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Cada um dos itens da prova objetiva está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a 
que cada um deles esteja vinculado, marque, no cartão-resposta, para cada item: o campo designado com o código C, caso 
julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.  
 

A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. 
Para as devidas marcações, use o cartão-resposta, único documento válido para a correção da sua prova objetiva. 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
Texto para os itens de 1 a 3.  

 

Sobre meninos, paixões e aulas de Educação Física 

 

1 

 

 

4 

 

 

7 

 

 

10 

 

 

13 

 

 

16 

 

 

19 

 

 

22 

 

 

25 

 

Não sei ao certo com qual idade eu comecei a notar as 

meninas. Sei que foi na escola. Durante as aulas, estávamos 

ocupados em fazer o que nos era mandado pela professora. 

Um olhar de relance era o mais perto que era possível chegar 

delas. 

No recreio, dificilmente as brincadeiras coincidiam. 

Nós engolíamos a comida, corríamos, suávamos, nos 

sujávamos e éramos felizes. Elas corriam um pouco, 

sentavam, descansavam e mastigavam os seus lanches 

enquanto conversavam sobre algo muito interessante que a 

gente não podia saber. Mal sabiam elas que nós também 

conversávamos. Nem sempre com palavras. Mas menino 

entende menino. Um olhar e nós sabíamos quem era a 

preferida do nosso amigo. E com ela ninguém mais mexe ou 

sonha. Menina não faz tanta falta. Ainda. 

Vem a aula de Educação Física, com um jogo de 

menino contra menina. É a chance. O conto de fadas 

acontecia na nossa cabeça. Um simples polícia-e-ladrão 

virava uma prova de 100 metros rasos. A gente adorava 

mostrar pra elas o quanto éramos rápidos, fortes e espertos. 

E aí mostrávamos o quanto éramos bobos. Quando a 

menina preferida achava o menino, era fatal. Mirava e vinha 

correndo. Ele fugia. Mas não tão rápido… desacelerava. 

Sentia o toque dela alcançar o seu braço. Ela conseguia. Ele 

também. Ela ganhava a brincadeira. Ele, uma paixão. 

 

Internet: <www.depoisdosquinze.com>. 

 

Considerando os aspectos linguísticos do texto e as ideias 

nele expressas, julgue os itens a seguir. 

 

1 Os pronomes retos “Nós” (linha 7) e “Elas” (linha 8) 

separam claramente dois universos, que, segundo se 

pode perceber pela interpretação do contexto em que 

se inserem, são, respectivamente, o dos meninos e o das 

meninas. 

2 Em “A gente adorava mostrar pra elas o quanto éramos 

rápidos, fortes e espertos” (linhas 19 e 20), a 

substituição de “o quanto” por “como” levaria a uma 

construção de sentido diametralmente oposto, inclusive 

incoerente, já que a intensidade seria substituída pelo 

modo. 

3 Na forma verbal “mostrávamos” (linha 21), 

diferentemente do que acontece com a maior parte dos 

verbos de primeira conjugação, não aparece a vogal 

temática responsável por incluir o verbo na conjugação 

a que pertence, por isso não há um tema a ser extraído 

da estrutura da palavra. 

Texto para os itens de 4 a 6.  

 

10 motivos para praticar atividade física 

 

1 

 

 

4 

 

 

7 

 

 

10 

 

 

13 

 

 

16 

 

 

19 

 

 

22 

 

 

1) Gera melhor disposição física para as atividades do 

dia a dia; 

2) Funciona mais que dieta quando o assunto é perda 

de peso, porque a atividade física promove aceleração do 

metabolismo; 

3) Regula o sono, pois a prática de exercícios libera 

endorfina, que proporciona bem-estar e diminui a ansiedade 

e o estresse; 

4) Inibe os resfriados, pois a prática de atividade física 

fortalece o sistema imunológico; 

5) Diminui os riscos do câncer de mama, pois os 

exercícios diminuem os níveis de estrogênio – hormônio 

intimamente ligado ao câncer de mama; 

6) Combate a osteoporose, doença dos ossos, pois 

fortalece a massa óssea devido ao impacto promovido pelos 

exercícios no corpo; 

7) Reduz o colesterol ruim (LDL); 

8) Previne o diabetes, pois contribui para regular a 

produção de insulina; 

9) Controla a hipertensão, pois libera substâncias que 

causam a dilatação e o fortalecimento dos vasos sanguíneos; 

10) Aumenta a libido e a performance sexual, pois 

melhora a autoestima e o condicionamento físico. 

