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NÚMERO DE INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO 

 ASSINATURA DO CANDIDATO 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.

02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.

03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.

04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).

Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.

06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio

de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;

e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha,
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;

f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (Os
pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova);

g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o Regulamento;
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores,

executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.

07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno
de questões não serão levados em conta.

08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA 
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PORTUGUÊS 

QUESTÃO 01 
Leia o texto de Vinícius de Moraes e responda à questão: 

SONETO DE SEPARAÇÃO 

De repente do riso fez-se o pranto  
Silencioso e branco como a bruma  
E das bocas unidas fez-se a espuma  
E das mãos espalmadas fez-se o espanto. 

De repente da calma fez-se o vento  
Que dos olhos desfez a última chama  
E da paixão fez-se o pressentimento  
E do momento imóvel fez-se o drama. 

De repente, não mais que de repente 
Fez-se de triste o que se fez amante  
E de sozinho o que se fez contente.  

Fez-se do amigo próximo o distante  
Fez-se da vida uma aventura errante  
De repente, não mais que de repente. 

Analise as afirmativas a respeito do texto, julgando-as (V) 
para verdadeira ou (F) para falsa: 

(   ) No poema é mostrado, através de antíteses, o 
impacto causado pela perda do amor na vida do eu 
lírico; 

(   ) A expressão “de repente” é uma locução adverbial e 
tem uma importância no texto de mostrar que em um 
breve instante pode ocorrer uma mudança no 
relacionamento; 

(   ) “E das bocas unidas fez-se a espuma/E das mãos 
espalmadas fez-se o espanto.” A repetição de 
fonemas consonantais recebe o nome de assonância; 

(   ) “Fez-se do amigo próximo o distante”. As palavras 
destacadas são sinônimas. 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) V, F, V, F;
B) V, F, F, F;
C) F, V, F, V;
D) V, V, F, F.

QUESTÃO 02 
O texto a seguir servirá de base para a questão: 

“Que foi isso, de repente? Nada; dez anos se passaram. 
Não diga! Se somaram? Se perderam? Algumas relações 
se aprofundaram? Se esgarçaram? Onde estávamos? 
Onde estamos? E... aonde vamos? O tempo, em lugar 
nenhum e em silêncio, passa. É inegável - todos temos 
mais dez anos agora. Ainda bem, poderíamos ter menos 
dez. Tudo nos aconteceu. Amamos, disso temos certeza. 
E fomos amados - onde encontrar a certeza? Avançamos 
aqui materialmente, ali não, nos realizamos neste ponto, 
em outros queríamos mais, algumas coisas tivemos mais 
do que pretendíamos ou merecíamos - mas isso é difícil de 
reconhecer. Perdemos alguém - "Viver é perder amigos". 
No meio do feio e do amargo, no tumulto e no desgaste, 
tivemos mil diminutos de felicidade, no ar, no olhar, na 
palavra de afeto inesperado, que sei? Espera, eu sei. É a 
única lição que tenho a dar; a vida é pequena, breve, e 
perto. Muito perto - é preciso estar atento.” Millôr 
Fernandes 

Observe as afirmativas acerca do texto: 

I. O autor faz uma análise dos acontecimentos ao longo
de dez anos e conclui que, por causa da brevidade da
vida, devemos estar atentos a vivermos o hoje;

II. “E... aonde vamos?” o sinal de reticência é usado para
indicar que fora suprimido parte do texto;

III. “Espera, eu sei” – o verbo destacado está no modo
imperativo;

IV. “Avançamos aqui materialmente, ...” A palavra
“materialmente” é formada por derivação sufixal.

São verdadeiras as afirmativas: 

A) Somente I, III e IV;
B) Somente I e II;
C) Somente III e IV;
D) Somente I e III.
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QUESTÃO 03 
Leia a tirinha e assinale a opção correta: 

A) As palavras “só” e “país” são acentuadas pela mesma regra gramatical;
B) “...perguntando por que o mundo não sei...” o verbo destacado está no pretérito perfeito do indicativo;
C) No último quadrinho, o verbo “ter” deveria ser acentuado, pois se refere a operários, que está no plural “... que são

loiros, lindos e tem carro?”;
D) “É a pergunta mais estúpida”. A palavra destacada tem função morfológica de substantivo. 

