
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do 
candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 05/03/2018, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital do 
Processo Seletivo Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU, de 26/12/2017. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

PROCESSO SELETIVO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 EDUCADOR FÍSICO 



 

PARTE I – EDUCADOR FÍSICO 
 
01 - A flexibilidade é melhorada se os exercícios de alongamento 
forem executados persistentemente. Na sua dinâmica de 
execução, eles podem ser divididos em dois grupos: passivos e 
ativos. Os exercícios ativos são aqueles que alcançam a maior 
amplitude articular possível pela atividade muscular do próprio 
individuo, sem auxílio externo. Os exercícios passivos alcançam 
uma grande oscilação articular pelo emprego de forças externas, 
normalmente um companheiro ou um aparelho (BARBANTI, 
2010). Sobre os métodos de alongamento, é correto afirmar que:  

A) o método passivo consiste de exercícios de 
alongamento estático com um parceiro após a contração 
do músculo antagonista. 

B) o método isométrico são exercícios de alongamento 
rápido do músculo pelo uso de movimentos de 
oscilação ou insistências.  

C) o método FNP consiste em exercícios de alongamento 
contra uma força imóvel.  

D) o método estático são exercícios de alongamento com 
sustentação da posição, que coloca o músculo em uma 
posição alongada e mantém essa posição durante alguns 
segundos.  

E) o método balístico são exercícios de alongamento 
sustentado músculo com um parceiro.  
 

02 - O treinamento físico é baseado em princípios biológicos, 
como por exemplo o princípio da sobrecarga. A adaptação que 
acontece no organismo durante o treinamento físico é 
determinada pela natureza da sobrecarga, sua intensidade e seu 
volume. Adaptação é a elevação da capacidade funcional da 
pessoa devida à sobrecarga externa e/ou a um ajuste a uma dada 
condição ambiental, que é tanto física como psicológica, e deve 
ser vista como um processo (BARBANTI, 2010). Intensidade e 
volume são características da sobrecarga, e sobre isso é correto 
afirmar que:  

A) o volume é um fator decisivo para o pico do rendimento. 
A velocidade de jogo, a velocidade da luta e a 
dificuldade da tarefa são formas de volume.  

B) a intensidade caracteriza a sobrecarga em relação à 
quantidade. O número de repetições e o número de 
séries são fatores relacionados a intensidade.  

C) o volume desenvolve a capacidade e o tempo do 
rendimento individual. O grau de esforço e a 
pausa/intervalo são fatores relacionados ao volume.  

D) a intensidade desenvolve a capacidade de manter a 
sobrecarga. A duração de uma série e da sessão de 
treinamento são fatores relacionados a intensidade.  

E) a intensidade caracteriza a sobrecarga em relação à 
qualidade e ao esforço. A velocidade, o peso na 
musculação e a frequência de movimentos são formas 
de intensidade.  
 

03 - “Qualquer movimento corporal produzido pela musculatura 
esquelética – portanto voluntário, que resulte num gasto 
energético acima dos níveis de repouso” (NAHAS, 2017, p. 51). 
Esta é a definição do conceito de:  

A) aptidão física.  
B) atividade física.  
C) qualidade de vida.  
D) estilo de Vida.  
E) bem-estar.  

04 - A osteoporose, denominada com frequência “doença 
dos ossos quebradiços”, é definida como uma doença 
esquelética sistêmica caracterizada por baixa massa óssea e 
deterioração microarquitetônica do tecido ósseo com 
subsequente aumento na fragilidade dos ossos e 
suscetibilidade para sofrer fraturas. Exercícios que 
produzem altas forças compressivas na coluna vertebral e 
nas extremidades inferiores são contra-indicados para 
pessoas com osteoporose (ACSM, 2002). Marque a 
alternativa que corresponde ao exercício que NÃO é contra-
indicado para as pessoas com osteoporose.  

A) Salto.  
B) Corrida.  
C) Levantamento de peso.  
D) Trote. 
E) Boliche.  