 

Internet: <www.uniaosaude.com.br>. 

 

Com relação aos aspectos linguísticos do texto e às ideias nele 

expressas, julgue os próximos itens. 

 

4 As formas verbais que iniciam a redação dos itens estão 

na terceira pessoa do singular, o que constitui uma 

incoerência no texto, pois, na verdade, os verbos 

deveriam aparecer no imperativo afirmativo, na 

segunda pessoa, referindo-se àqueles que, lendo o 

texto, poderiam praticar atividade física. 

5 A divisão do texto em itens é uma estratégia comum na 

redação de textos, cujo objetivo pode ser, além de 

tornar o texto claro, organizado e atraente para o leitor, 

o de construir a sensação de – nesse caso – benefícios 

que se acumulam. 

6 Quanto à linguagem do texto, ela mescla termos 

técnicos da área médica, como a sigla LDL, a outros, 

populares e gerais, como “colesterol ruim”; enquanto 

estes ajudam a dar confiabilidade à fundamentação 

teórica do texto, aqueles cooperam para a compreensão 

dele por parte dos leigos. 
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Texto para os itens de 7 a 9.  
 

 
 

Jim Davis. Folha de São Paulo, 1994. 
 

Acerca dos aspectos linguísticos do texto e das ideias nele expressas, julgue os itens seguintes. 
 

7 A ausência de grandes transformações nas feições do gato Garfield, na sequência dos quadrinhos, ajuda o leitor a 
compreender a postura plácida de Garfield em relação às observações de seu dono, o que se mantém até o final dos 
quadrinhos. 

8 Em “Quero que você perca peso”, a oração “que você perca peso” é complemento direto da forma verbal “quero”, que 
constitui a oração principal do período; isso faz com que a oração iniciada pela conjunção integrante “que” seja classificada 
como subordinada substantiva. 

9 A construção do humor, na tirinha, reside exclusivamente no fato de que, por mais que o dono de Garfield considerasse que 
ele não fosse obedecer às suas ordens, o gato faz o inverso: propõe a ida a outro planeta para, assim, resolver a questão. 

 ______________________________________________________________________________________________________________  
 

Texto para os itens de 10 a 12.  
 

Trecho de entrevista sobre sedentarismo e atividade 
física, do médico Drauzio Varela com o biomédico Turíbio 
Leite Barros Neto 
 
1 

 

 

4 

 

 

7 

 

 

10 

 

 

13 

 

 

16 

 

 

19 

 

 

22 

 

 

25 

 

 

28 

 

Drauzio – A que você atribui a resistência do ser 
humano para praticar atividade física? 

Turíbio Leite Barros Neto – Nos dias de hoje, essa 
resistência à prática de atividade física pode ser atribuída ao 
estilo de vida marcado pela turbulência do dia a dia nos 
grandes centros urbanos. 

De acordo com os critérios estabelecidos para 
determinar o que é ser ativo ou sedentário, pesquisas 
comprovam que cerca de 30% das pessoas que vivem nos 
grandes centros urbanos são classificadas como ativas; os 
outros 70%, como sedentárias. Dos 30% de pessoas ativas, 
25% são ativas por necessidade e só 5% por opção. Portanto, 
uma fração muito pequena da população adota um estilo de 
vida no qual o exercício físico é incorporado como hábito e 
não como obrigação por força das circunstâncias. 

Drauzio – O que você chama de atividade física? 
Turíbio – Atividade física é toda situação em que a 

pessoa pelo menos dobre seu metabolismo, ou seja, dobre 
seu gasto de energia. Por exemplo: se está sentada, em 
repouso, e simplesmente se levanta e começa a caminhar, 
está fazendo atividade física, porque aumenta o consumo 
energético. 

Qualquer atividade física em que haja gasto de energia 
e aumento do metabolismo, seja ela ocupacional (subir 
escadas, carregar um pacote, fazer compras, lavar o carro, 
varrer a casa), seja formal (pedalar, nadar, dançar, caminhar, 
correr), é levada em conta para o cômputo do gasto calórico 
diário do indivíduo. 
 

Internet: <https://drauziovarella.uol.com.br> (com adaptações). 

No que se refere aos aspectos linguísticos do texto e às ideias 

nele expressas, julgue os itens que se seguem. 