QUESTÃO 04 
Marque a opção em que o período está em conformidade com a Gramática Normativa, não apresentado erro de 
concordância, regência ou colocação pronominal: 

A) Apressa-te, pois correm anexos aos processos vários documentos;
B) Te apressa, pois correm anexos aos processos vários documentos;
C) Apressa-te, pois corre anexos aos processos vários documentos;
D) Apressa-te, pois correm anexo aos processos vários documentos.

QUESTÃO 05 
Assinale a opção em que a palavra destacada está grafada corretamente: 

A) Era preciso que ele quizesse mudar de vida...;
B) O advogado não encontrou uma brecha na lei, por isso não conseguiu livrá-lo;
C) Ela fez uma excelente viajem de volta para casa;
D) Os itens da compra estavam descriminados no papel.
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CONHECIMENTOS SOBRE O MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE-CE 

QUESTÃO 06 
Sobre o município de Solonópole na 2ª Guerra Mundial, 
marque V para verdadeiro e F para falso: 

(   )  No dia 8 de fevereiro de 1945, no navio cargueiro 
americano, Genera, M. C. Meigs, quatro filho de 
Solonópole compondo a Força Expedicionária 
Brasileira (FEB), do 5º Exército, embarcaram para a 
Itália junto com o Terceiro Escalão, chegando a 
Nápoles quatorze dias depois, 22 de fevereiro. A 
permanência foi muito duradoura, tiveram a frente do 
combate, direto em batalhas com armas na mão; 

(   ) Estiveram salvos de ferimentos de guerra, mas doente 
cardíaco o capitão do Exército, José Rabelo Machado, 
regressou a 19 de agosto de 1945 e os três demais, 
retornaram dias depois: os soldados Francisco 
Moreira Machado, Joaquim Clicério Pinheiro de 
Andrade e Manuel Clodomir de Almeida; 

(   ) O pracinha Francisco Moreira Machado, era o soldado 
403. Dos quatro, faleceu por último, em 10 de março
de 2006. Natural de Solonópole. Os cidadãos, como
heróis de guerra, estão a merecer melhor honraria
que a simples designação de um deles, no caso o Cel.
José Rabelo Machado, para dar nome a uma via
pública da cidade de Solonópole, sendo esta uma
travessa, sem nenhuma expressão a qual não passa
de um beco sem casas.

Marque a alternativa que corresponde a sequência correta 
de cima para baixo: 

A) V, F, V;
B) F, V, V;
C) F, F, V;
D) V, V, V.

QUESTÃO 07 
Leia o texto: 
A piedosa Maria Antonieta Rodrigues Pinheiro, uma 
senhora de notificada notoriedade da cidade, encontrava-
se paralitica, já fazia algum tempo, vivendo no fundo de 
uma rede, movida pelas mãos de seus familiares. A fé 
tamanha alimentou-lhe o desejo de querer estar na igreja 
matriz ao lugar onde a imagem de Nossa Senhora de 
Fátima fosse estar. Sentada numa cadeira, foi conduzida 
para o patamar da igreja, pois queria, por certo, agradecer 
a Virgem Mãe as graças que alcançara no decorrer da vida. 
Quando o avião, que transportava a imagem de Nossa 
Senhora, sobrevoou a cidade, uma força estranha e 
ascendente apoderou-se dela, fazendo-a se erguer de pé. 
Como ficou conhecido esse fato histórico ocorrido na 
cidade de Solonópole? 

A) Milagre de Nossa Senhora de Fátima;
B) Milagre de Maria Antonieta;
C) Milagre da Virgem Maria;
D) Milagre de Nossa Senhora dos Milagres.

