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OS FISCAIS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A DAR INFORMAÇÕES SOBRE ESTA PROVA 

 

EDITAL PROGEP                149/2019 

  CONCURSO PÚBLICO PARA TÉCNICO-

ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO  

TIPO 1 

TÉCNICO DESPORTIVO 

Esta prova é composta de 40 questões, valendo 1 ponto cada uma, assim 
distribuídas: 

 

DISCIPLINAS QUESTÕES 

Língua Portuguesa 01 a 10 

Noções de informática 11 a 15 

Legislação 16 a 20 

Conhecimentos específicos 21 a 40 

 

1. Para se dirigir aos fiscais, levante o braço e aguarde ser atendido. 

2. Somente após ser autorizado, abra o caderno, verifique o seu conteúdo e solicite 

imediatamente a troca caso faltem folhas, questões ou haja falhas na impressão. 

3. Transfira suas respostas para a Folha de Respostas, conforme as instruções lá contidas. 

4. O preenchimento correto da Folha de Respostas é de responsabilidade do candidato. Não 

haverá substituição dessa folha. 

5. É de responsabilidade do candidato a entrega de sua Folha de Respostas. 

6. O candidato que for flagrado portando quaisquer aparelhos eletrônicos ou de 

telecomunicações, mesmo desligados ─ inclusive telefone celular ─ terá a sua prova 

anulada. 

7. O candidato que deixar aparelhos eletrônicos emitirem qualquer tipo de som durante 

a prova será eliminado do processo. 

8. Ao término da prova, este caderno deverá ser levado pelo candidato. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO 01  

A inteligência artificial (IA) disparará a produtividade, tornará o mundo mais eficiente e 

seguro, aumentará a expectativa de vida e servirá para prever o futuro, prevenir catástrofes e 

combater a mudança climática. As empresas que desenvolvem esta nova era, baseada em 

algoritmos e big data, a apresentam como o Santo Graal e passam na ponta dos pés pelos evidentes 

perigos que ela também traz. Porque, segundo diferentes estudos e análises, entre 14% e 40% dos 

postos de trabalho atuais correm o risco de desaparecer devido ao efeito combinado desses 

sistemas e da robótica. 

Segundo Robin Li, CEO e cofundador do Baidu, “o ser humano será forçado a ter uma 

formação contínua para não ficar obsoleto.” Mas existe um cenário no qual nem mesmo esse 

aprendizado contínuo seria suficiente para garantir os postos de trabalho: o da singularidade 

tecnológica. Embora ainda seja um conceito mais apropriado para histórias de ficção científica, essa 

hipótese traça um futuro no qual os avanços tecnológicos desembocam em uma superinteligência 

que supera de longe a do ser humano. E não faltam cientistas que a considerem uma possibilidade 

menos remota do que muitos outros querem acreditar. 

Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/. Acesso em: 15 ago. 2019. (Adaptado) 
 

 De acordo com o texto, assinale a alternativa INCORRETA.  

 

A) Em: “[...] o ser humano será forçado a ter uma formação contínua para não ficar obsoleto”, a 

proposição em destaque constitui-se como condição necessária, mas não suficiente para se 

atingir a singularidade tecnológica. 

B) Em: “[...] segundo diferentes estudos e análises, entre 14% e 40% dos postos de trabalho 

atuais correm o risco de desaparecer devido ao efeito combinado desses sistemas e da 

robótica”, o trecho destacado constitui-se como argumento favorável à IA. 

C) Em: “A inteligência artificial (IA) disparará a produtividade, tornará o mundo mais eficiente e 

seguro, aumentará a expectativa de vida e servirá para prever o futuro, prevenir catástrofes [...]”, 

os termos em destaque indicam certeza do fato.  

D) Em: “E não faltam cientistas que a considerem uma possibilidade menos remota do que muitos 

outros querem acreditar”, o termo em negrito introduz um período que reforça o que foi afirmado 

no período anterior. 
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QUESTÃO 02  

Os acidentes vasculares cerebrais (AVC) são causa relevante de deficiências de longo 

prazo. Apesar de adequada reabilitação, um terço dos pacientes mantêm problemas motores 

incapacitantes a longo prazo. Os problemas ocorrem em pessoas cujas áreas do cérebro foram 

lesadas, seja por isquemia (falta de oxigênio) ou hemorragia. De uma maneira geral, as células 

cerebrais dificilmente recuperam-se espontaneamente. 

Ao longo de uma década, estudos em animais mostraram claramente que a estimulação 

cerebelar promovia a plasticidade neuronal (ou seja, a capacidade de as células cerebrais 

recuperarem-se). 

Uma equipe liderada pelo Dr. André Machado, diretor do Instituto Neurológico da Clínica 

Cleveland, nos Estados Unidos, tem realizado desde 2016, dentro do contexto de pesquisa clínica, 

alguns procedimentos de estimulação cerebral profunda para melhoria dos problemas motores 

relacionados ao AVC.  

Durante o procedimento, eletrodos foram implantados em uma região do cérebro 

denominada cerebelo, que tem conexões extensas com o córtex cerebral. Conectado a um marca-

passo especial, esses eletrodos fornecem pulsos elétricos pequenos como uma maneira de ajudar 

o indivíduo a recuperar o controle de seus movimentos. 

Os primeiros pacientes apresentaram melhoras notáveis. Se os resultados finais destas 

pesquisas forem positivos, será uma nova esperança para os pacientes que sofreram um derrame 

e estão paralisados. “Seria uma oportunidade para permitir que nossos pacientes ganhem função 

e, portanto, maior independência”. 
CUKIERT, A. Veja, 9 set. 2019.  

 

De acordo com as características do texto, é correto afirmar que ele exemplifica um texto de 

divulgação científica, EXCETO, porque  
 

A) se trata de uma “operação de tradução” de um discurso científico para leigos. 

B) sua função é apresentar, divulgar conhecimentos produzidos e resultados de pesquisa.  

C) instiga a curiosidade do leitor para conhecer, de forma acessível, uma área do saber que lhe é 

restrita.   

D) se trata de um relato de um cientista, abordando uma temática nova para os leitores da revista. 
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QUESTÃO 03 

  Tomar decisões nem sempre é algo fácil. Tomar boas decisões, então, pode ser ainda mais 

difícil. Mas, chegar lá não tem muito segredo: ponderar sobre as diversas possibilidades e ter um 

senso crítico são caminhos que costumam fazer tudo dar certo. Ainda que isso, vez ou outra, 

envolva ir de encontro a suas próprias opiniões. 

