem, 
principalmente nas pequenas cidades do Brasil.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
12) Referente as ações governamentais, 
considere as seguintes afirmativas: 
 
I- Ações Governamentais são iniciativas 
desenvolvidas pelo governo nos temas de 
produção e consumo sustentáveis. 
II- A ação governamental precisa acontecer por 
medidas práticas como a presença de empresas 
estatais no mercado, a regulamentação adequada 
e a implantação de meios eficientes de controle e 
fiscalização. 
III- O mercado de consumo esteve bastante 
conturbado nos setores de telefonia, planos de 
saúde e transporte aéreo. Agora, houve uma 
crescente melhora por parte da ação 
governamental. 
 
Desta forma, quais as afirmativas CORRETAS? 
 
a) I e II. 
b) II e III. 
c) I e III.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 

13) A arte brasileira surgiu da mistura de outros 
estilos e se inicia desde o período da Pré-História 
há mais de 5 mil anos, até a arte primitiva.   
 
Sendo assim, assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) As artes plásticas no Brasil nasceram 
precocemente em relação à descoberta e 
colonização do território. Durante o barroco, os 
maiores nomes a serem destacados 
são Aleijadinho e Mestre Ataíde, respectivamente 
na pintura e na escultura.  
b) No início do século XX, presenciamos 
o Modernismo Brasileiro, marcado inicialmente 
pela Semana de Arte Moderna.  
c) A arquitetura bandeirista e o barroco mineiro  
são considerados por muitos estudiosos como 
expressões de estilos asiáticos que encontraram 
no Brasil uma manifestação e linguagens 
modificadas.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
14) A cultura brasileira é uma síntese da influência 
dos vários povos e etnias que formaram o povo 
brasileiro.  
 
Sobre isto, assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) Foi dos holandeses que recebemos a herança 
cultural fundamental, onde a história da imigração 
holandesa no Brasil confunde-se com nossa 
própria história.  
b) No Sul do Brasil, as influências 
de imigrantes italianos, americanos e franceses 
são evidentes, seja na língua, culinária, música e 
outros aspectos.  
c) A diversidade cultural predominante no Brasil é 
consequência também da grande extensão 
territorial e das características geradas em cada 
região do país. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
15) Sobre o desenvolvimento sustentável, pode-se 
afirmar que: 
 
a) O desenvolvimento sustentável significa 
atender às necessidades da atual geração, sem 
comprometer a capacidade das futuras gerações 
em prover suas próprias demandas. 
b) O desenvolvimento sustentável requer 
planejamento e o reconhecimento de que os 
recursos são infinitos, ainda que preservando as 
espécies e os habitats naturais.  
c) O campo do desenvolvimento sustentável pode 
ser dividido em quatro componentes: 
a sustentabilidade natural, a sustentabilidade 
animal, a sustentabilidade política e 
a sustentabilidade socioeconômica. 
d) Nenhuma das alternativas.   
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Raciocínio Lógico (Matemática) 

16) Seja um capital de R$ 575,00 aplicado a 
rendimentos de 13% ao mês a juros composto 
durante 2,75 anos. Qual será o montante no final 
desta aplicação? 
 
a) R$ 32453,12. 
b) R$ 21441,75. 
c) R$ 31423,21. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
17) Uma permutação em um conjunto de 8 letras 
distintas, pode-se formar quantas combinações? 
 
a) 40320 combinações. 
b) 4230 combinações. 
c) 16777216 combinações. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
18) Qual é a soma dos 17 primeiros termos em 
uma progressão Aritmética, sendo o primeiro 
termo a1 = 13 e o décimo a17 = 45. 
 
a) 435. 
b) 495. 
c) 493. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
19) Segue abaixo uma matriz A 3x3. 
 

A =[
    
    
   

] 

 
Qual o determinante da matriz A? 
 
a) 20. 
b) 19. 
c) 0. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
20) Unidade de medida é uma quantidade 
especifica de determinada grandeza física e serve 
de padrão para eventuais comparações sendo 
assim julgue Verdadeiro (V) ou Falso (F) e 
assinale a alternativa CORRETA: 
 
I- 1 quilo = 1000 gramas. 
II- 1m³= 1000L 
III- 1 decímetro = 10 milímetros 
IV- 1km = 10³m. 
V- Quando olhamos no velocímetro de um carro e 
lá esta marcando 100km/h, significa que o painel 
esta afirmando que percorremos 100km. 
 