QUESTÃO 08 
Dois solonopolenses tiveram destaque no cenário político 
do Estado, ambos nasceram no meio rural, um na fazenda 
Umari e o outro, na fazenda do Bom Jesus, tiveram 
formação religiosa e foram governantes do Estado, por 
mais de uma vez. Quem são eles: 

A) Pe. Francisco Dantas e Dep. Adauto Gondim;
B) Pe. Leonardo Pinheiro e Dep. Waldery Uchôa;
C) Pe. Franscico Pinheiro Landim e Dep. Francisco Pinheiro

Landim;
D) Pe. Francisco Dantas Pinheiro e Dep. Francisco Pinheiro

Landim.

QUESTÃO 09 
Complete a lacuna: 
_______, crucifixo com a esfinge de Jesus, encontrado por 
um escravo nas fendas de uma pedra no lugar Alto da 
Cruz, reflete na história inicial de Solonópole, dita pela 
oralidade, alguns milagres que arrebanhou pessoas 
devotas e motivou a origem da cidade. 

A) Bom Jesus Aparecido;
B) Bom Princípio;
C) Bom Senhor dos Milagres;
D) Bom Alto da Cruz.

QUESTÃO 10 
De acordo com o Art 155, da Lei Orgânica do Município de 
Solonópole, promulgada pela Câmara Municipal em 1989, 
o Município manterá, exceto:

A) Ensino fundamental obrigatório e gratuito, somente
para os que tiverem idade própria;

B) Atendimento educacional especializado aos portadores
de deficiência física ou mental;

C) Ensino noturno regular, adequado às condições do
educando;

D) Atendimento ao educando, no ensino fundamental, por
meio de programas suplementares de fornecimento de
material didático, transporte escolar, alimentação e
assistência à saúde.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 11 
O objetivo do tratamento de qualquer lesão 
musculoesquelético é controlar a dor do atleta, evitar mais 
lesão e minimizar o risco de sequela permanente. 
Dependendo da situação, você pode ter ou não 
equipamentos especializados para abordar 
completamente uma lesão musculoesquelética. 
(CHAPLEAU, W. Manual de Emergências: Um Guia para 
Primeiros Socorros. Elsevier. São Paulo, 2004). Com base 
na afirmação acima, assinale a alternativa correta sobre as 
etapas de tratamento se houver qualquer lesão 
musculoesquelética: 

A) A estabilização manual da lesão pode ser controlada
pelo atleta. Se a lesão for da articulação, a estabilização
deverá ser apenas no osso abaixo da articulação;

B) Alinhe a lesão musculoesquelética que estiver angulada,
estabilizando da maneira mais confortável para o atleta;

C) Controle todo o sangramento, a menos que esteja
saindo pelos ouvidos do atleta;

D) Nunca coloque gelo no local da lesão.

QUESTÃO 12 
Sobre as características e necessidades básicas da criança 
e do adolescente, é correto afirmar: 

A) É dever da família, da comunidade, da sociedade em
geral e do poder público assegurar, com absoluta
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer,
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito,
à liberdade e à convivência familiar e comunitária;

B) Nem toda criança e adolescente têm direito à educação,
visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa,
preparo para o exercício da cidadania e qualificação
para o trabalho;

C) É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:
ensino fundamental, obrigatório e gratuito, exceto para
os que a ele não tiveram acesso na idade própria;

D) No processo educacional os valores culturais, artísticos
e históricos próprios do contexto social da criança e do
adolescente são únicos, e garantem a liberdade da
criação e o acesso às fontes de cultura.

QUESTÃO 13 
A Educação Física na Educação Infantil está estruturada 
para atender às demandas legais postas pela inclusão 
obrigatória deste componente curricular e seus saberes na 
Educação Básica. É na Educação Infantil que se formam 
as bases de todo o conhecimento humano, utilizando 
aquilo que na espécie humana é um atributo decisivo: a 
imaginação. (www.nucleodoconhecimento.com.br). Com 
base na afirmação acima é correto afirmar sobre as 
práticas corporais na Educação Infantil: 

A) As habilidades motoras desenvolvidas no contexto de
jogo, de brinquedo, da brincadeira no universo da
cultura infantil, de acordo com o conhecimento que a
criança já possui, se desenvolve com a monotonia dos
exercícios padronizados;