Agora, imagine você ter uma autoconfiança muito grande e simplesmente não considerar 

nada disso? Pois é, cientistas da Universidade de Waterloo, no Canadá, constataram que é 

exatamente o que acontece com pessoas narcisistas. Narcisistas tendem a ser mais resistentes a 

admitir erros. O problema é que isso pode atrapalhar consideravelmente seu senso crítico.  

Disponível em: https://www.super.abril.com.br Acesso em: 18 set. 2019. (Fragmento) 

 

Com base no excerto acima, é correto afirmar que “narcisistas tendem a ser mais resistentes 

a admitir erros”, porque 
 

A) preservam seu senso crítico e sua autoconfiança para agir. 

B) envolvem suas próprias opiniões para tomar decisões. 

C) desconsideram as possibilidades ou os caminhos para fazer tudo dar certo.  

D) manifestam sua descrença em relação às tomadas de decisão.  

 

QUESTÃO 04 
 

Se para a evolução de nossa espécie nos fez bem a capacidade de guardarmos energia em 

depósitos de gorduras em nossos corpos, atualmente o seu excesso patrocina o abreviamento de 

nossas existências, com comprometimento do bem-estar. É imperativo que procuremos desvendar 

e combater as causas ambientais, comportamentais e eventualmente infecciosas para o ganho 

exagerado de peso perante inúmeras suscetibilidades genéticas, enquanto o entendimento do 

moto-contínuo ao qual se submete o organismo em sua trajetória para obesidade torna clara a 

necessidade de intervenções.  

À medida que aumentam os depósitos gordurosos, existe acréscimo da gordura visceral, 

aquela dentro do abdômen, entre as vísceras e dentro delas (exemplo: esteatose hepática), 

extremamente mobilizável e de metabolismo dinâmico, sendo constantemente formada e 

decomposta, envolvendo um cenário de substâncias nocivas. 
NASCIMENTO, Antônio Carlos do In: Veja, 12 set. 2019. (Adaptado)  

 

 

Em: “À medida que aumentam os depósitos gordurosos, existe acréscimo da gordura 

visceral [...]”, a relação de sentido estabelecida entre as proposições é de 

 
 

A) conformidade.  

B) proporcionalidade.  

C) consecutividade. 

D) temporalidade. 
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QUESTÃO 05 

Cadáveres continuam se mexendo por mais de um ano após a morte, diz estudo 
 

Mas calma, não vem nenhum apocalipse zumbi por aí. A movimentação é restrita, resultado da 

decomposição do corpo e ressecamento dos ligamentos. 

Não precisa se imaginar no cenário de The Walking Dead, mas fique sabendo que os mortos 

não descansam tão em paz assim. Um estudo feito por pesquisadores forenses da Universidade 

Central de Queensland, na Austrália, revelou que os cadáveres podem se mover significativamente 

por meses após o início da decomposição. 

Os movimentos não são suficientes para fazer um defunto sair andando, claro, mas podem 

fazer diferença para o estudo forense. Os pesquisadores acompanharam e fotografaram cadáveres 

ao longo de 17 meses para verificar a evolução dos movimentos. Em um dos casos, o corpo iniciou 

a decomposição com os braços colados ao corpo e, ao fim do período, ele já estava de braços 

abertos.  

Para não perder nenhum detalhe, os cientistas tiraram uma foto do corpo a cada 30 minutos 

durante mais de um ano. No final, eles reuniram as fotos em um time-lapse e puderam ver 

claramente a movimentação. 

O estudo ocorreu na única “fazenda de cadáveres” do hemisfério sul do planeta, localizada 

nos arredores de Sydney. Trata-se de um ambiente a céu aberto recheado de cadáveres, onde os 

cientistas podem estudar de perto a decomposição do organismo humano.  

Em entrevista à ABC News, a pesquisadora Alyson Wilson, autora do estudo, disse que 

imaginava ver alguns movimentos no início do processo, mas não esperava que esse processo 

continuasse por 17 meses. 

Segundo ela, a movimentação está relacionada ao processo de mumificação natural e aos 

ligamentos do corpo, que acabam ressecando ao longo do tempo. De acordo com a pesquisadora 

Maiken Ueland, diretora da fazenda, alguns movimentos também podem ser causados por insetos 

e gases presentes no corpo. 

O estudo é relevante principalmente para investigações policiais. Ao analisar uma cena de 

morte, os investigadores prestam atenção na posição em que a vítima se encontra para tirar 

algumas conclusões. Entender como e por quanto tempo o cadáver se mexe pode ajudar a 

determinar a causa da morte e evitar interpretações erradas. 

Disponível em: https://www.super.abril.com.br Acesso em: 18 set. 2019. (Adaptado) 

  
 

De acordo com o texto, assinale a alternativa INCORRETA.  

 

 

A) Em: “Para não perder nenhum detalhe, os cientistas tiraram uma foto do corpo a cada 30 

minutos durante mais de um ano”, a oração em destaque expressa a causa contida na oração 

seguinte. 

B) Em: “Os movimentos não são suficientes para fazer um defunto sair andando, claro, mas podem 

fazer diferença para o estudo forense”, o trecho em destaque tem por objetivo apresentar um 

argumento em relação à afirmação anterior, sem, contudo, negá-la. 

C) Em: “No final, eles reuniram as fotos em um time-lapse e puderam ver claramente a 

movimentação”, a oração em destaque serve como argumento adicional para dar credibilidade 

à pesquisa. 

D) Em: “Mas calma, não vem nenhum apocalipse zumbi por aí.”, a expressão em destaque objetiva 

antecipar a incredulidade do leitor em relação ao que sugere o título do texto.  
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QUESTÃO 06 

97% das garrafas plásticas são recicladas na Noruega. Já a taxa mundial fica abaixo de 50%. 

O motivo? (1) O governo norueguês implantou um sistema de duplo estímulo. O primeiro é para o 

consumidor. Ele paga uma taxa extra ao comprar qualquer produto embalado em plástico (2). 

Mas é como pagar o casco  o governo devolve o dinheiro... se você depositar a garrafa usada em 

um dos postos de recolhimento automático espalhados pelo país todo. São caixas eletrônicos com 

um buraco para devolver a garrafa. Já (3) o segundo estímulo é para as empresas que produzem 

plástico: elas pagam impostos extras pesados por atuar nessa indústria. Mas, todas as empresas 

ficam isentas do imposto se (4) as taxas de reciclagem nacionais ficarem acima de 95%.  

