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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Considere o texto a seguir e responda as duas próximas questões. 

 

Compre de catarinenses 

 Uma campanha de estímulo ao consumo de produtos catarinenses será lançada sexta-feira 

pelo governador Eduardo Pinho Moreira. Ele informou sobre o projeto durante a reunião no Centro 

Integrado de Gerenciamento de Riscos de Desastres (Cigerd). 

 É uma iniciativa positiva, que faz o consumidor pensar sobre o impacto da sua decisão, de 

poder impulsionar um ciclo econômico mais virtuoso. Ao adquirir um produto ou serviço local gera 

emprego, renda e impostos, beneficiando famílias, municípios, o Estado e o país. 

 Vale lembrar que SC tem a indústria mais diversificada do Brasil, que vai do pão ao satélite 

(um lançamento recente de alta tecnologia). No comércio e serviços, o Estado também brilha. Mas é 

claro que precisamos consumir também itens de outras regiões. 

 Afinal, sem isso não poderemos vender para eles. 

(Estela Benetti, Diário Catarinense, 04/06/2018) 

 

01. Considere as seguintes afirmações: 

I. Os munícipes de Saudades devem comprar somente os produtos fabricados no município, assim 

impulsionam o ciclo econômico local.  

II. Conclui-se que a campanha estimula o consumo de produtos catarinenses, gerando emprego, 

renda e impostos para o estado.  

III. O governador Eduardo Pinho Moreira mostra-se insatisfeito com o consumo de produtos 

catarinense no estado. 

Em relação ao texto, está correto o que se afirma em: 

A) I. 

B) II. 

C) III. 

D) II e III. 

 

02. Observando-se alguns dos recursos utilizados na construção do texto, verifica-se que 

A) A abreviatura Cigerd utiliza o mesmo recurso que Unoesc. 

B) A falta de marca pessoal na linguagem garante a objetividade, facilitando a interpretação do 

texto. 
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C) A palavra “satélite” está sendo utilizada no sentido conotativo de “satânico”, o que não é feito 

por Deus. 

D) A substituição de “Mas” (terceiro parágrafo) pela expressão “Mais” não altera o sentido sintático 

do texto. 

 

03. Leia os fragmentos retirados das obras de Graciliano Ramos. Em qual alternativa o acento 

indicador de crase deverá ser retirado? 

A) Não há talento que resista à ignorância da língua. 

B) Começamos oprimidos pela sintaxe e acabamos às voltas com a Delegacia de Ordem Política e 

Social, mas, nos estreitos limites a que nos coagem a gramática e a lei, ainda nos podemos mexer. 

C) Queria endurecer o coração, eliminar o passado, fazer com ele o que faço quando emendo um 

período — riscar, engrossar os riscos e transformá-los em borrões, suprimir todas às letras, não 

deixar vestígio de ideias obliteradas. 

D) A voz dela me chega aos ouvidos. Não, não é aos ouvidos. Também já não a vejo com os olhos. 

Estou encostado à mesa, as mãos cruzadas. Os objetos fundiram-se, e não enxergo sequer a toalha 

branca. 

 

04. Aponte a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas abaixo: 

I. Foi bem na prova _______ havia estudado bastante.  

II. O ______ das coisas é sempre o ponto crucial dos diálogos.  

III. Esta é a estrada _________ passo todos os sábados. 

A) Porque – porquê – por que. 

B) Por que – porquê – por que. 

C) Porque – porque – por quê. 

D) Porque – porquê – porque. 

 

05. Assinale a alternativa incorreta quanto ao uso do hífen:  

A) Ano-luz, mesa-redonda, porta-aviões.  

B) Decreto-lei, joão-ninguém, vaga-lume. 

C) Bem-aventurado, bem-estar, sem-vergonha. 

D) Tenente-coronel, pau-a-pique, dia-a-dia. 
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06. Assinale a letra que corresponde ao período de pontuação correta: 

A) Godofredo Mendonça Sampaio catarinense, 57 anos, vive na cidade de Florianópolis. 