 

10 Na primeira pergunta elaborada por Drauzio Varela, 

aparecem duas ocorrências de “a”: a primeira delas, que 

abre a pergunta, classifica-se morfologicamente como 

preposição, enquanto a segunda, que precede 

“resistência”, pertence à classe dos artigos. 

11 Na resposta à primeira pergunta de Drauzio, em 

“resistência à prática de atividade física” (linha 4), a 

expressão “à prática de atividade física” atua como 

adjunto adnominal de “resistência”, já que se trata de 

termo preposicionado que completa o sentido de um 

nome. 

12 Em “é levada em conta para o cômputo do gasto 

calórico” (linha 27), aparece locução verbal na voz 

passiva, o que se caracteriza, na construção do trecho, 

pela presença do verbo “ser” junto de uma forma de 

particípio. 
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Nos itens que avaliem conhecimentos de informática, a 

menos que seja explicitamente informado o contrário, 

considere que: todos os programas mencionados estejam em 

configuração-padrão, em português; o mouse esteja 

configurado para pessoas destras; expressões como clicar, 

clique simples e clique duplo refiram-se a cliques com o 

botão esquerdo do mouse; teclar corresponda à operação de 

pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a 

apenas uma vez. Considere também que não haja restrições 

de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos 

programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos 

mencionados. 

 

Acerca dos conceitos de hardware, do Microsoft Word 2013 

e do sistema operacional Windows 10, julgue os itens 

subsequentes. 

 

13 Um periférico pode ser definido como um dispositivo de 

hardware conectado ao gabinete do computador. 

14 Com o Pincel de Formatação do Word 2013, é possível 

copiar a formatação para mais de um item. Para isso, é 

necessário que o usuário clique duas vezes no Pincel de 

Formatação ao invés de clicar uma só vez. 

15 No Word 2013, não é permitido criar cabeçalhos ou 

rodapés diferentes em um mesmo documento. 

16 O Windows 10 permite que programas sejam instalados 

a partir de um DVD. Instalações a partir da Internet não 

são permitidas nessa versão. 

17 No Windows 10, o usuário pode acessar a tela 

Configurações a partir do Menu Iniciar e a partir das 

opções no rodapé da tela da Central de Ações. 

 ____________________________________________________  

No que diz respeito ao programa de correio eletrônico MS 

Outlook 2016, ao sítio de busca Google e aos procedimentos 

de segurança da informação, julgue os itens seguintes. 

 

18 O campo Assunto da tela de envio de e-mail do Outlook 

2016 é de preenchimento obrigatório, ou seja, para que 

o usuário consiga enviar uma mensagem por meio desse 

programa, é necessário informar um determinado texto 

para o referido campo. 

19 No Outlook 2016, um arquivo pode ser enviado a uma 

pessoa por meio de diversas opções disponíveis na tela 

de Mensagens, como, por exemplo, Responder, 

Responder a Todos ou Encaminhar. 

20 O Google não permite pesquisar locais com base no 

Código de Endereçamento Postal (CEP). 

21 Entre os diversos recursos, o Google permite que o 

usuário descubra a hora exata de um determinado lugar 

do mundo. 

22 Garantir a segurança da informação de uma 

determinada organização é atribuição exclusiva da 

própria organização, não sendo permitido contratar 

serviços de terceiros, mesmo que eles possuam grande 

experiência na área, pois esse procedimento torna 

vulneráveis as informações organizacionais. 

Um agente de fiscalização e orientação visitou sete 

escolas, quatro empresas e três laboratórios. Depois, 

apresentou um relatório de fiscalização para cada 

estabelecimento que visitou.  

 

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens a seguir. 

 

23 Se um relatório foi perdido, a chance de ser de uma 

empresa é maior que a de ser de um laboratório. 

24 Existem 14! possibilidades de ordenação dos relatórios 

apresentados. 

25 Se os relatórios estiverem empilhados de forma que os 

referentes às escolas estejam todos juntos, em 

sequência, assim como os referentes às empresas e aos 

laboratórios, então existem 7!4!3! possibilidades de 

ordenação dos relatórios. 

26 Sabendo-se que a metade dos relatórios apresentaram 

problemas nos estabelecimentos visitados, então a 

probabilidade de haver problema em algum relatório 

referente a uma escola é maior que 99%. 
 

RASCUNHO 
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Uma empresa possui ginástica laboral de segunda a 

sexta-feira para seus funcionários, com as seguintes regras: 

quem faz a ginástica de manhã pode repeti-la à tarde; quem 

não faz a ginástica pela manhã é obrigado a fazê-la à tarde ou 

à noite; quem faz a ginástica à noite não a fez pela manhã 

nem à tarde; e quem faz a ginástica duas vezes no mesmo dia 

fica feliz. 