B) O educador que trabalha com Educação Infantil precisa
ensinar a criança a brincar;

C) Nos jogos e brincadeiras é importante que o professor
trabalhe com jogos de procura, jogos de ocupação de
espaço, jogos de mesa, jogos de tabuleiros, jogos
eletrônicos e jogos pré-desportivos;

D) O trabalho da Educação Física envolvendo as vivências
corporais através de jogos, esportes, danças, ginásticas
e lutas, utilizando materiais variados como caixas,
bolas, pneus, cordas, bancos (integrados ao contexto
social dos alunos), assumem uma conotação irrelevante
e auxiliam na criação da identidade e da autonomia
corporal.

QUESTÃO 14 
Atualmente, utilizamos algumas medidas antropométricas 
em estudantes, entretanto, qual dessas abaixo NÃO é uma 
medida antropométrica? 

A) Capacidade Pulmonar;
B) Envergadura;
C) Gordura Corporal;
D) Circunferência da Coxa.

QUESTÃO 15 
A Copa do Mundo de 2018 será realizada na Rússia. A 1ª 
fase contará com 8 grupos de 4 equipes que irão jogar no 
sistema de rodízio simples dentro dos seus próprios 
grupos. Com base nas informações, quantos jogos 
teremos ao final da 1ª fase, antes das oitavas de final? 

A) 32;
B) 38;
C) 42;
D) 48.
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QUESTÃO 16 
Em torno dos 30 anos a força muscular começa a diminuir. 
Isso é devido a perda lenta e progressiva da massa 
muscular esquelética que será substituída pelos tecidos: 

A) Muscular liso e cardíaco;
B) Conjuntivo fibroso e adiposo;
C) Hematopoiético e epitelial;
D) Sanguíneo e esquelético.

QUESTÃO 17 
O levantamento de peso inadequado de uma carga pesada 
no Crossfit pode distender os músculos eretores da 
espinha. Com base na afirmação acima, assinale a 
alternativa incorreta: 

A) O resultado deste levantamento inadequado pode
acarretar em espasmos musculares dolorosos,
rompimentos de tendões e ligamentos da região
lombar;

B) Há risco de ruptura dos discos intervertebrais;
C) Importante flexionar os joelhos e usar os músculos

extensores das coxas e das regiões dos glúteos;
D) Os músculos lombares estão adaptados para manter a

postura e o levantamento do peso.

QUESTÃO 18 
Um jogador de basquete arremessa a bola antes da linha 
de 3 pontos do qual não converte a cesta. Todavia, ele 
sofre a falta no arremesso. Conforme a regra, esse jogador 
terá direito a arremessar novamente quanta(s) veze(s) 
devido à falta sofrida? 

A) 1;
B) 2;
C) 3;
D) 4.

QUESTÃO 19 
Segundo o Colégio Americano de Medicina do Esporte 
(ACSM - 2003), força muscular pode ser definida como a 
máxima tensão que pode ser gerada por um músculo 
específico ou um grupo muscular. A força é uma 
capacidade física que pode se manifestar na forma de 
força absoluta, força máxima, força hipertrófica, força de 
resistência e força explosiva (rápida ou potência). 
PRESTES, Jonato et al. Prescrição e periodização do 
treinamento de força em academias. Barueri, SP. Manole, 
2010.Com base na afirmação acima, assinale o item 
correto sobre as formas de manifestação da força 
muscular: 

A) Força absoluta é a mínima quantidade de força que um
músculo pode gerar, Em geral, ocorre em situações
extremas, principalmente em emergência, hipnose ou
mediante auxílios ergogênicos;

B) Força máxima é a quantidade máxima de tensão que
um músculo ou grupo muscular pode gerar durante
uma repetição em determinado exercício. É também a
força máxima gerada por uma contração muscular,
podendo ser desenvolvida por meio de ações
concêntricas (fase positiva), excêntricas (negativa) e
isométricas;

C) Treinamento de força para hipertrofia muscular: o
treinamento de força induz a hipertrofia muscular
(aumento da massa muscular). Esse processo de
aumento da massa muscular é caracterizado, em
resumo, pela diminuição de proteínas contráteis no
músculo, sobretudo na musculatura esquelética. Isso se
dá geralmente pelo estimulo mecânico (contração)
imposto ao músculo;

D) Resistência de força é quando se consegue manter o
mínimo de repetições em determinados exercícios. É
uma manifestação da força importante para que a
pessoa tenha capacidade física para realizar as tarefas
do dia a dia.