B) Godofredo Mendonça Sampaio, catarinense, 57 anos, vive na cidade de Florianópolis. 

C) Godofredo Mendonça Sampaio, catarinense 57 anos, vive na cidade de Florianópolis. 

D) Godofredo Mendonça Sampaio, catarinense, 57 anos vive na cidade de Florianópolis. 

 

07. Em todas as frases, os verbos estão na voz ativa, exceto em: 

A) A gente marca, ferra, tange e engorda o gado. 

B) João Gostoso bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu 

afogado. 

C) A casa foi pintada pelo homem de casaco amarelo, naquela manhã de outubro. 

D) Marcondes enviou o e-mail e saiu para comprar o presente para o seu grande amor.  

 

Matemática 

 

08. Em um estudo estatístico, referente às distâncias percorridas por um grupo de 7 alunos que 

estudam na Unoesc, tem-se a sequência, fora de ordem, igual a: 60 – 60 – 90 – 50 – 40 – 20 – 30. 

Quais serão sucessivamente (nessa ordem) a Mediana, Moda e Média aritmética simples? 

A) 50 – 50 – 60. 

B) 60 – 50 – 50.  

C) 50 – 50 – 50.  

D) 50 – 60 – 50.  

 

09. Resolva a estimativa pontual para o valor de X= -2, no Modelo matemático (equação) 

representado pela seguinte expressão: Y= - (- X)³ - 2.(X)² + 5. 

A) - 11. 

B) + 5. 

C) + 13. 

D) + 16. 

 

10. Qual o volume de um cilindro com circunferência de C= 31,4 cm, e altura de 8 cm? Considere π 

= 3,14. 

A) V = 628 cm³. 

B) V = 125,6 cm³. 
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C) V = 628 cm². 

D) V = 125,6 cm². 

 

11. Tem-se duas funções de primeiro grau representadas por Y= 2X + 10 e Y= - 5X + 80. Essas 

duas funções possuem um ponto (X, Y) em comum quando representadas no Sistema Cartesiano 

Ortogonal. Nesse caso, quais serão os valores de X e Y, respeitando essa igualdade entre as 

funções? 

A) X = 20, Y= 30. 

B) X = 21, Y= 30. 

C) X = 10, Y= 30. 

D) X = 15, Y= 30. 

 

12. A estatística ajuda a resolver muitos problemas práticos (entender os comportamentos dos dados 

científicos) e, entre os conceitos estudados tem-se o que se chama de Desvio Padrão, representado 

pela letra S. Qual o conceito mais correto de Desvio Padrão? 

A) Média Aritmética dos valores estudados. 

B) Média Harmônica dos desvios estudados. 

C) Média Geométrica dos desvios estudados em relação à média aritmética geral do estudo. 

D) Média Aritmética dos desvios, quando comparados em relação à média aritmética geral do 

estudo. 

 

Conhecimentos gerais 

 

13. A Teoria da Complexidade nos remete à ideia de sustentabilidade. Busca reverter o quadro de 

vulnerabilidade a que todos estamos submetidos, inclusive o Planeta, na sua totalidade complexa. A 

visão de Sustentabilidade, não no sentido pequeno de adaptação, sobrevivência e de lucro, como às 

vezes é utilizado no âmbito organizacional, mas no sentido de preocupação com as perspectivas 

para as gerações futuras. A complexidade e suas implicações são as bases do denominado 

pensamento complexo que vê o mundo como um todo indissociável e propõe uma abordagem 

multidisciplinar e multirreferenciada para a construção do conhecimento. 

Entre os pensadores abaixo, assinale aquele que pode ser considerado o fundador da ciência da 

complexidade. 

A) Zygmunt Bauman. 

B) Alain Touraine. 
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C) Jean Piaget. 

D) Edgar Morin. 