 
05 - A determinação da aptidão física é fracionada na 
mensuração de cada um dos componentes relacionados à 
saúde, separadamente. Cada componente individual da 
aptidão física relacionada à saúde é comparado a seguir aos 
dados normativos apropriados para o indivíduo (ACSM, 
2006). Sobre os testes que avalia os componentes da aptidão 
física relacionada a saúde, marque a alternativa ERRADA.  

A) O teste de preensão manual é utilizado para avaliar 
flexibilidade.  

B) A mensuração de pregas cutâneas é utilizada para 
avaliar composição corporal.  

C) O teste de 1RM é utilizado para avaliar força 
muscular.  

D) O teste da caminhada de uma milha é utilizado para 
avaliar aptidão cardiorrespiratória.  

E) O teste de exercícios abdominais é utilizado para 
avaliar resistência muscular.  
 

06 - O princípio da especificidade do treinamento físico é 
baseado no fato de que as maiores mudanças funcionais e 
morfológicas durante o treinamento acontecem somente nos 
órgãos, nas células e nas estruturas intracelulares que são 
responsáveis pelo movimento. Um treinamento específico 
tem efeitos específicos sobre o organismo, ou seja, o 
organismo sempre se adapta de modo específico ao que lhe 
for oferecido (BARBANTI, 2010). Sobre os fundamentos 
deste princípio, analise as afirmações abaixo.  
I – O treinamento não deve ser necessariamente relacionado 
com a característica do esporte. 
II – Não é necessário que o treinamento envolva os 
músculos que participam do gesto do esporte.  
III – A velocidade de execução dos exercícios no 
treinamento deve ser muito próxima à velocidade do gesto 
esportivo.  
IV – A amplitude do movimento executado no treinamento 
deve ser simular à amplitude do gesto esportivo.  
 

Das afirmações, somente: 
A) I e III estão corretas.  
B) II e IV estão corretas.  
C) I e II estão corretas.  
D) III e IV estão corretas.  
E) I e IV estão corretas.  

 
 



 

07 - Uma condição humana com dimensões física, social e 
psicológica é caracterizada num contínuo com pólos positivos e 
negativos. Positivamente, seria caracterizada com a capacidade 
de ter uma vida satisfatória e proveitosa, confirmada geralmente 
pela percepção de bem-estar geral; negativamente, estaria 
associada com a morbidade e, no extremo, com mortalidade 
prematura (NAHAS, 2017). Esta descrição trata-se da definição 
do conceito de:  

A) lazer.  
B) saúde.  
C) inatividade física.  
D) comportamento sedentário.  
E) envelhecimento.  

 
08 - Um recurso ergogênico é qualquer substância, processo ou 
procedimento que pode aumentar a performance através de 
melhora da força, velocidade, tempo de resposta ou resistência 
do atleta (ARAUJO, 2005). No recurso do tipo farmacológico o 
exemplo mais comum são os esteroides androgênicos 
anabolizantes, que são derivados sintéticos do hormônio:  

A) estrógeno. 
B) progesterona.  
C) testosterona.  
D) tiroxina.  
E) triiodotironina.   

 
09 - Sobre os benefícios da atividade física regular e/ou do 
exercício físico para a função cardiovascular e respiratória, é 
correto afirmar que:  

A) a frequência cardíaca é mais alta para uma determinada 
intensidade submáxima.  

B) a pressão arterial é mais baixa para uma determinada 
intensidade submáxima.  

C) a densidade capilar é diminuída no músculo esquelético. 
D) o limiar do exercício é diminuído para o acúmulo de 

lactato no sangue. 
E) a captação máxima de oxigênio é aumentada em virtude 

de adaptações tanto centrais quanto periféricas.  
 

10 - Para que qualquer atividade motora possa ser executada com 
êxito necessita-se das capacidades motoras, e, no esporte, o 
desenvolvimento do rendimento está intimamente ligado ao 
desenvolvimento das capacidades motoras condicionais e das 
capacidades motoras coordenativas (BARBANTI, 2010). Sobre 
isso, marque a alternativa correta, que corresponde a capacidade 
classificada como intermediária entre a condicional e a 
coordenativa.  