As afirmativas verdadeiras são: 
 
a) I, II e III somente. 
b) I, II e IV somente. 

c) I, III e IV somente. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
 

Conhecimentos Específicos  

21) As fases do desenvolvimento infantil se divide 
em estágios sequenciais que não mudam, mas 
variam em ritmo e velocidade para cada criança, 
ou seja estágio será um preparo para o 
subsequente. De acordo com o estágio sensório 
motor assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) Caracteriza-se por um tipo de “pensamento que 
demonstra que a criança já possui uma 
organização assimilativa rica e integrada 
funcionando em equilíbrio com um mecanismo de 
acomodação”. A criança é capaz de construir um 
pensamento compatível com seu meio social. 
b) Caracteriza-se exclusivamente por percepções 
sensoriais e esquemas motores. A criança 
percebe o ambiente e age sobre ele. Não há 
capacidade de abstração. 
c) Nesse estágio, a criança é capaz de resolver 
problemas a respeito de todas as relações 
possíveis entre eventos. Pode pensar 
abstratamente, formular hipóteses e ate mesmo 
testá-las sistematicamente. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
22) A prática esportiva como instrumento 
educacional visa o desenvolvimento integral das 
crianças, jovens e adolescentes, capacita o sujeito 
a lidar com suas necessidades, desejos e 
expectativas. Sobre essa proposição analise as 
afirmativas abaixo: 
 
I- O esporte, como instrumento pedagógico, 
precisa se integrar às finalidades gerais da 
educação, de desenvolvimento das 
individualidades, de formação para a cidadania e 
de orientação para a prática social. 
II- O campo pedagógico do Esporte é um campo 
aberto para a exploração de novos 
sentidos/significados.  
III- Como prática esportiva, o esporte ocupa um 
importante lugar nas relações sociais. 
 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e III. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
23) Inclui uma dimensão lógica (conhecimento de 
ordem e da duração, acontecimentos se sucedem 
com intervalos), uma dimensão convencional 
(sistema cultura de referências, horas, dias, 
semana, meses e anos) e um aspecto de vivência 
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que surge antes dos outros dois (percepção e 
memória da sucessão e da duração dos 
acontecimentos na ausência de elementos lógicos 
ou convencionais. Assinale a alternativa 
CORRETA para o elemento psicomotor 
correspondente: 
 
a) Organização espacial. 
b) Organização Temporal. 
c) Lateralidade. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
24) Um dos grandes problemas de saúde pública no 
país é a hipertensão, caracterizada pela elevação 
acentuada ou súbita da pressão arterial. Embora 
seja uma doença predominantemente silenciosa, a 
pessoa portadora da hipertensão pode apresentar 
alguns sintomas, quais são eles? 
 
a) Convulsão, hipocloremia e dores na nuca. 
b) Temperatura anormal, epilepsia e pupila dilatada. 
c) Visão embaçada, tonturas e problemas com os 
ouvidos (zumbidos). 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
25) Para melhor aplicarmos os conteúdos em 
educação física devemos sistematizá-los para 
alcançarmos nossos objetivos, para isso devemos 
levar em consideração três aspectos 
fundamentais, que são: conceitual, procedimental 
e atitudinal. Assinale a alternativa CORRETA para 
a dimensão conceitual: 
 
a) “[...] expressam um saber fazer, que envolve 
tomar decisões e realizar uma série de ações, de 
forma ordenada e não aleatória, para atingir uma 
meta. Assim, sempre estão presentes nos projetos 
de ensino, pois uma pesquisa, um experimento, 
um resumo, uma maquete, são proposições de 
ações presentes nas salas de aula”. 
b) “A escola é um contexto socializador, gerador 
de atitudes relativas ao conhecimento, ao 
professor, aos colegas, às disciplinas, às tarefas e 
à sociedade. A não compreensão de atitudes, 
valores e normas como conteúdos escolares 
fazem com estes sejam comunicados, sobretudo 
de forma inadvertida — acabam por ser 
aprendidos sem que haja uma deliberação clara 
sobre esse ensinamento”. 
c) “[...] referem-se à construção ativa das 
capacidades intelectuais para operar com 
símbolos, ideias, imagens e representações que 
permitem organizar a realidade. A aprendizagem 
de conceitos se dá por aproximações sucessivas”. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
26) De acordo com a cultura corporal os 
conteúdos incorporados pela Educação Física 
escolar são: 
 

a) jogo, ginástica, dança e esporte. 
b) jogo, esporte, dança, ginástica e luta. 
c) jogo, expressão corporal, teatro, luta e esporte. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
27) A educação física, integrada à proposta 
pedagógica da escola, é componente curricular 
obrigatório da educação infantil e do ensino 
fundamental, sendo sua prática facultativa ao 
aluno:   
   