 

14. Para o Sociólogo brasileiro Octavio Ianni, o termo "globalização" tem estado em uso crescente 

desde o final da década de 1980 e meados da década de 1990. A globalização é um dos processos 

de aprofundamento internacional da integração econômica, social, política e cultural impulsionado 

pela redução de custos dos meios de transporte e comunicação dos países. Referente ao contexto da 

globalização e o pensador Ianni assinale a alternativa incorreta. 

A) No âmbito da sociedade global o Estado-nação não só é redefinido, mas perde algumas das suas 

prerrogativas econômicas, políticas, culturais e sociais, debilitando-se. 

B) A Organização das Nações Unidas (ONU), com o processo de globalização, possui capacidade 

de atuação prática e de forte intervenção real sobre as nações. 

C) Mais do que nunca, as desigualdades sociais, econômicas, políticas e culturais estão lançadas em 

escala mundial, O mesmo processo de globalização, com que se desenvolve a interdependência, a 

integração e a dinamização das sociedades nacionais, produz desigualdades, tensões e 

antagonismos.   

D) São muitas e crescentes as produções materiais e espirituais que se mundializam. Muito do que é 

local, regional, nacional ou mesmo continental entra em jogo nas relações internacionais, recria-se 

no âmbito das relações, processo e estruturas articulados nos caminhos do mundo. 

 

15. Ao que se refere à História do Sul do Brasil, analise os postulados abaixo 

I. A Guerra do Contestado foi um conflito armado entre a população cabocla e os representantes dos 

poderes estadual e federal brasileiro, numa região rica em erva-mate e madeira disputadas pelos 

Estados do Paraná e Santa Catarina. O embate foi agravado ainda pelo fanatismo religioso, expresso 

pelo messianismo e pela crença, por parte dos caboclos revoltados, de que se tratava de uma guerra 

santa. 

II. A Coluna Prestes foi um movimento político-militar brasileiro ligado ao tenentismo, insatisfeitos 

com a República Velha. Exigiam ainda, o voto secreto, obrigatoriedade do ensino secundário e a 

renúncia do atual presidente Artur Bernardes. Na defesa desses interesses, muitos revoltosos do 

Contestado uniram-se a Coluna Prestes, ficando conhecidos como Cidadãos de Cristo, dando um 

caráter messiânico ao movimento. 

III. Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha foi uma revolta contra o governo imperial do 

Brasil. A revolução, que com o passar do tempo adquiriu um caráter separatista, influenciou 

movimentos que ocorreram em outras províncias brasileiras. A justificativa original para a revolta 
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baseia-se no conflito político entre os liberais, que propugnavam o modelo de estado com maior 

autonomia às províncias. 

Nas alternativas abaixo, assinale a correta. 

A) Somente os postulados I e II estão corretos. 

B) Somente os postulados I e III estão corretos. 

C) Somente os postulados II e III estão corretos. 

D) Os postulados I, II e III estão corretos. 

 

16. O metal é um dos produtos mais utilizados nas tarefas do dia-a-dia. Encontramos embalagens de 

metais, fios e outros produtos metálicos em diversos artigos. Ao ser descartado por pessoas e 

empresas, pode passar por um processo de reciclagem que garante seu reaproveitamento na 

produção do metal reciclado. No Brasil, os recipientes para receber materiais recicláveis seguem um 

padrão de cores. Nas alternativas abaixo, assinale aquela cuja cor representa o recipiente coletor 

para metais. 

A) Azul. 

B) Vermelho. 

C) Verde. 

D) Amarelo. 

 

17. O processo de redemocratização compreendeu uma série de medidas que, progressivamente, 

foram ampliando novamente as garantias individuais e a liberdade de imprensa até culminar na 

eleição do primeiro presidente civil após 21 anos de ditadura militar. Após o golpe militar, coube 

aos governos civis um volume cada vez maior de mudanças que representavam a abertura política. 

Em relação aos governos eleitos diretamente pelo povo, analise as assertivas abaixo e assinale 

aquela que se apresenta incorreta. 

A) Fernando Collor de Mello foi o primeiro presidente eleito com voto direto do povo após a 

ditadura militar e o primeiro a ser afastado temporariamente por um processo de impeachment no 

país. Após o afastamento do presidente Collor assumiu Itamar Franco.   