A) Capacidade de velocidade.  
B) Capacidade de força. 
C) Capacidade de resistência.  
D) Flexibilidade.  
E) Reação motora.  

 
11 - “Uma das formas de atividade física planejada, estruturada, 
repetitiva, que objetiva o desenvolvimento (ou manutenção) da 
aptidão física, de habilidades motoras ou reabilitação orgânico-
funcional” (NAHAS, 2017, p. 52). Esta definição é referente ao 
conceito de:  

A) Atividade física moderada.  
B) Atividade física diária.  
C) Atividade física de lazer.  
D) Exercício físico.  
E) Atividade física de aventura.  

12 - A cafeína é um estimulante cujo mecanismo de ação se 
baseia na excitação do sistema nervoso simpático (ARAÚJO, 
2005). Sobre os efeitos fisiológicos da cafeína, analise as 
afirmações a seguir:  
I – A cafeína provoca a vasoconstricção dos vasos sanguíneos.  
II – A cafeína promove um aumento na frequência cardíaca.  
III – A cafeína diminui a resistência e a capacidade de endurance.  
IV – A cafeína aumenta a mobilização de ácidos graxos livres. 
 

Estão corretas as afirmações: 
A) II e IV.  
B) I e II.  
C) II e III.  
D) III e IV.  
E) I e III.  

 
13 -  Um movimento ocorre quando existe uma série de 
contrações musculares, que podem ser quantificadas. A 
contração pode prolongar-se por um tempo maior ou menor, 
tendo, assim, uma duração. Contrações realizadas em um 
mesmo espaço podem ter durações diferentes em função da 
velocidade de contração e de descontração das fibras 
musculares, então uma contração realiza-se com velocidade. Se 
as contrações forem realizadas no mesmo espaço de tempo, elas 
podem desenvolver diferentes graus de tensão em função da 
resistência exterior que elas têm de vencer (BARBANTI, 2010). 
Estes parâmetros da contração muscular relacionam-se entre si e 
envolvem três tipos de afinidades: força-velocidade, força-
resistência e velocidade-resistência. Sobre isso, analise as 
seguintes afirmativas: 
I – A relação força-velocidade diz que a velocidade de contração 
do músculo é dependente da força do músculo.  
II – A relação força-resistência diz que quanto menor é a força 
menor é a resistência.  
III – A relação velocidade-resistência diz que velocidade altas 
podem ser mantidas por um tempo longo.  
IV – A relação força-velocidade diz que à medida que o músculo 
tem de fazer mais força, a velocidade de contração diminui.   
 

Das afirmativas: 
A) I e II estão corretas.  
B) II e III estão corretas.  
C) III e IV estão corretas.  
D) II e III estão corretas. 
E) I e IV estão corretas.  

 
14 - Este teste começa com as pessoas caminhando ou trotando 
devagar e termina em corrida rápida numa distância demarcada 
de 20 metros, indo e vindo de acordo com o ritmo estabelecido 
por um sinal sonoro. É composto por múltiplos estágios que 
duram em torno de um minuto marcados e o estágio em que o 
indivíduo para ou não consegue manter o ritmo ditado indicará 
o nível de aptidão física (NAHAS, 2017). Esta é a descrição do 
teste de Legér e Lambert (1982), que objetiva estimar, 
especificamente:  

A) consumo máximo de oxigênio.  
B) frequência cardíaca.  
C) economia de movimento.  
D) limiar de lactato.  
E) suprimento energético.  

 
 
 
 



 

15 - O diabetes é uma das principais doenças crônicas que afetam 
o homem moderno e ocorre por deficiência ou ausência da 
produção de insulina no pâncreas. Recomenda-se a prática de 
atividade física para os diabéticos por promover importantes 
benefícios (OLIVEIRA E OLIVEIRA, 2005). Sobre isso, 
marque a alternativa correta.  