Superinteressante, maio de 2019, p. 13. 
 

Em relação ao texto acima, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Em (4), o termo em negrito estabelece relação de condicionalidade com a oração anterior. 

B) O emprego de pergunta direta em (1) é um recurso que confere ao texto um tom interativo 

adequado ao gênero. 

C) A oração em (2) pode ser substituída, sem prejuízo do sentido, por: “quando compra qualquer 

produto embalado em plástico”. 

D) Em (3), o termo em negrito, considerando-se o contexto, pode ser substituído por “logo”.  

 
 

QUESTÃO 07  

Você já conheceu alguém que só tirava 10 na escola, mas precisou fazer anos de cursinho 

para entrar na universidade? 

Isso é extremamente comum, porque enquanto esse aluno estava na escola, ele apenas 

estudava para as provas, ele não estudava para aprender. 

Se você está na escola ou na faculdade, pare de estudar para ir bem nas provas e comece 

a estudar para aprender. Isso fará toda a diferença no desenvolvimento da sua inteligência. 

Para você ser mais inteligente, você não precisa aumentar a sua quantidade de estudos, 

você precisa melhorar a qualidade dele. Ao estudar melhor, você se tornará uma pessoa mais 

inteligente, culta e criativa. 

Você só aumentará sua inteligência quando você estudar para aprender e você só aprende 

quando retém o conteúdo no seu cérebro.   
Disponível em http://universoneural.com.br/. Acesso em: 10 ago. 2019 (Adaptado). 

 

Considerando-se o texto acima, assinale a alternativa cuja proposição negritada constitui-se 

como condição para o que se afirma na proposição antecedente.  
 

A) “Se você está na escola ou na faculdade, pare de estudar para ir bem nas provas [...]” 

B) “Você já conheceu alguém que só tirava 10 na escola, mas precisou fazer anos de cursinho 

para entrar na universidade?” 

C) “Você só aumentará sua inteligência quando você estudar para aprender [...]” 

D) “Para você ser mais inteligente, você não precisa aumentar a sua quantidade de estudos 

[...]” 
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QUESTÃO 08  

O idioma tem lá suas astúcias para manter a ordem do dia, nos limites da civilidade e dos 

bons costumes. O abrandamento da linguagem é um desses recursos que permite suavizar o que 

pode soar áspero aos ouvidos e ao espírito. O eufemismo é figura retórica que se presta a isso bem. 

Não raro, esses recursos sinalizam para um verniz que pretende cobrir hostilidades. Quando 

alguém diz que determinada pessoa é “bem bonita de rosto”, lança-se luz às faces da elogiada e 

cobre-se de manto diáfano as imperfeições das outras partes do corpo. Narradores de futebol 

adjetivam alguns jogadores como “esforçados” e “táticos” – eufemismos claros que buscam não 

fazer presente a falta de técnica ou de habilidade do referido atleta.  

Há eufemismos que flertam com o ludíbrio, com a má-fé, e não raro ferem a inteligência das 

pessoas. Quem nunca ouviu algum comandante de polícia dizendo que o policial “possa ter se 

desviado da conduta padrão na abordagem do suspeito”? Não há dúvidas de que houve violência 

na conduta e panos quentes na sintaxe e na semântica. 

A elegância eufemística é também muitas vezes truculência bem vestida. 
Disponível em: https://www.revistaeducacao.com.br. Acesso em: 12 ago. 2019 (Adaptado). 

  

De acordo com o texto, assinale a alternativa correta. 
 

A) Somente conseguimos “manter a ordem do dia, nos limites da civilidade e dos bons costumes”, 

por meio do emprego de eufemismos.  

B) O uso de eufemismos pelos falantes objetiva colocar “panos quentes na sintaxe e na semântica”, 

a fim de serem evitadas situações desagradáveis.   

C) A expressão “desvio da conduta padrão na abordagem do suspeito” é um eufemismo recorrente 

tanto na fala de policiais quanto na fala da população, em geral. 

D) “A elegância eufemística é também muitas vezes truculência bem vestida” comprova que os 

eufemismos prejudicam as relações interpessoais. Afinal, a intenção do dizer é falseada. 
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QUESTÃO 09  

Texto 01 

Ser jovem hoje é mais difícil do que foi em outras épocas, mesmo que isso possa parecer 

inverossímil, pelas facilidades atuais. 

Os pais são mais compreensivos, tolerantes, há maior liberdade sexual, de expressão e 

escolha profissional, o que era inimaginável no passado.  Entretanto, a dualidade do atual 

pensamento social coloca, lado a lado, toda a facilidade disponível e a exigência cada vez maior no 

que diz respeito à competência profissional, à estética, ao sucesso, entre outras coisas, constituindo 

e sendo responsável por novos sintomas que se manifestam nas relações familiares, na escola e 

no próprio corpo. 

No mundo, hoje, tudo é muito rápido, é mais tecnológico, é todo digital, interconectando uma 

aldeia global. Hoje não conversamos com a nossa vizinha, batendo um papo na janela. 

Os jovens de hoje, abrem o Windows e vão direto para as redes sociais e, com isso, até os 

cafés agora também são virtuais.  

Nossos jovens vão formando suas personalidades em um mundo de entregas rápidas, de 

soluções imediatas, de falta de espaço para a espera e para o amadurecimento, por isso reúnem 

características diversas e, por vezes, conflitantes como: individualidade, consumismo, má-

educação, agressividade, rebeldia, radicalidade etc. 

Disponível em: http://www.mspeople.com.br/. Acesso em: 09 ago. 2019. 

 

Texto 02 

A cada geração que se passa, mudanças são percebidas na sociedade. Muitas organizações 

enganam-se ao segmentar seu público-alvo apenas por sua faixa etária. Há, no entanto, uma clara 

distinção entre as particularidades de consumo de diferentes gerações. 

As diferenças de hábitos, ideais e opiniões influenciam diretamente cada uma dessas 

gerações no momento de ir às compras. O padrão de consumo muda com o tempo, e conforme o 

comportamento de um indivíduo é diversificado, o seu perfil pode expandir para diversas direções. 