B) Fernando Henrique Cardoso quando ministro da fazenda no governo de Itamar Franco criou o 

Plano Real que estabilizou a economia. Com a ajuda do sucesso do plano, foi eleito Presidente da 

República no primeiro turno da eleição de 1994. 

C) Tancredo Neves em 1984, aceitou a proposta de se candidatar à Presidência da República e em 

15 de janeiro de 1985 foi eleito presidente do Brasil pelo voto direto do povo por uma larga 
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diferença. No entanto, adoeceu gravemente em 14 de março do mesmo ano, véspera da posse. Em 

21 de abril, morreu de infecção generalizada.  

D) Luiz Inácio Lula da Silva mais conhecido como Lula, presidente do Brasil entre 2003 e 2011. 

Teve como marcos a introdução de programas sociais, como o Bolsa Família e o Fome Zero, ambos 

reconhecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) como os programas que possibilitaram a 

saída do país do mapa da fome. 

 

18. Referente ao Município de Saudades/SC analise as assertivas abaixo. 

I. Por meio da Lei Municipal n°27/79 de 28 de maio de 1979 foi instituído no município de 

Saudades o brasão que representa as armas do município. O Brasão constitui-se de um Escudo 

ibérico. Possui ainda, dois arados, um pé de fumo, um pé de milho e o nome do município 

"Saudades". 

II. A Bandeira Municipal foi instituída pela Lei Municipal n° 28/79 de 28 de maio de 1979. É 

formada por dois campos, sendo o campo superior de cor verde em sentido horizontal e o campo 

inferior de cor branca, também no sentido horizontal. Ao centro um losango de cor amarela ouro e 

sobre o losango o brasão do município. 

III. Em 1950, Saudades foi considerado Distrito de Chapecó; em 1954 fez parte de São Carlos e no 

dia 30 de dezembro de 1961 foi emancipado. Distante 65 km de Chapecó, limita-se com 4 (quatro) 

municípios: Pinhalzinho, Maravilha, Cunha Porã e Chapecó. 

IV. “Muito anos atrás o imigrante; nessas plagas desertas chegou; Com amor e trabalho constante; 

nossa linda cidade fundou”. Essa é uma das estrofes do Hino Municipal de Saudades que tem com 

autor e compositor Horácio Nunes Pires. 

Nas alternativas abaixo, assinale a correta. 

A) Somente os postulados I e II estão corretos. 

B) Somente os postulados I, II e III estão corretos. 

C) Somente os postulados II, III e IV estão corretos. 

D) Os postulados I, II, III e IV estão corretos. 
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19. Abaixo o mapa de Santa Catarina (limites entre Paraná, Rio Grande do Sul e Argentina) com 

destaque para o município de Saudades. 

 

Fonte: www.google.com/maps 

A partir do mapa, referente à localização do Município de Saudades, assinale a alternativa correta. 

A) O Município de Saudades está localizado a oeste de Florianópolis e ao sul do Rio Grande do Sul. 

B) O Município de Saudades está localizado a leste do país Argentino e ao norte do estado do 

Paraná. 

C) O Município de Saudades está localizado a oeste de Florianópolis e ao sul do Estado do Paraná. 

D) O Município de Saudades está localizado a oeste do país Argentino e ao norte do estado do Rio 

Grande do Sul. 

 

20. O transporte ferroviário é uma alternativa para reduzir custos de produção e comercialização, 

bem como, alivia as estradas e o transporte rodoviário. Com o objetivo estratégico e buscando 

aumentar a competitividade no setor de carnes, Santa Catarina aguarda o início das obras da 

ferrovia que deverá ligar o Oeste de Santa Catarina ao litoral Catarinense (Porto de Itajaí). Essa 

obra ferroviária importante para o desenvolvimento regional ficou conhecida como: 

A) Ferrovia do Milho. 

B) Ferrovia do Frango. 