A) O exercício físico propicia a diminuição da glicose 
sanguínea.  

B) O exercício físico propicia a diminuição do glicogênio 
intracelular.  

C) O exercício físico propicia o aumento da glicose 
sanguínea.  

D) O exercício físico propicia o aumento da glicemia.  
E) O exercício físico propicia a diminuição do consumo de 

glicose.  
 

16 - Segundo o ACSM (2006) para reduzir a ocorrência de 
qualquer evento indesejado durante uma avaliação da aptidão 
física relacionado à saúde ou durante um programa de exercícios, 
é prudente realizar alguma forma de triagem, como por exemplo 
o questionário de prontidão para atividade física (PAR-Q) e o 
questionário de história médica/hábitos de saúde (HHQ). Sobre 
isso, analise as seguintes afirmações: 
I – O PAR-Q é a última etapa no processo de avaliação física 
relacionada à saúde.  
II – O PAR-Q destina-se a identificar e impedir que certos alunos 
participem de atividades físicas que poderiam ser por demais 
extenuantes para eles.  
III – O HHQ avalia as histórias familiar, de doenças e 
enfermidades, cirúrgicas, comportamentos/hábitos de saúde 
pretéritos e atuais, o uso de drogas/medicações e os sintomas e 
sinais sugestivos de doença cardiovascular.  
IV – O HHQ é um formulário que contém sete questões tipo 
SIM-NÃO.  
Das afirmações estão corretas: 

A) II e IV.  
B) I e II.  
C) III e IV.  
D) II e III.  
E) I e III.  

 

17 - As capacidades coordenativas manifestam-se de inúmeras 
formas, são classificadas em nove e cada uma delas tem 
determinada importância prática (BARBANTI, 2010). Sobre as 
características dessas capacidades NÃO é correto afirmar que:  

A) a capacidade de diferenciação sensorial é a capacidade 
de diferenciar as sensações extraídas dos movimentos, 
dos objetos e dos processos por meio dos nossos órgãos 
dos sentidos, em face à necessidade específica de uma 
atividade.  

B) a capacidade de observação é a capacidade de perceber 
o desenvolvimento de seu próprio movimento ou dos 
outros, assim como os objetos imóveis, com base em 
critérios selecionados.  

C) a capacidade de expressão motora é a capacidade de 
reagir rápida e corretamente a determinados estímulos.  

D) a capacidade de representação é a capacidade de 
mentalizar situações bem determinadas, sequências de 
movimentos, objetos, etc., com base nas informações 
disponíveis.  

E) a capacidade de antecipação é a capacidade de prever o 
desenvolvimento e o resultado de uma ação motora ou 
de uma situação e, a partir disso, preparar a próxima 
ação. 

18 - A obesidade é uma doença multideterminada, 
conjugando fatores biológicos, ambientais e 
comportamentais (NAHAS, 2017). Diversas são as causas 
diretas ou coadjuvantes, o que reflete em implicações para 
a saúde, EXCETO:  

A) maior incidência de doenças cardiovasculares.  
B) mais problemas posturais.  
C) pior qualidade de vida.  
D) morte prematura.  
E) maior resistência orgânica.  

 
19 - Os fatores de risco para doença aterosclerótica 
coronariana segundo o ACSM (2006) são oito, sendo que 
desse total, existem sete fatores de risco positivo e um fator 
de risco negativo para a estratificação dos riscos. Sobre isso, 
marque a alternativa que corresponde ao fator de risco 
negativo para a doença.  

A) Tabagismo.  
B) Colesterol HDL sérico alto.  
C) Obesidade.  
D) Hipertensão.  
E) Estilo de vida sedentário.  