Claro que há o conflito entre essas gerações, já que as pessoas sofrem diversas influências sociais, 

culturais e econômicas – e no meio dessa bagunça de perfis e grupos, há o interesse por parte das 

empresas em descobrir os principais anseios de cada geração. 

 Disponível em: https://www.cognatis.com.br/. Acesso em: 09.ago. 2019. 

 

 Assinale a alternativa que revela o objetivo comum entre os dois textos apresentados. 
 

A) Criticar atitudes e comportamentos dos jovens de hoje e os do passado. 

B) Enaltecer as características das gerações atuais. 

C) Apresentar algumas diferenças que marcam as distintas gerações. 

D) Destacar os aspectos positivos e negativos das mudanças geracionais 
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QUESTÃO 10  

O riso não é coisa rasa. É sinal de que lutamos para entender que somos animais 

inteligentes. Aliás, como disse nosso afiadíssimo Veríssimo, o ser humano é o único animal que 

sabe que é… irracional. 

A inteligência sorri (e até solta gargalhadas barulhentas), ao perceber uma descontinuidade 

lógica que vem inaugurar uma nova continuidade. A continuidade anterior, há pouco, estaria na 

ideia repetida de que “o ser humano é um animal racional”. Mas Veríssimo introduz a surpresa e 

nos diz algo que ninguém, aparentemente, havia afirmado desta maneira: somos seres irracionais… 

e sabemos disso! 

Algo na mesma direção havia escrito Gilbert Chesterton: “O louco é aquele que perdeu tudo, 

exceto a razão”. Esperávamos a continuidade do já sabido (o louco perdeu a razão). Mas aí vem 

Chesterton e cria uma descontinuidade (o louco só não perdeu a razão). Ele perdeu tudo justamente 

porque entronizou a razão. Loucos fanáticos, por exemplo, podem convencer os outros com seus 

argumentos. Estão convictos de que sabem tudo, o que, por si só, revela a insanidade! 

As coisas que todos aceitam como verdadeiras, desconstruídas e, depois transformadas em 

coisas ainda mais verdadeiras, nos fazem rir. O meu riso avisa que entendi a denúncia. 

O riso é realmente uma questão de escolha. E de visão. Como acontece com as leituras. 

Disponível em: https://www.revistaeducacao.com.br/. Acesso em: 09 ago. 2019. (Adaptado). 

 

 Assinale a alternativa cujo conteúdo contradiz o que foi exposto no texto.  
 

A) O ser humano pode rir de tudo, uma vez que o riso, assim como a leitura, é uma questão de 

ponto de vista. 

B) O dizer do louco é desprovido de sentido. Afinal, ele perdeu tudo, inclusive a razão ou a 

sanidade. 

C) A capacidade de entender as relações de continuidade e descontinuidade do dizer é um indício 

de inteligência. 

D) O riso, independentemente de sua forma, é a demonstração de que o homem é um ser 

pensante. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
QUESTÃO 11 

Em uma planilha do Microsoft Office Excel 2013, na sua configuração padrão e no idioma 

Português do Brasil, um usuário cadastrou de forma errônea o valor monetário de 10 itens. Observe 

a tabela cadastrada abaixo.  

 

 
 

Conforme pode ser visto, o valor dos itens presentes na coluna B não está no formato 

monetário oficial para o Real. Por esse motivo, o usuário desenvolveu uma fórmula para substituir 

a vírgula que separa a classe dos milhares por um ponto (Exemplo: 1,015,42 se tornou 1.015,42). 

 Dadas as informações e a tabela acima, é correto afirmar que a fórmula presente na célula 

C5 é  

 

A) = SUBSTITUIR( B5; ","; "."; 1 ) 

B) = SUBSTITUIR( B5; ","; ".") 

C) = SUBSTITUIR( B5;  "."; ","; 1 ) 

D) = SUBSTITUIR( B5;  "."; "," ) 

 

QUESTÃO 12 

A ferramenta presente no sistema operacional Microsoft Windows 10, em sua configuração 

padrão, que é responsável por aumentar a velocidade e a segurança de acesso ao computador, 

utilizando-se para esse fim a impressão digital ou reconhecimento facial é chamada de 

 

A) Windows Defender. 

B) Windows Insider. 

C) Windows Hello. 

D) Windows Access.  
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QUESTÃO 13 

Utilizando-se o Mozilla Thunderbird, em sua configuração padrão e no idioma Português do 

Brasil, um usuário enviou um e-mail, conforme imagem abaixo. 

 

 

Considerando-se o funcionamento dos campos “Para”, “Cc” e “Responder” e supondo-se 

que não ocorram erros na entrega das mensagens a todos os destinatários, é correto afirmar que  

 

A) o e-mail “ccc@email.com” também receberá o e-mail original enviado por 

“exemplo@email.com”. 

B) o e-mail “ccc@email.com” é o único dos destinatários que terá a possibilidade de responder 

esse e-mail. 

C) caso os destinatários “aaa@email.com” ou “bbb@email.com” respondam esse e-mail, 

utilizando-se a opção “Responder para Todos”, presente no Mozilla Thunderbird, sem nenhuma 

alteração dos destinatários, o e-mail será enviado apenas para “ccc@email.com” e 

“exemplo@email.com”. 

D) caso os destinatários “aaa@email.com” ou “bbb@email.com” respondam esse-mail, utilizando-

se a opção “Responder”, presente no Mozilla Thunderbird, sem nenhuma alteração dos 

destinatários, o e-mail será enviado apenas para “ccc@email.com”. 
 

QUESTÃO 14 

Atualmente existem vários tipos de softwares maliciosos (malwares) para as mais diversas 

finalidades. Dentre esses, destaca-se o malware, responsável por observar e roubar informações 

pessoais do usuário que utiliza o computador em que o programa está instalado, retransmitindo-as 

para uma fonte externa na internet, sem o conhecimento ou o consentimento do usuário.  

Esse malware é chamado de 

 

A) Phishing. 

B) Spyware. 

C) Adware. 

D) Ransomware. 
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QUESTÃO 15 

Em relação aos conceitos de Navegação na Internet, Uniform Resource Locator (URL), 

Google Busca e World Wide Web (www), marque (V) para as afirmativas Verdadeiras e (F) para as 

Falsas. 

 

(        ) O usuário, ao digitar o URL ftp://exemplo:teste@host:port, está tentando acessar um 

recurso, utilizando o usuário “teste” com a senha “exemplo”. 