C) Ferrovia Aviária. 

D) Ferrovia da Carne. 

 

Conhecimentos específicos do cargo 

 

21. Quando nos referirmos aos princípios científicos do treinamento desportivo, estamos 

descrevendo os princípios que norteiam a preparação física dos atletas. Uma vez bem assimilados 

RS 

PR 

AR 

http://www.google.com/maps
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permitem que o preparador crie seus próprios métodos e técnicas de preparação, baseados nos 

processos já existentes. (DANTAS, E. H. M. A prática da preparação física. 5.ed. Rio de Janeiro: 

Shape, 2003). 

Sendo assim, fazem parte dos princípios do treinamento desportivo: 

I. Individualidade biológica. 

II. Sobrecarga. 

III. Especificidade. 

IV. Interdependência volume-intensidade. 

V. Alongamento  

Assinale a alternativa correta: 

A) Somente as alternativas I, II e V. 

B) Somente as alternativas II e IV. 

C) A alternativa V. 

D) As alternativas I, II, III e IV. 

 

22. A flexibilidade é a capacidade motora responsável pela execução voluntária de um movimento 

de amplitude angular máxima, por uma articulação ou conjunto de articulações, dentro dos limites 

morfológicos, sem o risco de provocar lesão. Ainda em relação à flexibilidade podemos afirmar que 

é extremamente importante que seja aumentada em esportes como ginástica olímpica, ginástica 

rítmica, patinação, nado sincronizado, bale, e dança, porém o mesmo não ocorre com outras 

modalidades esportivas, como nos jogos coletivos, em que níveis moderados de flexibilidade já são 

suficientes. (DANTAS, E. H. M. A prática da preparação física. 5.ed. Rio de Janeiro: Shape, 

2003). 

São fatores que afetam os níveis da flexibilidade: 

I. Idade. 

II. Sexo. 

III. Temperatura ambiente. 

IV. Hora do dia.  

V. Características elásticas dos músculos, tendões e ligamentos. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Somente as alternativas I, II e IV. 

B) Somente as alternativas II e III. 

C) Todas as alternativas estão corretas. 

D) Todas as alternativas estão incorretas.  
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23. Para Barbanti (2000), a força motora é a capacidade do sistema neuromuscular de superar ou 

vencer uma resistência. Sendo a mesma dividida em três tipos: Força máxima, Força rápida e 

Resistência de força. (BARBANTI, V. J. Teoria e prática do treinamento esportivo. 2. ed. São 

Paulo: Edgard Blucher, 2000). Podemos afirmar em relação aos tipos de força: 

I. Força máxima é a maior força muscular possível que um atleta pode desenvolver, sendo muito 

presente em atividades de arremesso de peso, salto vertical do atleta de voleibol e lançamento no 

handebol. 

II. Força rápida é a capacidade do músculo conservar a força por um período prolongado, 

realizando um grande número de repetições, sendo muito presente em atividades cíclicas como 

maratonas, futebol, futsal. 

III. Resistência de força é toda forma de força realizada com a máxima velocidade possível em um 

mínimo tempo de execução, como exemplo corridas de 50 e 100 metros. 

IV. Resistência de força é a capacidade de realizar uma determinada sequência de movimentos 

decorrente da integração do sistema nervoso central (SNC) e a musculatura esquelética, como 

exemplo correr e chutar a bola a gol em uma partida de futsal. 

Está correta a alternativa: 

A) Alternativa I. 

B) Alternativa III. 

C) Alternativas II e IV. 

D) Alternativas I e II. 

 

24. Em relação ao crescimento e desenvolvimento de crianças e adolescentes, podemos afirmar que: 

I. Crescimento refere-se a um processo contínuo de mudanças no organismo tanto físico quanto 

mental, que se inicia na concepção e se estende até a morte.  

II. Crescimento refere-se a um aumento no tamanho do corpo causado pela multiplicação ou pelo 

aumento das células, chamado de hiperplasia e hipertrofia. 