 
20 - Os efeitos fisiológicos do exercício variam de acordo 
com o momento de sua aparição, e podem ser considerados 
agudos e crônicos. Para analisar estes efeitos, deve-se 
considerar a via metabólica utilizada, características da 
dinâmica e massa muscular envolvida, da intensidade, 
duração, periodicidade e ritmo (OSELLA, 2005). Sobre 
isso, analise as seguintes afirmações: 
I – Exercícios com duração até 10 segundos utilizam a via 
metabólica anaeróbica láctica.  
II – Exercícios com duração até os 40 segundos, sem 
exceder os 2 minutos, a via metabólica é quase 
exclusivamente anaeróbica alática.  
III – Exercícios com duração superior a 2 ou 3 minutos 
utilizam predominantemente a via metabólica aeróbia.  
IV – Exercícios envolvendo pequenos grupos musculares 
tendem a ser anaeróbios, enquanto exercícios de grandes 
grupos musculares, como caminhar ou correr, são 
predominantemente aeróbios.  
Das afirmações: 

A) I e II estão corretas.  
B) III e IV estão corretas.  
C) I e III estão corretas.  
D) II e IV estão corretas.  
E) II e III estão corretas.  

 
21 - A produção de força é um dos papéis essenciais do 
rendimento muscular, e, para tal, o músculo esquelético 
apresenta uma elevada capacidade devido a sua 
microestrutura. A capacidade dos músculos de desenvolver 
força é dependente de muitos fatores diferentes, EXCETO:  

A) posição inicial do movimento.  
B) frequência cardíaca de reserva.  
C) tipos de fibras musculares.  
D) velocidade de encurtamento muscular.   
E) número de unidades motoras ativas.  

 
 
 
 
 



 

22 - Morbidez e mortalidade aumentadas estão associadas 
com obesidade, que pode ser definida como um excesso de 
tecido adiposo que resulta de uma ingestão energética 
excessiva em relação ao dispêndio de energia. Várias 
doenças exibem uma poderosa associação com a obesidade, 
EXCETO:  

A) hipertensão.  
B) hiperlipidemia.  
C) diabetes melito tipo 2.  
D) certos cânceres.  
E) diabetes melito tipo 1.  

 
23 - Segundo Nahas (2017), quando se quantifica a 
atividade física, pode-se fazer referência à intensidade, 
frequência, duração ou à combinação desses fatores (doses). 
As evidências atuais indicam que doses moderadas de 
atividades físicas já são suficientes para promover a saúde e 
prevenir doenças, ou seja, atividades físicas moderas pode 
reduzir o risco de doenças coronarianas, o risco de diabetes 
e de câncer de cólon e mama. É correto afirmar que a 
atividade física para uma pessoa de aproximadamente 70 kg 
de peso é considerada moderada quando:  

A) promove um gasto energético aproximado de 15 
quilocalorias por dia, ou 1.000 quilocalorias por 
semana.  

B) promove um gasto energético aproximado de 15 
quilocalorias por dia, ou 900 quilocalorias por 
semana.  

C) promove um gasto energético aproximado de 15 
quilocalorias por dia, ou 1.200 quilocalorias por 
semana.  

D) promove um gasto energético aproximado de 15 
quilocalorias por dia, ou 1.350 quilocalorias por 
semana.  

E) promove um gasto energético aproximado de 15 
quilocalorias por dia, ou 1.125 quilocalorias por 
semana.  
 

24 - Sobre a pressão arterial, a frequência cardíaca e suas 
relações, analise as afirmativas abaixo: 
I – A pressão arterial sistólica deve subir durante o exercício 
aeróbico, seja ele um exercício gradativo ou com carga 
constante e em estado estável.  
II – O débito cardíaco é a varável usada na fisiologia do 
exercício para enunciar a hemodinâmica cardiovascular 
global e está relacionada com à pressão arterial, apenas com 
à frequência cardíaca.  
III – A combinação da pressão arterial e da frequência 
cardíaca é conhecida como o produto frequência-pressão ou 
duplo produto.  
IV – A pressão arterial e a frequência cardíaca combinadas 
são indicadores importantes para a resistência muscular.  
 

Das afirmativas, somente: 
A) II e IV estão corretas.  
B) III e IV estão corretas.  
C) I e III estão corretas.  
D) I e II estão corretas.  
E) II e III estão corretas.  