(        ) O HiperText Transference Protocol (HTTP) e o Hyper Text Transfer Protocol Secure 

(HTTPS) têm como padrão, respectivamente, a porta 21 e a 443. 

(        ) Utilizando-se o Google Chrome, em sua configuração padrão e no idioma Português 

do Brasil, o atalho “ctrl” + “shift” + “T” abrirá a última guia fechada. 

(        ) Ao digitar no Google Busca a seguinte busca: inurl:portalselecao "técnico 

administrativo", serão retornados todos os sites na internet cujo URL contenha a 

palavra portalselecao e cujo conteúdo contenha a ocorrência exata (com as palavras 

agrupadas na mesma ordem) da frase técnico administrativo. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 

 

A) F, V, F, V 

B) V, F, V, F 

C) V, V, F, F  

D) F, F, V, V 
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LEGISLAÇÃO 
 

QUESTÃO 16 

A Lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990 institui o regime jurídico dos servidores públicos 

civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais. 

Para os efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público, que, por sua 

vez, constitui o conjunto de atribuições e de responsabilidades previstas na estrutura organizacional, 

que devem ser cometidas a um servidor.  

Com base nessa norma a respeito da nomeação, posse e exercício e estabilidade, assinale 

a alternativa correta. 

 

A) O servidor em estágio probatório não poderá exercer cargos de provimento em comissão ou 

funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação, e somente 

poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargos de Natureza Especial, cargos 

de provimento em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, de níveis 

6, 5 e 4, ou equivalentes. 

B) O servidor que deva ter exercício em outro município em razão de ter sido removido, 

redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório terá, no mínimo, dez e, no 

máximo, trinta dias de prazo, contados da publicação do ato, para a retomada do efetivo 

desempenho das atribuições do cargo, incluído, nesse prazo, o tempo necessário para o 

deslocamento para a nova sede. 

C) O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para 

ter exercício, interinamente, em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que 

atualmente ocupa. Nessa hipótese, receberá a maior remuneração durante o período da 

interinidade. 

D) O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo 

adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 3 anos de efetivo exercício e somente 

perderá o cargo em virtude de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada 

ampla defesa. 
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QUESTÃO 17 

Sobre as responsabilidades, proibições e afastamentos inerentes aos servidores públicos 

civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, em conformidade com os 

preceitos legais disciplinados pela Lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990, assinale a alternativa 

correta.  

 

A) O servidor pode atuar como procurador ou intermediário em repartições públicas, salvo quando 

se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau e de 

cônjuge ou companheiro. 

B) O servidor pode ausentar-se do país sem prévia autorização do Presidente da República, do 

Presidente dos Órgãos do Poder Legislativo ou do Presidente do Supremo Tribunal Federal, por 

motivo de estudo no exterior, pelo período máximo de 4 anos, e, findo o estudo, somente 

decorrido igual período, será permitida nova ausência. 

C) O servidor pode ser removido ou redistribuído de ofício, caso investido em mandato eletivo ou 

classista, para localidade diversa daquela onde exerce o mandato, no interesse da 

Administração. 

D) O servidor não pode ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à 

autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento dessa, a outra autoridade 

competente para apuração de informação concernente à prática de crimes ou improbidade de 

que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício de cargo, emprego ou função 

pública. 

 

QUESTÃO 18 

A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados 

maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, seja fora dele, 

já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e 

atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos.  

Neste contexto, assinale a alternativa que está em DESACORDO com o código de ética 

profissional do servidor público civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto 1.171 de 

22 de junho de 1994, no tocante aos deveres e às vedações. 

 

A) É vedado ao servidor público abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, poder ou 

autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as 

formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. 

B) É dever do servidor público jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial 

da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo. 

C) É vedado ao servidor público pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de 

ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, para 

si, familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento da sua missão ou para influenciar outro 

servidor para o mesmo fim. 

D) É dever do servidor público resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de 

contratantes, interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens 

indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las. 
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QUESTÃO 19 

Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a 

administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de 

entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta 

por cento do patrimônio ou da receita anual são disciplinados pela Lei nº 8.429 de 2 de junho de 

1992.  

De acordo com essa norma, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Constituem-se atos de improbidade administrativa que causam lesão ao erário: realizar 

operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia 

insuficiente ou inidônea, bem como permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça 

ilicitamente. 

B) Constituem-se atos de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito: receber, 

para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, 

direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha 

interesse, direto ou indiretamente, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão 

decorrente das atribuições do agente público, bem como adquirir, para si ou para outrem, no 

exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor 

seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público. 

C) Constituem-se atos de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito: aceitar 

emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física 

ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão 

decorrente das atribuições do agente público durante a atividade, bem como negar publicidade 

aos atos oficiais. 

D) Constituem-se atos de improbidade administrativa que causam lesão ao erário: celebrar 

parcerias da administração pública com entidades privadas sem a observância das formalidades 

legais ou regulamentares aplicáveis à espécie, bem como celebrar contrato de rateio de 

consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária, ou sem observar as 

formalidades previstas na lei. 
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QUESTÃO 20 

As normas básicas que disciplinam o processo administrativo no âmbito da Administração 

Federal direta e indireta, que visam, em especial, à proteção dos direitos dos administrados e ao 

melhor cumprimento dos fins da Administração são reguladas pela Lei nº 9.784 de 29 de janeiro de 

1999.  

Acerca da competência, dos impedimentos e da suspeição, da comunicação dos atos e da 

instrução, assinale a alternativa correta. 

 

A) Não poderá ser arguida a suspeição de autoridade ou de servidor que tenha amizade íntima ou 

inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, 

parentes e afins até o terceiro grau. 

B) Não deverão ser objetos de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em 

imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e de atividades e dos 

atos de outra natureza, de seu interesse. 

C) O comparecimento à consulta pública confere, por si, a condição de interessado do processo, 

mas não confere o direito de obter da Administração resposta fundamentada, que poderá ser 

comum a todas as alegações substancialmente iguais. 

D) Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte 

da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que esses não lhe sejam 

hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole 

técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 21  

Para Powers e Howley (2014), o estabelecimento da causalidade de doenças degenerativas 

é mais complexo do que o de doenças infecciosas.  

Segundo os autores, a dificuldade de estabelecer a causa é melhor descrita pelo(a)(s) 
 

A) fatores de risco genéticos e ambientais. 