III. Desenvolvimento refere-se a um processo contínuo de mudanças no organismo tanto físico 

quanto mental, que se inicia na concepção e se estende até a morte.  

IV. Desenvolvimento refere-se a um aumento no tamanho do corpo causado pela multiplicação ou 

pelo aumento das células chamado de hiperplasia e hipertrofia. 

V. Crescimento e desenvolvimento são sinônimos e podem ser definidos como elementos 

responsáveis pela maturação biopsicosocial de crianças e adolescentes que os acompanharão do 

nascimento até a velhice. 

De acordo com as asserções acima, assinale a alternativa correta: 
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A) Está correta a alternativa V. 

B) Estão corretas as alternativas II e III. 

C) Estão corretas as alternativas I e IV. 

D) Somente a alternativa I está correta. 

 

25. Para Lorenzo e Queiroz (2010) a puberdade não é sinônimo de adolescência, mas uma parte 

dela, pois constitui-se por um período relativamente curto, cerca de dois a quatro anos de duração, 

no qual ocorrem todas as modificações físicas desse momento de transição da infância para a idade 

adulta. Essas transformações somáticas que ocorrem na adolescência têm caráter universal, ou seja, 

representam um fenômeno comum a todos os indivíduos nessa fase da vida. (LOURENÇO, B., 

QUEIROZ L. B., Rev Med São Paulo. 2010 abr.-jun.; 89(2):70-5). Sintomas que marcam a 

puberdade: 

I. Maior concentração do hormônio estrogênio no gênero masculino, aumentando a flexibilidade do 

adolescente. 

II. Processo de maturação sexual. 

III. Maior liberação do hormônio GH, promovendo o conhecido estirão do crescimento.  

IV. Desenvolvimento das características sexuais masculinas como aparecimento de pêlos no corpo e 

no rosto além da mudança na voz. 

V. Desenvolvimento das características sexuais femininas como crescimento dos seios, além da 

presença de pêlos pubianos e axilares. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Estão corretas as alternativas I, II e III. 

B) Estão corretas as alternativas I, II, IV e V. 

C) Estão corretas as alternativas II, III, IV e V. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

26. O handebol é um jogo em que duas equipes, cada qual com 7 jogadores (em quadra), procuram 

por meio de uma série de passes com a mão, fazer entrar a bola no gol do adversário, defendido 

pelo goleiro, único jogador com permissão para usar os pés. Sobre as regras do handebol, é correto 

afirmar que: 

I. A quadra de handebol é um retângulo que mede 40 metros de comprimento por 20 metros de 

largura, tendo como linhas e marcações da quadra a área de gol, linha de tiro livre, linha de 

limitação do goleiro, linha de 7 metros, linhas de substituição, linha central, linha lateral e linha de 

fundo. 
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II. A duração normal de uma partida para todas as equipes com jogadores de idade igual ou acima 

de 16 anos é de 2 tempos de 40 minutos. O intervalo de jogo é normalmente de 10 minutos. 

III. A duração normal da partida para equipes de adolescentes com idade entre 12 e 16 anos é de 2 x 

35 minutos, e no grupo de idade entre 8 e 12 anos o tempo é de 2 x 30 minutos. Em ambos os casos, 

o intervalo de jogo é normalmente de 20 minutos. 

IV. Uma prorrogação (tempo extra) será jogada após 5 minutos de intervalo, caso uma partida 

acabar empatada e tenha que ser determinado um vencedor. A prorrogação consiste em 2 períodos 

de 5 minutos, com um intervalo de 1 minuto. 

V. Se a partida continuar empatada depois do primeiro tempo extra, um segundo tempo extra será 

jogado, após um intervalo de 5 minutos. Este segundo tempo extra também tem dois períodos de 5 

minutos com intervalo de 1 minuto. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Estão corretas as alternativas I, IV e V 

B) Estão corretas as alternativas I, II e III. 