I– que cumpra jornada de trabalho igual ou 
superior a seis horas;           
II– maior de trinta anos de idade; 
III– que estiver prestando serviço militar inicial ou 
que, em situação similar, estiver obrigado à prática 
da educação física;          
IV– que tenha prole.     
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas I, II e IV estão corretas. 
c) Estão corretas I, II, III e IV. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
28) Sobre a evolução da Educação Física,  
favorecia a educação do corpo, tendo como meta 
a constituição de um físico saudável e equilibrado 
organicamente, menos suscetível às doenças, a 
educação física foi influenciada por tendências 
que tinham por sustentação o momento que o país 
atravessava. Quando a educação física assumiu 
um discurso voltado para a saúde, ela foi 
denominada de: 
 
a) Educação física higienista; 
b) Educação física militarista; 
c) Educação física eugenista; 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
29) Assinale a alternativa INCORRETA a respeito 
do plano de aula: 
 
a) É um exercício didático que direciona as ações 
do professor. 
b) Não proporciona qualidade a aula. 
c) Organiza e direciona a prática docente. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
30) _________________ serve para medidas que 
determinam os valores de circunferências de um 
segmento corporal perpendicular ao eixo 
longitudinal do mesmo segmento. O professor 
através da medição periódica dos perímetros 
musculares pode controlar a evolução do 
desenvolvimento entre os diferentes grupos 
musculares de seu trainee. 
Complete a frase com o instrumento de avaliação 
física CORRETO: 
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a) Adipômetro; 
b) Fita métrica; 
c) Paquímetro; 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
31) As danças e outras atividades rítmicas e/ou 
expressivas  podem ser abordadas e adaptadas a 
cada contexto escolar. Diante das possibilidades a 
seguir quais podem ser adaptadas no contexto 
escolar: 
 
I- danças brasileiras: samba, baião, valsa, 
quadrilha, afoxé, catira, bumba meu-boi, 
maracatu, xaxado, etc.;  
II- danças urbanas: rap, funk, break, pagode, 
danças de salão;  
III- danças eruditas: clássicas, modernas, 
contemporâneas, jazz;  
IV- danças e coreografias associadas a 
manifestações musicais: blocos de afoxé, Olodum, 
timbalada, trios elétricos, escolas de samba;  
V - lengalengas;  
VI - brincadeiras de roda, cirandas;  
VII - escravos-de-jó. 
 
a) Apenas as alternativas I, II, III, IV; 
b) Apenas as alternativas I, IV, V, VI, VII; 
c) Todas as alternativas estão corretas; 
d) Nenhuma das alternativas 
 
32) De acordo com os critérios de avaliação da 
Educação Física  pretende-se avaliar o aluno a: 
 
I- Enfrentar desafios corporais em diferentes 
contextos como circuitos, jogos e brincadeiras; 
II- Participar das atividades respeitando as regras 
e a organização; 
III- Interagir com seus colegas sem estigmatizar 
ou discriminar por razões físicas, sociais, culturais 
ou de gênero; 
 
Quais desses critérios são verdadeiros: 
 
a) Apenas I. 
b) Apenas I e II. 
c) I, II e III. 
d) Nenhuma das alternativas 
 
33) De acordo com as regras do futsal, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
a) Será permitido um número indeterminado de 
substituições, a qualquer tempo do jogo; 
b) É vedado o início de uma partida sem que as 
equipes tenham no mínimo três jogadores; 
c) A quadra tem as medidas de: 18 metros de 
comprimento por 9 metros de largura; 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

34) De acordo com as regras do vôlei, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
a) É vedado o início de uma partida sem que as 
equipes tenham no mínimo três jogadores. 
b) A quadra tem as medidas de: máximo 42 
metros de comprimento por no máximo 25 metros 
de largura. 
c) A bola pode ser tocada por qualquer parte do 
corpo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
35) Com relação às práticas de atividades físicas 
e corporais nas aulas de educação física entre 
meninos e meninas, deve-se ter uma atenção 
especial, principalmente diante de suas 
competências. Muitas dessas diferenças são 
determinadas social e culturalmente e decorrem, 
para além das vivências anteriores de cada aluno, 
de preconceitos e comportamentos 
estereotipados.  Para não ter problemas com esse 
tipo de prática os docentes devem tomar 
determinadas atitudes. Assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Dividir a sala entre grupos de meninos e grupo 
de meninas, pois assim não haverá problemas 
entre os grupos. 
b) As intervenções didáticas podem propiciar 
experiências à respeito das diferenças e de 
intercâmbio: dividir o grupo em trios, cada um 
deles contendo pelo menos uma menina, e 
colocar para elas a tarefa de ensinar uma 
sequência do jogo de elástico; ou ainda atribuir 
aos meninos o papel de técnicos num jogo de 
futebol disputado por times de meninas. 
c) Deixar que os alunos mais competentes 
escolham os times e/ou os grupos para as 
atividades. 
d) Nenhuma das alternativas 
 