B) modelo epidemiológico rede de causalidade.  

C) fatores de risco primários. 

D) suscetibilidade a doenças crônicas. 

 

QUESTÃO 22 

O débito de oxigênio, também conhecido como consumo excessivo de oxigênio pós-exercício 

(EPOC), consiste em um consumo de O2 superior ao observado em repouso após o exercício.  

Além da temperatura corporal alta, os fatores que contribuem para o EPOC são 
 

A) redução da concentração de fosfocreatina pós-exercício. 

B) conversão da glicose em lactato, tempo de recuperação. 

C) intensidade do exercício, redução da concentração de fosfocreatina. 

D) níveis altos de hormônios, conversão do lactato em glicose. 
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QUESTÃO 23 

 Em relação às alterações do débito cardíaco durante o exercício físico, é INCORRETO 

afirmar que  
 

A) em indivíduos sem treinamento ou moderadamente treinados, o volume sistólico pode aumentar 

além de uma carga de 40-60% do consumo máximo de oxigênio.  

B) o aumento do débito cardíaco, que ocorre durante o exercício realizado na posição vertical, é 

mediado por um aumento do volume sistólico e da frequência cardíaca. 

C) o débito cardíaco aumenta de forma diretamente proporcional à taxa metabólica necessária para 

a realização do exercício 

D) a elevação do débito cardíaco de indivíduos sem treinamento ou moderadamente treinados se 

dá por meio de elevações apenas da frequência cardíaca. 

 

QUESTÃO 24 

Quais condições impedem que cardiopatas participem de treinamento de resistência? 
 

A) Intervenção medicamentosa, triagem cardiovascular do indivíduo, valvopatia grave. 

B) Angina instável, fatores de risco secundários, diferenças individuais nas capacidades funcionais. 

C) Arritmias descontroladas, histórico recente de ICC (Insuficiência Cardíaca Congestiva) sem 

tratamento. 

D) Função ventricular insatisfatória, falta de supervisão nos programas de exercícios, terapias 

médicas. 

 

QUESTÃO 25 

  Em relação aos princípios do treinamento desportivo, é correto afirmar que 
 

A) a idade biológica tem um papel considerável na determinação da sobrecarga e do desempenho 

esportivo, sobretudo na infância e na adolescência.  

B) a sobrecarga pode permanecer por um período longo de tempo nos limites do atleta sem 

representar prejuízos a sua performance.  

C) um nível muito elevado de resistência não representa obrigatoriamente uma redução da força 

máxima, da força rápida ou da velocidade.  

D) o aumento gradual da sobrecarga é indicado para aumentar o desempenho geral, 

principalmente, da coordenação de movimentos, pois requer maior concentração. 

 

QUESTÃO 26 

Para possibilitar um treinamento diferenciado das capacidades coordenativas em um 

treinamento qualquer, deve-se considerar tanto a complexidade destas capacidades em conjunto 

quanto a importância de cada um de seus componentes separadamente.   

As capacidades coordenativas baseiam-se  

 

A) em fatores físicos e nas capacidades de concatenação e de diferenciação de movimentos. 

B) no controle das ações motoras e no aumento da capacidade de aprendizado motor.  

C) na capacidade de concatenação dos movimentos, no aprendizado motor e na adaptação à 

variação. 

D) em fatores físicos, repertório de movimentos e capacidade de análise. 
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QUESTÃO 27 

A afirmação “Não se exercite quando estiver fatigado porque ficará doente” reflete a 

percepção comum de familiares, atletas e técnicos de que o exercício excessivo e intenso aumenta 

a suscetibilidade a certas enfermidades. Em contrapartida, alguns acreditam que a atividade física 

regular moderada melhora a saúde e reduz a suscetibilidade ao resfriado.  

Considerando-se as funções endócrinas, a organização e as respostas agudas e crônicas à 

atividade física, marque (V) para as afirmativas Verdadeiras e (F) para as Falsas.  
 

(     ) A atividade física intensa reforça as funções imunes naturais e as defesas dos hospedeiros 

por várias horas, inativando os vírus e deprimindo o potencial metastático das células 

tumorais. 

(     ) A atividade física exaustiva aumenta as interações negativas nos neutrófilos e nos 

linfócitos em decorrência da deterioração da função imune, provocada pela atividade física 

extenuante. 

(     ) O treinamento aeróbio a longo prazo afeta negativamente as funções imunes naturais, 

tanto em jovens quanto em idosos, piorando a capacidade funcional dos mecanismos 

imunes citotóxicos naturais. 

(     ) O treinamento aeróbio afeta positivamente as funções imunes em jovens, adultos e 

pessoas obesas. As melhoras dessas funções incluem menor redução da função dos 

linfócitos T, relacionada à idade. 

(     ) O efeito inibitório da atividade física extenuante sobre a manutenção das concentrações 

de glicose sanguínea por parte do cortisol pode afetar negativamente o processo imune. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.  
 

A) V-F-F-V-V 

B) F-V-F-V-V 

C) F-V-V-F-V 

D) V-F-V-F-F 

 

QUESTÃO 28 

Alguns sistemas do organismo, como o cardiovascular e o musculoesquelético, aumentam 

sua capacidade em resposta a uma sobrecarga de treinamento, ou seja, o programa de treinamento 

deve estressar o sistema acima do nível ao qual está acostumado.  

Em relação à sobrecarga de treinamento, assinale a alternativa INCORRETA.  
 

A) A recuperação do sobretreinamento pode depender de treinamento físico em nível reduzido por 

algumas semanas ou alguns meses.    

B) Embora haja necessidade de uma sobrecarga de treinamento para que sejam obtidas melhorias 

no desempenho, um excesso de sobrecarga pode resultar em sobretreinamento. 

C) O sobretreinamento refere-se ao acúmulo do estresse de treinamento que compromete a 

capacidade do atleta de realizar sessões, resultando, a longo prazo, em decremento do 

desempenho. 

D) O sobretreinamento consiste no acúmulo de estresse associado apenas a sintomas fisiológicos.  
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QUESTÃO 29 

Associe os princípios do treinamento desportivo em relação às sobrecargas e as suas 

respectivas explicações. 
 

I. Sobrecarga- sequência correta     

II. Sobrecarga- Alternância  

III. Sobrecarga- Progressiva  

IV. Sobrecarga – Individualizada 
 

(     ) No início do treinamento, são utilizados exercícios cuja eficácia requer maior 

disponibilidade de energia e de atenção para a recuperação, e, ao final, exercícios 

voltados ao treinamento de resistência. 