C) Estão corretas as alternativas III, IV e V 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

27. O voleibol é um esporte disputado entre duas equipes de seis jogadores (em quadra). A quadra é 

retangular, dividida ao meio por uma rede; cada equipe ocupa um lado da quadra, a disputa do 

ponto inicia-se com o saque, e a bola pode ser tocada três vezes por cada equipe sem bater no chão 

antes de ser devolvida ao campo adversário com as mãos ou os punhos, admitindo-se também o uso 

da cabeça e do tórax em defesas. Ainda em relação ao voleibol, é correto afirmar que: 

I. A equipe é composta por seis jogadores em quadra por time, mais seis jogadores reservas.  

II. Um time inicia a partida sacando e ao adversário é permitido três toques na bola antes de 

devolvê-la. 

III. Ganha o jogo quem ganhar primeiro três sets, com 35 pontos cada um e diferença de 3 pontos. 

IV. A altura da rede de voleibol (do chão a bordo superior) é de 1,98 m para mulheres e 2,24 metros 

para os homens. 

V. O levantador é o jogador mais importante em uma partida de voleibol, com a função de primeiro 

atacante, seu principal objetivo é colocar a bola no chão do campo adversário. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Estão corretas as alternativas II, III e V. 

B) Estão corretas as alternativas I e II. 

C) Estão corretas as alternativas II e IV. 
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D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

28. As regras do voleibol incluem diversas faltas que podem ocorrer no saque, ataque, passe de 

bola, toques, posição, rotação de jogadores, dentre outros. São consideradas faltas durante uma 

partida: 

I. Dois Toques: quando um jogador toca a bola duas vezes consecutivas ou a bola bate em várias 

partes de seu corpo. 

II. Quatro Toques: quando a equipe toca na bola quatro vezes antes de enviá-la aos adversários. 

III. Uso dos pés: quando em uma defesa um jogador defender a bola com um dos pés. 

IV. Bloqueio: se o levantador do time adversário bloquear o saque. 

V. O bloqueio: quando o bloqueio for realizado por três jogadores, a regra é clara só é permitido 

bloqueios simples (um jogador) ou duplos (dois jogadores). 

As alternativas que remetem-se a falta são: 

A) Alternativas II, III e V. 

B) Alternativas I, II e IV. 

C) Alternativas I, III e IV. 

D) Alternativas II e V. 

 

29. Sabemos que o futebol é um esporte que coloca duas equipes, formadas por onze jogadores para 

se confrontarem, sendo o objetivo do jogo fazer entrar a bola na meta (traves) da equipe adversária, 

respeitando uma série de regras, entre elas: 

I. Os jogadores não poderão portar objetos que possam machucar o adversário ou a si. O jogador 

deve usar equipamentos básicos como a camisa, calções, chuteiras, caneleiras e meias, onde as duas 

equipes devem ter uniformes diferentes para que possam ser identificados no campo. 

II. O jogo dura oficialmente 90 minutos, com dois tempos de 45 minutos, com intervalo de 15 

minutos. O tempo da partida pode ser prolongado caso ocorram substituições e lesões de jogadores 

e outras ações que possam retardar o jogo. 

III. As metas (traves) de um campo de futebol estão situadas no centro da linha de meta. Ela é 

formada por duas traves (ou postes) verticais, com o tamanho de 2,44 metros de altura e separados 

por um poste (ou travessão), na horizontal com o tamanho de 7,32 metros. 

IV. Nenhum jogador, em hipótese alguma pode tocar com as mãos ou braços na bola, sendo que o 

jogo deve ser realizado preferencialmente com os pés, porém toques com o tronco são aceitos 

principalmente para defesas e “roubo da bola”. 

V. O campo deve possuir formato quadrado, com medidas iguais para todos os lados. 
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Em relação às regras do futebol, é correto afirmar que: 

A) Estão correras as alternativas III, IV e V. 

B) Estão corretas as alternativas II, III e IV. 

C) Estão corretas as alternativas I, III e IV. 

D) Estão corretas as alternativas I, II e III. 