 

Com base nesse caso hipotético, julgue os itens que se 

seguem. 

 

27 Alguns funcionários não fazem a ginástica nem pela 

manhã, nem à noite, nem à tarde. 

28 Se um funcionário não ficou feliz, certamente fez a 

ginástica à noite. 

29 Se um funcionário está fazendo a ginástica à tarde, então 

ele não a fará à noite e não ficará feliz. 

 ____________________________________________________  

É recomendável que um determinado atleta beba  

300 mL de isotônico a cada 45 minutos de sua atividade física. 

Ele faz atividade física três horas por dia, todos os dias, e cada 

garrafa de isotônico possui 450 mL de líquido e custa R$ 5,00. 

Se uma garrafa não é totalmente consumida, ele guarda o 

restante para o dia seguinte, ou seja, não há desperdício.  

 

Com base nessa situação hipotética, julgue os próximos itens.  

 

30 O atleta bebe 1,2 dm³ de isotônico por dia. 

31 O atleta gasta mais de R$ 500,00 por mês com isotônico. 

32 Se ele conseguir um desconto de 20% no preço do 

isotônico e gastar a mesma quantia de dinheiro que 

gastaria normalmente, então ele comprará 25% a mais 

de isotônico. 
 

RASCUNHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A respeito dos conceitos e das classificações das 

constituições, julgue os itens a seguir. 

 

33 O sentido substancial ou material de constituição tem 

passado mais recentemente por um processo de 

ressignificação, deixando de encerrar essencialmente 

um conjunto de normas orientadoras de competências e 

de limites aos poderes estatais para abarcar o fomento 

à justiça social e o ordenamento fundamental da 

comunidade. 

34 Constitucionalidade formal e material são sentidos ou 

dimensões que não necessariamente se sobrepõem ou 

coincidem com exatidão, sendo possível haver normas 

formais, mas não materialmente constitucionais, e  

vice-versa. 

35 As chamadas constituições dirigentes preocupam-se 

principalmente com aspectos estruturais do poder do 

Estado, dedicando-se primordialmente à repartição de 

competências e à limitação de seu exercício. 

 ____________________________________________________  

Acerca dos direitos e das garantias individuais na Constituição 

Federal de 1988 (CF), julgue os itens subsequentes. 

 

36 As garantias fundamentais não se confundem com as 

garantias institucionais, voltadas, estas, para a 

preservação do núcleo essencial de uma substância 

mínima de certas instituições, como a família, por 

exemplo. 

37 A dimensão objetiva dos direitos fundamentais 

atualmente congrega uma limitação ao agir estatal, um 

feixe de objetivos a serem perseguidos pelo Estado com 

vistas à sua consecução e, ainda, um encargo ao Poder 

Público, que deve por eles zelar, preservando-os contra 

violações por particulares. 

38 Por força da isonomia, os direitos fundamentais não 

observam flexibilização a partir de relações especiais de 

sujeição ostentadas por certos indivíduos, somente 

comportando relativização quando em confronto com 

outros direitos, hipótese em que se exigirá ponderação. 

 ____________________________________________________  

Julgue os itens seguintes, relativos às disposições gerais da 

Administração Pública na CF. 

 

39 O princípio da moralidade ostenta grande densidade 

jurídica e definição precisa, ainda que mutável no 

tempo. 

40 Dada a amplitude do princípio da eficiência, sua 

interpretação pelo administrador, à luz do caso 

concreto, configura discricionariedade não sujeita ao 

controle judicial. 
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES 

Organização do doping na Copa da Rússia estará  

sob supervisão da Fifa 

 

Jamil Chade 

 

No centro de uma tempestade por conta das suspeitas 

de doping de seus atletas, a Rússia garante que o problema 

não existirá na Copa do Mundo que ela organiza e que 

começa em cem dias. Em entrevista ao Estado, o CEO do 

Mundial, Alexey Sorokin, confirmou que os testes de doping 

serão realizados fora da Rússia e que os atletas russos serão 

alvos de rigorosos exames.  

Investigações realizadas pela Agência Mundial de 

Antidoping revelaram que jogadores de futebol estiveram 

entre os suspeitos de se beneficiar de um esquema de doping 

promovido pelo Estado russo. Entre 2011 e 2016, pelo menos 

treze jogadores pegos em testes de doping na Rússia foram 

protegidos e seus exames foram trocados por testes limpos, 

segundo a agência. 