 
 
 
 

25 - Examinar o gasto energético apenas durante o exercício 
físico não nos fornece o quadro completo sobre o consumo, 
isto porque o metabolismo permanece temporariamente 
elevado após o termino da atividade (MARRA E 
MARQUES, 2005). Esse fenômeno é denominado de:  

A) consumo excessivo de oxigênio pós-exercícios.  
B) hipoglicemia.  
C) hipotensão.  
D) hiperplasia.  
E) sarcopenia.  

 
26 - O treinamento de força do tipo musculação produz 
mudanças agudas no ambiente hormonal, que está ligado 
aos processos celulares envolvidos no giro da proteína e no 
crescimento muscular, ou seja, os programas de treinamento 
de força provocam respostas agudas adaptativas pela 
modificação de respostas hormonais agudas. As interações 
entre os hormônios anabólicos e os catabólicos também são 
importantes no processo de treinamento porque modificam 
o equilíbrio entre o anabolismo e o catabolismo 
(BARBANTI, 2010). Um hormônio classificado como 
catabólico é:  

A) a testosterona.  
B) o hormônio do crescimento.  
C) a insulina.  
D) o cortisol.  
E) o IGF-1.  

 
27 - Fatores mecânicos e neurais influenciam a resposta ao 
alongamento. O reflexo de alongamento, ou reflexo 
miotático, previne o músculo de se alongar muito, ou muito 
rápido, o que ajuda a proteger a articulação de uma lesão. 
Todos os músculos do corpo contêm vários tipos de 
receptores que, quando estimulados, informam o sistema 
nervoso central o que está acontecendo com aquele 
músculo. Dois desses receptores são importantes no reflexo 
de alongamento: o fuso muscular e o órgão tendíneo de 
Golgi (BARBANTI, 2010). Sobre esses receptores, analise 
as afirmações a seguir: 
I – Os órgãos tendíneos de Golgi respondem ao 
alongamento passivo do músculo.  
II – O fuso muscular são menos suscetíveis à tensão 
mecânica do alongamento passivo.  
III – Os impulsos dos órgãos tendíneos de Golgi causam um 
reflexo de relaxamento nos músculos antagonistas.  
IV – Quando um músculo é alongado, os fusos musculares 
também são alongados, que por meio de impulsos 
sensoriais, fazem o músculo contrair-se reflexamente, 
resistindo, assim, ao alongamento.  
 

Das afirmações: 
A) I e III estão corretas.  
B) III e IV estão corretas.  
C) II e IV estão corretas.  
D) I e II estão corretas.  
E) I e IV estão corretas.  

 
 
 
 
 
 
 



 

28 - Existem muitas definições para o conceito de aptidão 
física que, para o ACSM (2006), trata-se de um constructo 
dinâmico de importância para a vida e a saúde cotidianas. 
Com relação a saúde, cinco são os componentes da aptidão 
física, a saber: aptidão cardiorrespiratória, composição 
corporal, flexibilidade, força muscular e resistência 
muscular. Sobre esses componentes marque a alternativa 
correta.  

A) A aptidão cardiorrespiratória é a capacidade de 
movimentar uma articulação através de sua 
amplitude de movimento completa.  

B) A força muscular é a capacidade de um grupo 
muscular executar contrações repetidas durante um 
período de tempo suficientemente longo para causar 
fadiga muscular.  

C) A flexibilidade está relacionada à capacidade de 
realizar um exercício de intensidade moderada a 
alta, de natureza dinâmica e com a participação de 
grandes grupos musculares, por períodos 
prolongados.  

D) A composição corporal refere-se ao percentual 
relativo de peso corporal que é representado por 
gordura e por tecido isento de gordura. 

E) A resistência muscular refere-se a força máxima 
que pode ser gerada por um músculo ou grupo 
muscular específico.  