QUESTÃO 20 
Conforme as regras do vôlei, analise as informações 
abaixo: 

I. No set decisivo (5° set) existem tempos técnicos;
II. Um bloqueio é efetivo quando a bola é tocada por um

bloqueador;
III. Cada equipe tem direito a no máximo 2 tempos de

descanso e seis substituições em cada set;
IV. O saque é o ato de colocar a bola em jogo, executado

pelo jogador a frente e a esquerda, posicionando na
zona de saque.

Marque a opção correta: 

A) Somente os itens II, IV são verdadeiros;
B) Somente os itens II, III são verdadeiros;
C) Somente os itens II, III, IV são verdadeiros;
D) Somente os itens I, II, IV são verdadeiros.
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QUESTÃO 21 
No handebol existem algumas regras que não são 
permitidas ao goleiro. Com base nas regras do handebol, 
assinale a opção considerada incorreta: 

A) Reentrar na área de gol vindo da área de jogo sem a
posse de bola;

B) Tocar a bola que está parada ou rolando no solo do lado
de fora da área de gol, estando ele dentro da mesma;

C) Colocar em perigo o adversário em qualquer tentativa
defensiva. Levar a bola para dentro da área de gol
quando ela estiver parada ou rolando no solo do lado
de fora da área de gol;

D) Cruzar a linha de limitação do goleiro (linha de 4
metros), ou sua projeção em ambos os lados, antes que
a bola tenha saído da mão do adversário que esteja
executando um tiro de 7 metros.

QUESTÃO 22 
O futebol contém somente 17 regras. Um esporte com 
poucas regras, porém o impedimento sempre gera 
discussões. Sobre o impedimento é correto afirmar: 

A) Um jogador se encontrará em posição de impedimento
quando estiver em linha com o penúltimo adversário ou;
os dois últimos adversários;

B) As mãos e os braços dos jogadores, inclusive dos
goleiros, são considerados no impedimento;

C) Existe infração de impedimento quando um jogador
recebe a bola diretamente de um tiro de meta;

D) Estar em posição de impedimento não constitui
infração.

QUESTÃO 23 
Assinale a alternativa INCORRETA sobre a Educação 
Física, Interdisciplinaridade e o Projeto Pedagógico: 

A) As atividades propostas pela Educação Física Escolar
além de aprimorar e melhorar os movimentos
desenvolve o bem-estar geral e preparam também para
uma melhor convivência social, política, biológica e
ecológica, assim, de uma forma prazerosa, e vinculando
a experiência prática aos aspectos corporais estará
contribuindo para o processo de aprendizagem e
exclusão escolar;

B) O pensamento interdisciplinar na Educação Física
sugere relacionar a aprendizagem escolar com o
processo de desenvolvimento motor da criança;

C) No esporte a criança está em constante contato com a
matemática, seja para contar pontos, dividir times, ler
tabelas, construir gráficos, estudar linhas de marcação
das quadras e também com ciências ao conhecer seu
próprio corpo, suas partes;

D) O esporte, pela atividade coletiva, é um meio de
socialização muito grande, desenvolve a consciência
comunitária, a cooperação e a participação. Se
ministrado sob a forma de treinamento de habilidades
e competências individuais, respeitando a diversidade e
as diferenças, passa a ter fundamental importância na
inclusão escolar e também social.