36) Ao aplicar o conteúdo do jogo popular “bola 
queimada”, o professor pode elencar qual objetivo 
atitudinal para seus alunos alcançarem? 
 
a) Realizar movimento de arremessar e agarrar 
com destreza; 
b) Respeitar as regras e o espaço do jogo; 
c) Compreender o desenvolvimento e as regras do 
jogo; 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
37) Os jogos cooperativos foram criados, para que 
as pessoas, e as crianças em especial, pudessem 
jogar de maneira divertida enquanto aprendessem 
coisas positivas a respeitos de si mesmas, dos 
demais como quem jogam e do modo como 
devem comportar-se no mundo. São algumas 
características desse tipo de jogo... 
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I– A cooperação esta vinculada a comunicação, a 
confiança e ao desenvolvimento de habilidades 
positivas de interação social, posto que os 
jogadores precisam trabalhar como uma equipe, 
cada qual oferecendo sua contribuição; 
II– A aceitação liga-se à elevação da autoestima e 
à felicidade (tanto quanto a rejeição provoca 
sentimentos opostos), porque cada participante 
sente que possui um papel significativo no 
decorrer do jogo e é parcialmente responsável 
pelo alcance dos objetivos do grupo; 
III– O envolvimento relaciona-se com o sentimento 
de pertencer ao grupo, ser parte essencial do 
mesmo, ter contribuições a oferecer nas tarefas e 
encontrar satisfação nas atividades; 
IV– O divertimento, que jamais poderia ser 
esquecido por ser geralmente o principal motivo 
das crianças jogarem, possibilita a vivência do 
lúdico sem medo do fracasso ou da rejeição. 
 
Quais são verdadeiras? 
 
a) apenas I e III são verdadeiras. 
b) apenas I, III e IV são verdadeiras. 
c) I, II, III e IV são verdadeiras. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
38) O atletismo é o um desporto olímpico, 
considerado natural pois se trata de uma 
modalidade que explora movimentos ditos básicos 
do próprio homem. Enquanto prática, é muito 
amplo e muitos falam de sua complexidade em 
relação às provas. Abrange uma coletânea e 
variedade de movimentos, entre eles ... Assinale a 
alternativa CORRETA com relação a variedade de 
movimentos do atletismo: 
 
a) Pivot, véu, equilíbrio, as corridas, os saltos, o 
arremesso; 
b) Marcha, as corridas, os saltos, o arremesso, os 
lançamentos; 
c) Pivot, Véu, equilíbrio, os saltos, o arremesso, os 
lançamentos; 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
39) O handebol é um dos esportes mais 
tradicionais no ambiente escolar. No que diz 
respeito à sua história e prática, considere as 
seguintes afirmativas: 
 
I- Ao goleiro é permitido: quando na área, tocar a 
bola com qualquer parte do corpo numa tentativa 
de defesa, bem como deslocar-se livremente com 
a bola nas mãos; quando fora da área, tomar parte 
do jogo como qualquer outro jogador de quadra; 
II- Na sua forma moderna, o handebol foi criado 
pelo alemão Hirschmann em 1912 e no mesmo 
ano foi introduzido no programa oficial dos Jogos 
Olímpicos em Estocolmo, Suécia; 

III- O sistema 6:0 no handebol caracteriza-se pela 
ofensividade e pela intensa troca de posição entre 
os atletas; 
IV- Na prática do handebol, três movimentos 
naturais acontecem de forma constante: o correr, 
o saltar e o arremessar; 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) As afirmativas I e IV são verdadeiras; 
b) As afirmativas II e IV são verdadeiras; 
c) As afirmativas I, II e III são verdadeiras; 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
40) O desenvolvimento infantil ocorre em estágios. 
A criança que se encontra no estágio denominado 
“operatório-concreto” possui ações mentais mais 
reversíveis, móveis e flexíveis quando comparada 
à criança que se encontra no estágio anterior 
denominado “pré-operatório”. 
O estágio “operatório-concreto” é característico da 
faixa etária de crianças entre: 
 
a) 2 a 7 anos; 
b) 7 a 11 anos 
c) 5 a 9 anos; 
d) Nenhuma das alternativas. 
 