A fraude no doping do futebol havia sido coordenada 

não apenas por funcionários de escalões inferiores do 

governo russo. Mas pelo próprio ex-ministro dos Esportes, 

Vitaly Mutko, que também foi um dos membros do Conselho 

da Fifa, o órgão máximo da entidade. O russo ainda 

acumulava a função de organizador da Copa de 2018 e, na 

Fifa, foi membro da Comissão para o Desenvolvimento 

Técnico do Futebol. Ele acabou sendo afastado.  

Mas, segundo Sorokin, para a Copa do Mundo, os 

exames de doping serão realizados fora da Rússia e sob a 

supervisão da própria Fifa. 

 

Internet: <http://esportes.estadao.com.br> (com adaptações). 

 

Tendo o texto acima como referência inicial, julgue os itens 

de 41 a 45 acerca de ética, seus princípios e valores, e moral. 

 

41 A utilização de doping, por tornar a competição injusta, 

é considerada como uma atitude contrária à ética. 

Contudo, no momento em que o país incentivar sua 

utilização, ela será considerada como moralmente 

aceitável. 

42 Caso a Rússia editasse uma norma autorizando o uso de 

doping pelos atletas russos, a utilização dessas 

substâncias não poderia ser considerada como antiética.  

43 A moral constitui-se como um conjunto de normas de 

conduta corretas.  

44 A ética fornece ao homem critérios para a escolha da 

melhor conduta, considerando o interesse coletivo.  

45 É correto afirmar que há uma moral e uma ética 

universal, presentes nos eventos esportivos, que devem 

ser respeitadas e seguidas, sendo possível que elas 

sejam mudadas, com o decorrer do tempo, com o 

objetivo de buscar o bem comum. 

 ____________________________________________________  

Julgue os seguintes itens de acordo com o Código de Ética 

Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo 

Federal (Decreto n.º 1.171/1994). 

 

46 No exercício do cargo ou da função, ou fora dele, o 

servidor público deve nortear-se pela dignidade, pelo 

decoro, pelo zelo, pela eficácia e pela consciência dos 

princípios morais. 

47 A conduta do servidor público jamais poderá desprezar 

o elemento ético.  

48 Toda ausência injustificada do servidor de seu local de 

trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o 

que quase sempre conduz à desordem nas relações 

humanas. 

49 Toda pessoa tem direito à verdade, podendo o servidor 

omiti-la, desde que a omissão seja favorável aos 

interesses da Administração Pública.  

50 Não cabe ao servidor público, em sua conduta, buscar o 

equilíbrio entre a legalidade e a finalidade para 

consolidar a moralidade do ato administrativo. 
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Com base no Regimento Interno do Conselho Regional de 

Educação Física da 8.ª Região (CREF-8), julgue os itens a 

seguir. 

 

51 O CREF-8/AM-AC-RO-RR é composto de 28 conselheiros, 

estando incluído o último ex-presidente que tenha 

cumprido integralmente seu mandato, com direito à voz, 

mas sem direito a voto. 

52 Os processos sorteados serão encaminhados aos 

relatores no ato do sorteio, sendo que o conselheiro 

considerado como impedido para o exercício da função 

não poderá requerer inscrição para discussão da 

matéria, bem como não poderá proferir voto, 

ressalvadas as questões de foro íntimo. 

53 Não se admite que conselheiro altere o voto depois de 

proclamada a conclusão do processo, não havendo 

previsão de reinclusão do processo em pauta nem 

embargos de declaração. 

54 O conselheiro poderá licenciar-se do cargo, sendo que os 

efeitos da licença começam a contar da data do 

protocolo. 

55 É vedado aos membros da Diretoria participarem como 

membros da Comissão de Controle e Finanças e da 

Comissão de Ética Profissional. 

 ____________________________________________________  

Quanto ao acesso à informação, julgue os próximos itens à luz 

da Lei n.º 12.527/2011 e do Decreto n.º 7.724/2011. 

 

56 A informação em poder dos órgãos públicos, observado 

o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à 

segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser 

classificada como ultrassecreta, secreta ou reservada. 

No caso das informações ultrassecretas, o prazo máximo 

de restrição de acesso será de cinquenta anos. 

57 Constitui conduta ilícita que enseja responsabilidade do 

agente público acessar ou permitir acesso indevido à 

informação sigilosa ou pessoal. 