QUESTÃO 24 
Sobre a psicologia do esporte é correto afirmar: 

A) Segundo a American Psychological Association (APA), “a
psicologia do esporte é o estudo dos fatores
comportamentais que influenciam e são influenciados
pela participação e desempenho no esporte, exercício e
atividade física, assim como aplicação do conhecimento
adquirido através deste estudo para a situação
cotidiana”;

B) Para muitos, esta nova ciência é aplicada apenas em
atletas de alto desempenho. Psicólogos esportivos não
podem atuar em academias de ginástica, escolas,
centros recreativos, clubes e programações
educacionais junto a educadores físicos;

C) A Psicologia do Esporte visa compreender melhor as
demandas implicadas nestas atividades e dar uma
assistência aos seus praticantes propondo um
crescimento global e harmônico de sua personalidade.
Objetiva, também, estudar o efeito do exercício sobre a
área muscular do indivíduo como daquele portador de
patologias;

D) A Psicologia do Esporte é o estudo científico de pessoas
e seus comportamentos em contextos esportivos e de
exercício e aplicações práticas de tal conhecimento. Os
psicólogos do esporte não conseguem identificar os
princípios e diretrizes que os profissionais podem usar
para ajudar adultos e crianças a participarem e se
beneficiarem de atividades esportivas.
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QUESTÃO 25 
O exercício físico provoca uma série de respostas 
fisiológicas, resultantes de adaptações autonômicas e 
hemodinâmicas que vão influenciar o sistema 
cardiovascular. Diversos estudos demonstraram o seu 
efeito benéfico sobre a pressão arterial. Sendo a 
hipertensão arterial sistêmica uma entidade de alta 
prevalência e elevada morbimortalidade na população, o 
exercício físico tem importante papel como elemento não 
medicamentoso para o seu controle ou como adjuvante ao 
tratamento farmacológico. (saudepublica.bvs.br). Sobre o 
exercício físico no tratamento da pressão arterial sistêmica 
é correto afirmar: 

A) A Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda que os
indivíduos hipertensos iniciem programas de exercício
físico esporádicos, desde que submetidos à avaliação
clínica prévia;

B) Alguns autores atribuem o aumento da pressão arterial
após exercício físico em hipertensos a alterações
humorais relacionadas à produção de substâncias
vasoativas, como o peptídeo natriurético atrial ou
ouabaína-like, modulada centralmente;

C) O treinamento aeróbico por exercícios
predominantemente isotônicos ou dinâmicos
geralmente não modifica, nos hipertensos, os níveis de
pressão arterial sistólica e diastólica em repouso,
embora a pressão arterial média possa declinar em
função da menor frequência cardíaca basal, após
período de treinamento físico;

D) O sedentarismo constitui num importante fator de risco,
estima-se que a prevalência do sedentarismo seja maior
em mulheres do que nos homens, na população urbana
brasileira.

QUESTÃO 26 
Conforme Betti, na década de 70 compunha a tecno-
burocracia que se instalou no Governo Federal na área 
educacional, e ao dirigir hegemonicamente os órgãos 
centrais de administração da Educação Física, na 
perspectiva ideológica do "desenvolvimento e segurança 
nacional", aliou-se ao sistema esportivo, no interesse 
comum de colocar a Educação Física como fornecedora de 
talentos esportivos para alimentar o esporte de alto 
rendimento, para a "elevação do nível das representações 
nacionais". Daí a adoção do modelo piramidal para o 
sistema de Educação Física/Esporte. Conforme o texto 
acima, o período que ocorreu foi: 

A) Estado Novo;
B) Segunda República;
C) Ditadura Militar;
D) Nova República.

QUESTÃO 27 
Atualmente coexistem na área da Educação Física várias 
concepções, todas elas tendo em comum a tentativa de 
romper com o modelo mecanicista, fruto de uma etapa 
recente da Educação Física. São elas; abordagem 
desenvolvimentista, interacionista-construtivista, crítico-
superadora e sistêmica. (www.motricidade.com). Sobre as 
tendências pedagógicas da educação física escolar, 
assinale a alternativa correta: 

A) ABORDAGEM DESENVOLVIMENTISTA: o movimento é
o principal meio e fim da Educação Física, propugnando
a especificidade do seu objeto. Sua função é
desenvolver capacidades que auxiliem a alfabetização e
o pensamento lógico-matemático. A criança deve
aprender a se movimentar para adaptar-se as
demandas e exigências do cotidiano em termos de
desafios motores;