(     ) Compreende a demanda de estímulos que corresponde à aceitação individual e às 

necessidades do atleta, considerando-se também o tipo de musculatura de cada indivíduo.  

(     ) As exigências feitas ao praticante devem ser acrescidas sistematicamente quanto a 

parâmetros como: condicionamento, força de vontade, coordenação, técnica, tática etc. 

(     ) Os diferentes estímulos atuam de formas diferentes nos organismos, por isso o volume e 

o tempo gasto para recuperação são variáveis de acordo com os indivíduos.  
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

A) I – IV- III- II 

B) III– IV- II- I 

C) II- I– III- IV 

D) IV- II- I- III 
 

 

QUESTÃO 30 

 Para a melhoria do desempenho esportivo, são necessários estímulos adequados que 

podem se referir resumidamente à carga (distúrbio da homeostase) e à adaptação (elevação do 

estado funcional).  

Considerando-se a afirmativa acima, é correto afirmar que os componentes do estímulo se 

distinguem em 
 

A) intensidade, resistência, consumo de oxigênio, frequência.  

B) intensidade, densidade, duração, volume, frequência.  

C) intensidade, resistência, consumo de oxigênio, volume, duração. 

D) intensidade, velocidade, volume, duração, frequência.  
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QUESTÃO 31  

O Congresso Mundial da Federação Internacional de Atividade Física Adaptada definiu 

Atividade Motora Adaptada como uma atividade “dirigida aos interesses e às capacidades para a 

atividade física, movimento e esporte, por pessoas com condições alteradas, como pessoas com 

deficiência, limitações em saúde ou condicionadas pela idade”, conforme VANDEN-ABELLE; 

SCHÜLE (2000), apud SOUZA (2006).  

Em relação à atividade motora adaptada, assinale a alternativa INCORRETA.   

 

A) A adaptação de atividades motoras deve considerar que situações, que envolvam competição, 

podem gerar pressão emocional excessiva, a ponto de inibir a participação e a permanência na 

atividade.  

B) A adaptação de atividades motoras requer a intervenção de um conjunto de variáveis, a fim de 

influenciar o grau de dificuldade, permitindo sintonizar o nível de exigência da atividade com a 

capacidade de desempenho de quem a executa.  

C) A adaptação de atividades motoras requer a identificação de suas variáveis (executante, tarefa 

e contexto) e a respectiva intervenção, tornando a atividade mais simples para ser ajustada ao 

nível do desempenho e do desenvolvimento do aprendiz e aos objetivos desejados. 

D) A adaptação de atividades motoras é um processo que requer o conhecimento da pessoa 

executante e também sua participação no processo de adaptação.  

 

QUESTÃO 32  

Segundo Freitas e Santos (2012), a classificação esportiva das pessoas com deficiência, 

considerada um dos marcos mais importantes na história do esporte paralímpico, torna as pessoas 

elegíveis ou inelegíveis para participar de paralimpíadas, além de constituir-se como fator de 

nivelamento entre os aspectos da capacidade física e competitiva. 

Em relação a essa classificação, assinale a alternativa correta.  
 

A) Na deficiência física, a classificação é médica, depende do respectivo esporte e o(a) 

classificador(a) avaliará as habilidades funcionais do(a) atleta em cada esporte, ou seja, sua 

capacidade de realizar movimentos, evidenciando o potencial muscular residual.  

B) Na deficiência visual, a classificação é médica e, de acordo com a avaliação da função visual, 

atletas são divididos em três classes e, em caso de dúvida, o(a) classificador(a) médico(a) 

determinará uma classe provisória para o(a) atleta iniciar a atividade competitiva. 

C) Na deficiência visual, o número de classes depende da avaliação funcional da visão e do 

respectivo esporte e, se um(a) atleta compete em mais de um esporte, é necessário que receba 

classificação diferenciada para cada um deles.  

D) A classificação do(a) atleta é de acordo com sua deficiência e é realizada antes da competição. 

O parecer do(a) classificador(a) sobre a classe só pode ser revisto na competição seguinte em 

que o(a) atleta estiver participando, podendo esse(a) mudar de classe. 
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QUESTÃO 33  

 De acordo com CRAFT (1990) apud SILVA; VITAL; MELO (2012), a movimentação reduzida 

da pessoa com ...(I)... pode trazer como consequências ...(II).... que influenciarão na prática de 

atividades físicas, exercícios, atividades de lazer e/ou atividades esportivas. 

 Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas (I) e (II). 

 

A) (I) deficiência visual; (II) problemas posturais e baixa resistência cardiovascular. 

B) (I) deficiência visual; (II) distúrbios circulatórios e espasticidade muscular.  

C) (I) deficiência intelectual; (II) espasticidade e atrofias musculares.  

D) (I) deficiência física; (II) limitações nas habilidades adaptativas.  

 

QUESTÃO 34  

 O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), desde sua criação, no ano de 1995, vem buscando 

estabelecer parcerias com universidades e outras instituições que produzem e sistematizam 

conhecimento na área da Educação Física e isso tem resultado em uma melhor organização e 

gestão do esporte para as pessoas com deficiência. Uma dessas parcerias com universidades 

resultou na criação da Academia Paralímpica Brasileira (APB).  

São objetivos desses órgãos, EXCETO:  

 

A) Produzir novos materiais, sistematizar e disponibilizar o conhecimento científico produzido, em 

âmbito nacional, sobre o esporte paralímpico. 

B) Efetuar o pagamento de bolsa atleta a atletas paralímpicos(as) que tenham obtido até a terceira 

colocação em jogos nacionais.  

C) Capacitar, atualizar e habilitar recursos humanos de variadas áreas para atuar no esporte 

paralímpico. 

D) Realizar interlocução e parcerias com as instituições de ensino superior brasileiras e 

estrangeiras. 

 

QUESTÃO 35  

Segundo Scheid e Rocha (2012), desde sua gênese, em 1944, a organização administrativa 

do esporte paralímpico está em constante evolução, visando fornecer melhor estrutura aos atletas.  

Baseado no que esses autores discorrem sobre o assunto, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

 

A) O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) é o órgão máximo do esporte paralímpico brasileiro, 

sendo a única entidade reconhecida pelo Comitê Paralímpico Internacional (IPC). 