58 Qualquer pessoa, natural ou jurídica, poderá formular 

pedido de acesso à informação, desde que informe os 

motivos do pedido. 

 ____________________________________________________  

Com relação ao Estatuto do CREF-8, julgue os itens 59 e 60. 

 

59 As anuidades, as contribuições, as taxas, as multas e os 

emolumentos serão processados, na proporção de 20%, 

na conta do CONFEF e, na proporção de 80%, na conta 

do CREF-8. 

60 Entre outras condutas, constitui infração disciplinar 

incidir em erros reiterados que evidenciem inépcia 

profissional, tornar-se moralmente inidôneo para o 

exercício da profissão e praticar crime infamante. 

 ____________________________________________________  

No que se refere à Administração Pública e ao direito 

administrativo, julgue os itens subsequentes. 

 

61 A Administração Pública direta e a Administração Pública 

indireta de qualquer dos Poderes da União, dos estados, 

do Distrito Federal e dos municípios obedecerão aos 

princípios de legalidade, pessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficácia. 

62 Os entes da Administração Pública indireta são pessoas 

jurídicas de direito público. 

63 Não se aplica às empresas públicas prestadoras de 

serviço público a responsabilidade civil objetiva pelos 

danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a 

terceiros. 

64 As autarquias são criadas por lei, com personalidade 

jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar 

atividades típicas da Administração Pública e gozam de 

imunidade tributária recíproca. 

 ____________________________________________________  

Acerca de poderes e atos administrativos, julgue os itens 

seguintes. 

 

65 Todos os atos administrativos sujeitam-se ao controle de 

legalidade por parte do Poder Judiciário. 

66 É nulo e impossível de ser convalidado o ato 

administrativo com objeto ilícito, mesmo que praticado 

de boa-fé e sem desvio de poder. 

67 São atributos dos atos administrativos em geral a 

imperatividade e a presunção de legitimidade. 

68 O poder de polícia caracteriza-se como a faculdade de 

que dispõe a Administração Pública para condicionar e 

restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos 

individuais em benefício da coletividade ou do próprio 

Estado. 

69 A concessão de licença para instalação e funcionamento 

de estabelecimento comercial corresponde ao exercício 

do poder regulamentar pela Administração Pública. 

70 O regimento interno de um órgão é expressão do poder 

normativo desse órgão, não se relacionando com o 

poder hierárquico. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Em relação às dimensões da qualidade pessoal e profissional, 

à normalização técnica, à qualidade, à comunicação e a 

relações públicas, julgue os itens a seguir. 

 

71 A dimensão da garantia da qualidade dos serviços (ou da 

segurança) avalia se o comportamento dos empregados 

da empresa inspira confiança aos clientes. 

72 A dimensão da responsabilidade (ou da rapidez nas 

respostas) refere-se ao processo de demonstrar 

interesse e atenção personalizada ao cliente, de 

experimentar os sentimentos de outra pessoa como se 

fossem seus. 

73 A dimensão da confiabilidade traduz-se na aparência das 

instalações físicas, dos equipamentos, do pessoal e dos 

materiais para comunicação. 

74 Para Harlow, as relações públicas são uma função 

empresarial que contribui para o estabelecimento e a 

manutenção de linhas de comunicação, compreensão, 

aceitação e cooperação entre a organização e seus 

públicos.  

75 A comunicação administrativa tem como propósito 

melhorar a imagem dos produtos ou serviços da 

empresa, valendo-se do marketing como uma de suas 

principais ferramentas. 

 ____________________________________________________  

No que se refere à supervisão, à comunicação, à negociação, 

aos níveis e às habilidades das equipes, à autoridade, à 

delegação e à descentralização, julgue os itens subsequentes. 

 

76 Em uma negociação, a melhor alternativa para um 

acordo negociado (MAANA) representa a situação-limite 

para a realização de um acordo, ou seja, só é viável 

negociar se, no mínimo, for possível atingir essa situação 

no acordo. 

77 Recomenda-se, depois de fazer uma proposta de valor, 

elaborar uma sequência de argumentos que visem 

sensibilizar o fornecedor quanto à necessidade de 

preços mais em conta que os oferecidos. 

78 O nível institucional é o nível mais baixo da organização 

e cuida da execução das tarefas cotidianas, sendo 

composto pelos supervisores de primeira linha. 