 
  



 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 

As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
 

Leia os seguintes versos de uma canção de Luís Gonzaga e 
Zé Dantas criada em 1953: 

Vozes da seca 
 

Seu doutô os nordestino têm muita gratidão 
Pelo auxílio dos sulista nessa seca do sertão 
Mas doutô uma esmola a um homem qui é são 
Ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão 
É por isso que pidimo proteção a vosmicê 
Home pur nóis escuído para as rédias do pudê 
Pois doutô dos vinte estado temos oito sem chovê 
Veja bem, quase a metade do Brasil tá sem cumê 
Dê serviço a nosso povo, encha os rio de barrage 
Dê cumida a preço bom, não esqueça a açudage 
Livre assim nóis da ismola, que no fim dessa estiage 
Lhe pagamo inté os juru sem gastar nossa corage 
Se o doutô fizer assim salva o povo do sertão 
Quando um dia a chuva vim, que riqueza pra nação! 
Nunca mais nóis pensa em seca, vai dá tudo nesse 
chão 
Como vê nosso distino mercê tem nas vossa mãos 

(Disponível em: 
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option= 

com_content&task=view&id=180&Itemid=103. Acesso 
em: 20/5/2015. 

 © Universal Music Publishing MGB Brasil Ltda.) 
 

29 - Das afirmações seguintes: 
I. O fato de muitas palavras da canção terem uma grafia não 
mais utilizada hoje em dia, isto é, correspondente ao 
português antigo, indica que ela foi escrita há muito tempo. 
II. Ainda que tenha sido escrita há mais de sessenta anos, ou 
seja, em 1953, a letra da canção trata de um tema 
extremamente atual. 
III. A letra da canção está escrita em uma variedade não 
padrão do português e ainda hoje muito presente na fala de 
um grande número de brasileiros. 

A) Estão corretos apenas os itens I e II. 
B) Estão corretos apenas os itens I e III. 
C) Todos estão corretos. 
D) Apenas o item II está correto. 
E) Estão corretos apenas os itens II e III. 

 
30 - De acordo com o texto, podemos afirmar quanto as 
características da população vitimada pela seca. 
I. Trata-se de pessoas que, embora miseráveis, mantêm seu 
orgulho pessoal e querem retribuir por meio do trabalho os 
benefícios que lhes sejam concedidos pelos governantes. 
II. Trata-se de pessoas que não trabalham e esperam que as 
autoridades públicas resolvam seus problemas por meio de 
subsídio financeiro. 
III. Trata-se de pessoas trabalhadoras, que, em razão das 
condições adversas em que se encontram, não conseguem 
prosperar apenas por meio da disposição que têm para o 
trabalho. 

A) Estão corretos os itens I e II. 
B) Estão corretos os itens II e III. 
C) Todos estão corretos. 
D) Estão corretos os itens I e III. 
E) Apenas o item III está correto. 

 

A questão 31 refere-se ao poema seguinte: 
 

Cais matutino 
 

Mercado do peixe, mercado da aurora: 
Cantigas, apelos, pregões e risadas 
À proa dos barcos que chegam de fora. 
 

Cordames e redes dormindo no fundo; 
À popa estendidas, as velas molhadas; 
Foi noite de chuva nos mares do mundo. 
 

Pureza do largo, pureza da aurora. 
Há viscos de sangue no solo da feira. 
Se eu tivesse um barco, partiria agora. 
 

O longe que aspiro no vento salgado 
Tem gosto de um corpo que cintila e cheira 
Para mim sozinho, num mar ignorado. 

 

(In: Ítalo Moriconi, org. Os cem melhores poemas 
brasileiros do século.  

Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 47.) 
 

31 - Que palavras são responsáveis respectivamente, pelas 
sugestões visuais, sonoras, táteis e gustativas sobre o local? 