B) ABORDAGEM CONSTRUTIVISTA-INTERACIONISTA: é
apresentada como uma opção metodológica, em
oposição às linhas anteriores da Educação Física na
escola, especificamente à proposta mecanicista,
caracterizada pela busca do desempenho máximo, de
padrões de comportamento sem considerar as
diferenças individuais, sem levar em conta as
experiências vividas pelos alunos, com o objetivo de
selecionar os mais habilidosos para competições e
esporte de alto nível;

C) ABORDAGEM CRÍTICO-SUPERADORA: é compreendida
como sendo um projeto político-pedagógico. Político
porque encaminha propostas de intervenção em
determinada direção e pedagógico no sentido de que
possibilita uma reflexão sobre a ação dos homens na
realidade, explicitando suas determinações. A Educação
Física é entendida como uma disciplina que trata de um
tipo de conhecimento denominado de cultura intelectual
que tem como temas, o jogo, a ginástica, o esporte e a
capoeira;

D) ABORDAGEM SISTÊMICA: existe a preocupação de
garantir a especificidade, na medida em que considera
o binômio corpo/movimento como meio e fim da
educação física escolar. A função da educação física na
escola está restrita ao ensino de habilidades motoras.

QUESTÃO 28 
No ato do lançamento o atleta necessitará de vários giros 
com o implemento, segurando no molinete, para uma 
melhor execução do lançamento e consequentemente 
obter uma maior distância. Tal afirmação se refere a um 
fundamento do: 

A) Lançamento do Dardo;
B) Lançamento do Martelo;
C) Arremesso do Peso;
D) Lançamento do disco.
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QUESTÃO 29 
Sobre a ciência que estuda os movimentos é incorreto 
afirmar que: 

A) Cadeia Cinemática é definida como uma montagem de
elos e articulações interconectadas de maneira que
promova um movimento controlado em resposta a um
movimento fornecido como estímulo;

B) A Cadeia Cinética aberta caracteriza-se pela liberdade
do segmento distal;

C) A Cadeia Cinética fechada e o segmento distal da
articulação é móvel e suporta uma considerável
resistência interna, o que não impede ou não reduz sua
liberdade de movimentação;

D) Mecanismo é definido como uma cadeia cinemática na
qual pelo menos um elo foi fixado, ou conectado, à
moldura de referência, a qual pode estar em
movimento;

QUESTÃO 30 
Assinale os itens a seguir e assinale a opção correta 
conforme o texto abaixo: 

Com base nos mesmos princípios teóricos educacionais, os 
Parâmetros Curriculares Nacionais de Educação Física para 
o Ensino Fundamental (BRASIL, Ministério da Educação e
do Desporto, 1997) expressam, em seus objetivos gerais,
a expectativa que os alunos sejam capazes de:

I. Participar de atividades corporais, estabelecendo
relações equilibradas e construtivas com os outros,
reconhecendo e respeitando características físicas e de
desempenho de si próprio e dos outros, sem
discriminar por características pessoais, físicas,
sexuais ou sociais;

II. Participar de diferentes atividades corporais,
procurando adotar uma atitude cooperativa e solidária,
sem discriminar os colegas pelo desempenho ou por
razões sociais, físicas, sexuais ou culturais;

III. Participar de atividades corporais, reconhecendo e
respeitando algumas de suas características físicas e
de desempenho motor, bem como as de seus colegas,
sem discriminar por características pessoais, físicas,
sexuais ou sociais;

IV. Conhecer, valorizar, apreciar e desfrutar de algumas
das diferentes manifestações de cultura corpórea,
adotando uma postura não-preconceituosa ou
discriminatória por razões sociais, sexuais ou culturais.

É correto o que se afirma em: 

A) Somente os itens I e IV estão corretos;
B) Somente os itens II, III e IV estão corretos;
C) Somente os itens I, II e III estão corretos;
D) Todos os itens estão corretos.
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