B) As organizações internacionais de esportes para pessoas com deficiência são separadas por 

tipos de deficiência, mas nem todas essas organizações são membros do Comitê Paralímpico 

Internacional (IPC). 

C) O Comitê Paralímpico Internacional (IPC) é o órgão máximo do esporte paralímpico mundial, e 

também atua como Federação de algumas modalidades paralímpicas. 

D) O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) é o órgão responsável pela administração direta de todas 

as modalidades de esportes paralímpicos no Brasil. 
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QUESTÃO 36  

Analise a etiologia e as limitações decorrentes de uma deficiência, apresentadas na Coluna 

A e escolha a deficiência a que ela se refere na Coluna B. 

Coluna A   

I. Isquemia ou hemorragia – Plegia ou paresia dos membros superiores e/ou membros 

inferiores. 

II. Anóxia neontal – Espasticidade muscular, perda de equilíbrio.  

III. Lesão completa ou incompleta – Redução da capacidade respiratória e disfunção do sistema 

de regulação térmica. 

IV. Resulta de múltiplos fatores – Limitações associadas em duas ou mais áreas do 

comportamento adaptativo. 

 

Coluna B 

(     ) Deficiência intelectual 

(     ) Acidente Vascular Encefálico  

(     ) Lesão medular 

(     ) Encefalopatia crônica não progressiva 
  

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

A) IV, I, III, II 

B) III, II, IV, I  

C) I, III, II, IV 

D) II, IV, I, III 

 

QUESTÃO 37  

A gestão esportiva é uma área de atuação ampla, derivada de relações complexas e que 

aplica os principais conceitos e teorias do campo da Administração, sendo definida pela Sociedade 

Norte Americana para Gerência do Esporte (NASSM) como um agrupamento interdisciplinar cujas 

características envolvem, EXCETO: 
 

A) Direção, liderança e organização esportiva. 

B) Questões comportamentais e éticas. 

C) Responsabilidade social, lucro e preparação profissional.  

D) Legislação, marketing e comunicação.  
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QUESTÃO 38 

Ao discorrer sobre planejamento e organização de programas ou aulas de atividade física 

adaptada, de Castro (2011) apresenta princípios, dicas e modelos a serem seguidos.  

Tendo como base as considerações da autora, marque (V) para as afirmativas Verdadeiras 

e (F) para as Falsas. 

 

(     ) Qualquer programa ou aula de atividade física adaptada deve seguir alguns objetivos para 

orientar tanto a escolha das atividades quanto sua administração. São eles: 

desenvolvimento, segurança, prazer, socialização e coerência funcional ou ecológica. 

(     ) As atividades físicas adaptadas devem ser apropriadas ao desenvolvimento do(a) aluno(a) 

como: nível de compreensão, nível psicomotor/físico/fisiológico, nível psicológico e social, 

considerando-se suas dificuldades. 

(     ) De acordo com a coerência ecológica, a escolha das atividades deve ser apropriada ao 

desenvolvimento de habilidades ou de comportamentos associados com habilidades 

básicas esportivas, emocional, exigências da vida diária e de lazer.  

(     ) A falta de previsibilidade no trabalho com grupos heterogêneos, envolvendo a pessoa com 

deficiência, permite que, nesse caso, a aula e/ou programa de atividade física adaptada 

possam ser improvisados.  

(     ) Programas de atividade física adaptada devem ter como meta a promoção, a evolução e a 

manutenção das habilidades adaptativas tais como: comunicação, cuidados pessoais, 

independência doméstica, resolução de problemas, interação social, lazer e trabalho. 

  

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

A) V, F, V, V, F 

B) V, V, F, F, V 

C) F, F, V, V, F 

D) F, V, F, F, V 
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QUESTÃO 39 

A administração na área da Educação Física, seja ela de programas, projetos, eventos, 

espaços, seja de equipamentos, pressupõe o desenvolvimento de algumas funções.  

Relacione as funções apresentadas na coluna A com suas respectivas características 

apresentadas na coluna B.  
 

Coluna A 

 

I. Planejamento 

II. Organização 

III. Direção ou liderança 

IV. Controle ou avaliação 
 

Coluna B 
 

(     ) É um processo inseparável da gestão. Sua ausência acarreta entregar as decisões ao 

acaso, pois sua existência diminui incertezas, improvisos ou imprevistos. Seu principal 

objetivo é realizar uma atividade de maneira eficiente e eficaz.  

(     ) Possibilita identificar problemas internos ou externos e de maneira permanente, se as 

fases de um processo estão adequadas ao programa adotado, bem como encaminhar as 

mudanças para se alcançarem os objetivos. 

(     ) Permite a manutenção de rotinas específicas com estímulo às iniciativas inovadoras, 

sustentação de um alto grau de motivação e de interatividade entre os objetivos da 

instituição e das pessoas que dela participam.  

(     ) Responsável por fazer um evento atingir seus principais objetivos com menor gasto de 

recursos, permitir a divisão do trabalho entre as equipes, atribuindo responsabilidades e 

racionalizando o trabalho.  
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 

 

A) I, IV, III, II 

B) II, I, III, IV 

C) III, I, II, IV 

D) IV, III, II, I 
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QUESTÃO 40 

Considerando-se os princípios da gestão em Educação Física e as habilidades de um gestor 

esportivo, apontados por diferentes autores, assim como o compromisso da universidade pública 

brasileira com o desenvolvimento social e de ações de extensão que estejam aliadas ao ensino e à 

pesquisa, quais são as habilidades essenciais de um gestor de programa de extensão de uma 

universidade pública que desenvolve atividades físicas, esportivas e de lazer com pessoas com 

deficiência?  
 

I. Habilidades de comunicação, voltadas à liderança, à oratória, para a criação de um 

discurso e prática claros. 

II. Habilidades de marketing e de vendas para buscar o consumidor ideal e para lidar com 

questões financeiras e capacidade de financiamento. 

III. Habilidades para lidar com questões financeiras, voltados ao fluxo de caixa, investimentos 

e capacidade de financiamento. 

IV. Habilidades de supervisão e de gestão de pessoas, fortalecendo a equipe de trabalho para 

que os objetivos sejam alcançados de forma harmônica. 

  

Assinale a alternativa que apresenta a(s) afirmativa(s) correta(s). 

 

A) Apenas II e III. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I. 

D) Apenas I e IV. 
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