79 A supervisão funcional foi criticada, no âmbito da 

administração científica, porque pressupõe a 

subordinação de um funcionário a dois ou mais chefes. 

80 A centralização faz com que as decisões sejam 

pulverizadas nos níveis mais baixos da organização. 

 ____________________________________________________  

Quanto à motivação, à organização e ao gerenciamento de 

reuniões, julgue os itens de 81 a 85. 

 

81 A teoria Y preconiza que os empregados são, por sua 

própria natureza, resistentes às mudanças, pois 

procuram sua segurança e pretendem não assumir riscos 

que os ponham em perigo. 

82 Segundo a teoria dos dois fatores de Herzberg, os fatores 

higiênicos estão localizados no ambiente que rodeia as 

pessoas, abrangem as condições em que desempenham 

seu trabalho e apenas evitam a insatisfação do 

empregado.  

83 O estabelecimento de uma política clara de interrupções 

durante uma reunião é uma tarefa acessória, não 

devendo ser efetuada antes da realização de uma 

reunião. 

84 Recomenda-se que, em uma reunião, sejam deixados 

assuntos pendentes para outro momento, a fim de que 

sejam decididos com base em consenso ou votação. 

85 As reuniões somente devem ser realizadas quando 

realmente forem necessárias, evitando-se a sua 

realização apenas por hábito. 

 ____________________________________________________  

A respeito do gerenciamento da liderança de equipes e da 

análise de melhoria de processos, julgue os próximos itens. 

 

86 A liderança racional (ou burocrática) pressupõe que os 

subordinados aceitem as ordens dos superiores como 

justificadas porque essa sempre foi a maneira como as 

coisas foram feitas. 

87 A liderança carismática acontece quando os 

subordinados aceitam as ordens do superior como 

justificadas por causa da influência de sua personalidade 

e liderança, com as quais se identificam. 

88 Para Likert, o líder arbitrário-benevolente consulta os 

níveis inferiores, permitindo participação e delegação, 

além de utilizar recompensas materiais e sociais com 

mais frequência que as punições. 

89 Um dos benefícios do BPM (Business Process 

Management) para a gerência é facilitar o benchmarking 

interno e externo das operações da organização. 

90 O processo primário é aquele que tem o propósito de 

medir, monitorar e controlar atividades e administrar o 

presente e o futuro do negócio, sem agregar valor 

diretamente aos clientes. 

 ____________________________________________________  

Acerca da definição e das atitudes em relação ao 

planejamento, à ética, à responsabilidade social e ao 

atendimento ao público, julgue os seguintes itens. 

 

91 O planejamento estratégico é o mais amplo e abrange 

toda a organização, embora seja definido por sua cúpula 

(no nível institucional). 

92 Planejar é definir os objetivos e escolher 

antecipadamente o melhor curso de ação para  

alcançá-los. 

93 Os códigos de ética representam orientações ao 

comportamento dos empregados de uma organização, 

mas sua adoção por eles não é de caráter obrigatório. 

94 O conceito de responsabilidade social não se vincula ao 

conceito de inter-relação entre a organização e o 

ambiente externo em que ela atua.  

95 No atendimento ao público, recomenda-se o uso de 

expressões que criem intimidade, tais como “querido”, 

“bem” ou “amor”. 
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No que diz respeito à correspondência empresarial e oficial, 
ao conhecimento de organização, à redação, à elaboração de 
parecer técnico, à elaboração de relatórios e registros, à 
organização de um arquivo, às técnicas e aos métodos de 
arquivamento, aos modelos de arquivos e tipos de pastas e 
ao arquivamento de registros informatizados, julgue os itens 
a seguir. 
 

96 O aviso é a comunicação oficial expedida exclusivamente 
por ministros de Estado para autoridades de mesma 
hierarquia. 

97 Na comunicação oficial por meio de ofício, não é 
necessário incluir o endereço da pessoa a quem é 
dirigida a comunicação, junto do nome e do seu cargo.  

98 Na elaboração de um parecer técnico, o primeiro 
capítulo consiste em relatório, em que são tratados os 
argumentos técnicos para viabilidade ou não de uma 
proposta. 

99 No caso de citações diretas curtas (de até três linhas),  
recomenda-se a transcrição do trecho entre aspas 
duplas. 

100 A etapa de ordenação trata das tarefas necessárias à sua 
classificação e codificação, verificando a existência de 
documentos antecedentes. 