A) sangue, risadas, gosto, molhadas 
B) aurora, cantigas, molhadas, salgado 
C) cintila, pregões, salgado, molhadas 
D) salgado, apelos, sangue, gosto 
E) sangue, gosto, molhadas, salgado 

 
As questões 32 e 33 refere-se a tira seguinte: 

32 - Identifique a figura de linguagem presente nos 
quadrinhos 1 e 2 da tira: 

A) hipérbole 
B) metonímia 
C) eufemismo 
D) onomatopeia 
E) prosopopeia 

 
33 - Analise as seguintes afirmações sobre a comunicação 
entre as personagens. 
I. A tira produz uma realidade machista da nossa sociedade, 
em que a mulher cumpre as tarefas domésticas, enquanto o 
homem cuida de seus interesses particulares. 
II. A mulher provavelmente não entende o que o homem 
disse, porque é muito idosa e já não consegue mais se 
comunicar com eficiência. 
III. A mulher certamente ouve a campainha e entende a 
ordem do homem, mas age de maneira a deixar clara sua 
discordância em relação à atitude dele. 

A) Estão corretos os itens I e III. 
B) Estão corretos os itens I e II. 
C) Estão corretos os itens II e III. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item I está correto. 



 

34 - Identifique a alternativa cujo verbo destacado teve uso 
incorreto no particípio. 

A) Justin Bieber é expulso de sítio arqueológico após 
tentar escalar ruína maia.  

B) Guerra às drogas poderia ter prendido presidentes 
dos EUA, diz pesquisador. 

C) Morre Nicholas Winton, conhecido por ter salvo 
dos nazistas 669 crianças. 

D) Jovens transportando rifle e escopeta são presos em 
torneio de Pokémon nos EUA. 

E) Nenhuma das respostas anteriores.  
 
As questões 35 e 36 referem-se ao anúncio seguinte: 

 
 
35 - Das afirmações seguintes: 
I. A finalidade do texto é denunciar a situação da área de 
saúde daquele Estado, mostrando que o governo não destina 
mais verbas à saúde porque não prioriza essa área. 
II. Considerando a frase “Não é falta de recurso. É falta de 
prioridade”, podemos compreender através do enunciado 
principal que o governo prefere fazer uma festa popular com 
queima de fogos, a cuidar da área de saúde do Estado. 
III. A conjunção “OU” no enunciado principal apresenta 
sentido de adição. 

A) Estão corretos os itens I e II. 
B) Estão corretos os itens I e III. 
C) Estão corretos os itens II e III. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
36 - No enunciado “Não é falta de recurso. É falta de 
prioridade”, há duas orações, que poderiam ser ligadas por 
uma conjunção, transformando-a numa única frase. Qual 
das conjunções a seguir poderia fazer a conexão das 
orações, mantendo o sentido original? 

A) pois 
B) e 
C) não só... mas também 
D) mas 
E) Nenhuma das respostas anteriores.  

37 - No período “Contanto que ele participe, pode entrar no 
nosso grupo”, a oração destacada classifica-se como: 

A) subordinada adverbial concessiva 
B) subordinada adverbial condicional 
C) subordinada substantiva subjetiva 
D) subordinada substantiva predicativa 
E) subordinada adjetiva explicativa 

 
38 - A concordância nominal está correta em todas as 
alternativas, exceto em: 

A) Tristeza é proibido. 
B) As receitas seguiram anexas ao envelope. 
C) Até que custou barata a troca dos pneus! 
D) As crianças estavam meio assustadas com o barulho 

da tempestade. 
E) Naquela casa, a alegria era necessária.  

 
39 - A “ênclise” foi empregada corretamente apenas em: 

A) Sempre mandam-me notícias. 
B) O professor que assessorou-me é doutor em 

linguística. 
C) Bons ventos tragam-o! 
D) Enquanto penteava-se, assobiava alegremente. 
E) Não, respondeu-me Eunice, agora não posso ajudá-

la. 
 
40 - Observe o emprego da crase nas frases seguintes: 
I. Gota à gota, retirou o líquido da garrafa. 
II. Dificilmente, compro à prazo. 
III. Comunique nossas decisões à gerência da empresa. 
O emprego está correto: 

A) Apenas em III. 
B) Em I e III. 
C) Em II e III. 
D) Apenas em I. 
E) Em I, II e III. 

 
 