 ____________________________________________________  
À luz do artigo 5.º da CF, julgue os itens subsequentes. 
 

101 É permitido que a polícia invada a casa de uma pessoa, 
sem seu consentimento, por determinação judicial, em 
qualquer hora do dia. 

102 Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em 
locais abertos ao público, independentemente de 
autorização, desde que não frustrem outra reunião 
anteriormente convocada para o mesmo local, sendo 
apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. 

103 A obrigação de reparar o dano e a decretação do 
perdimento de bens de uma pessoa condenada podem 
ser integralmente estendidas aos sucessores e contra 
eles executadas, sem qualquer limite de valor. 

104 No caso de iminente perigo público, a autoridade 
competente poderá usar de propriedade particular, 
assegurada ao proprietário indenização ulterior se 
houver dano. 

105 É plena a liberdade de associação para fins lícitos e 
permitida a associação de caráter paramilitar. 

 ____________________________________________________  
Em relação à legislação federal, julgue os itens de 106 a 110. 
 

106 Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou 
omissão, dolosa ou culposa, perderá o agente público os 
bens ou valores disponíveis em seu patrimônio. 

107 Quando o ato de improbidade causar lesão ao 
patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, 
caberá à autoridade administrativa responsável pelo 
inquérito representar ao Ministério Público para a 
indisponibilidade dos bens do indiciado. 

108 No processo administrativo, no âmbito da 
Administração Federal direta e indireta, o administrado 
deve estar sempre assistido por advogado.  

109 No processo administrativo, no âmbito da 
Administração Federal direta e indireta, é dever do 
administrado expor os fatos conforme a verdade, não 
agir de modo temerário e colaborar para o 
esclarecimento dos fatos. 

110 A manutenção de estagiários em desconformidade com 

a legislação caracteriza vínculo de emprego do educando 

com a parte concedente do estágio para todos os fins da 

legislação trabalhista e previdenciária. 

 ____________________________________________________  

Quanto às Resoluções do CONFEF, julgue os próximos itens. 

 

111 A pessoa jurídica de direito público ou privado cuja 

finalidade básica seja prestação de serviço na área da 

atividade física, desportiva e similar, está obrigada a 

registrar-se no respectivo Conselho Regional de 

Educação Física (CREF), sendo que, deferido o pedido, 

será emitido certificado de registro com validade de até 

dois anos. 

112 A responsabilidade técnica pelas atividades profissionais 

próprias da educação física só poderá ser exercida por 

profissional com registro no Conselho Regional da área 

em que esteja localizada a prestadora dos serviços e em, 

no máximo, dois estabelecimentos, em horários 

compatíveis. 

113 Caso a pessoa jurídica possua mais de uma unidade 

prestadora de serviços na área da atividade física, 

esportiva ou afim, poderá manter um responsável 

técnico para todas as unidades que a compõe. 

114 Nos casos de irregularidade, o CREF poderá notificar o 

indiciado para que apresente defesa ou regularize sua 

situação. A regularização da situação do interessado, no 

prazo da notificação, determinará o arquivamento do 

processo de fiscalização por despacho do presidente do 

Conselho Profissional de Educação Física. 

115 Na aplicação da multa, entre outros critérios, o Plenário 

do CREF considerará: a gravidade da falta; a 

individualidade da pena; e a primariedade do infrator. 

 ____________________________________________________  

Com base na Resolução CONFEF n.º 307/2015 (Código de 

Ética), julgue os itens que se seguem. 

 

116 É dever do profissional de educação física 

responsabilizar-se por falta cometida no exercício de 

suas atividades profissionais, independentemente de ter 

sido praticada individualmente ou em equipe. 

117 Ao profissional de educação física é facultado comunicar 

ao Sistema CONFEF/CREFs fatos que envolvam recusa ou 

demissão de cargo, função ou emprego motivada pelo 

respeito à lei e à ética no exercício da profissão. 

118 É permitido ao profissional de educação física assinar 

documento ou relatório elaborado por outro 

profissional, ainda que não tenha orientado ou 

supervisionado direta ou indiretamente. 

119 No caso de infração ética, fica o infrator sujeito às 

seguintes penalidades: advertência escrita, com ou sem 

aplicação de multa; e suspensão do exercício da 

profissão ou cancelamento do registro profissional, 

sendo vedada a divulgação da punição em qualquer 

hipótese. 

120 Incorre em infração ética o profissional que tiver 

conhecimento de transgressão prevista no Código de 

Ética e se omitir de denunciá-la ao respectivo CREF. 
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