 

30. O futsal é uma modalidade esportiva oriunda do futebol e amplamente difundida no mundo. 

Inicialmente praticado em quadras de basquetebol nas aulas de educação física, hoje é uma das mais 

populares no Brasil, sendo a mais praticada nas escolas. (MEDINA, 2002) afirma que o futsal tem 

uma solicitação energética mista (aeróbia e anaeróbia), além de solicitação muscular dinâmica geral 

e se caracteriza pelos esforços intermitentes e pelas recuperações incompletas que são feitas de 

maneira ativa e passiva com variada duração. Na atualidade é praticado por diferentes grupos, na 

infância, adolescência e idade adulta, tanto no sexo masculino como feminino (MEDINA, Á J.; 

et.al. Necessidades cardiovasculares e metabólicas do futsal: análise da competição. Apunts – 

Educación Física e Deportes .v. 67: p. 45-51, 2002). Sobre o futsal, podemos ainda afirmar que: 

I. O futsal enquanto esporte competitivo e de grande esforço físico não é indicado para crianças 

menores de 10 anos, pois o risco de lesões neste esporte é muito grande principalmente nos 

membros inferiores, como no joelho e nos tornozelos. 

II. O futsal é uma prática esportiva onde crianças e adolescentes são submetidos a situações reais de 

convivência interpessoal, assim, estimula-se o respeito às regras, bem como o respeito ao próximo, 

vivencia-se situações de perda e ganho do jogo, ou seja, possibilita o individuo a desenvolver-se 

emocionalmente. 

III. O futsal é uma atividade física que auxilia no desenvolvimento de movimentos específicos e 

combinados como correr e dominar a bola equilibrar-se ao realizar um drible ou um chute, além de 

valorizar e respeitar as regras e características básicas do esporte, promover a socialização dos 

praticantes e desenvolver o espírito de equipe. 

IV. O maior benefício do futsal enquanto atividade física para crianças e adolescentes é a melhoria 

da capacidade motora flexibilidade, devido às trocas rápidas de direção é exigida da musculatura 

grande amplitude articular. 

V. O futsal enquanto esporte melhora na capacidade cardiovascular e no condicionamento físico em 

geral. Promove também uma melhoria no equilíbrio, na agilidade e na percepção espacial, já que o 

tamanho do campo é reduzido quando comparado a um campo de futebol. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Está correta somente a alternativa I. 
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B) Estão corretas as alternativas II, III e V. 

C) Estão corretas somente as alternativas II e V. 

D) Estão corretas as alternativas I, III e IV. 

 

31. O Futsal é um esporte coletivo, regulamentado pela FIFA, onde os jogadores têm o objetivo de 

marcar gol na meta adversária. É praticado por um máximo de 5 atletas (em quadra) em cada 

equipe, dentre os quais, um será identificado como o goleiro. Ainda, compõem em competições 

oficiais, um máximo de 9 atletas reservas, os quais podem entrar em quadra, a qualquer momento 

na partida, bastando para isso, respeitar as regras de substituição da modalidade. Em relação às 

regras do futsal, ainda podemos afirmar que: 

I. Uma partida de Futsal é cronometrada e dividida em dois tempos iguais. Para partidas adulta, sub-

20 e sub-17 serão dois tempo de 20 minutos, já para partidas sub-15, serão dois tempos de 15 

minutos. O intervalo entre os tempos de jogo deve ser de no máximo 15 minutos. 

II. No futsal não é permitido ao goleiro ficar com a bola por mais de 4 segundos, com os pés ou 

com as mãos, em sua quadra de defesa. Na quadra de ataque, o goleiro pode tocar na bola 

livremente e por quanto tempo quiser como um jogador de linha. 

III. A equipe que tiver um jogador expulso ficará com um jogador a menos por 2 minutos ou até 

sofrer um gol. 

IV. O tiro lateral deve ser cobrado com os pés, sendo que o jogador que cobrar o tiro lateral não 

pode estar com os pés dentro da quadra. A cobrança deve ser feita em até 4 segundos, outro fato 

importante é que o goleiro deve estar bem atento pois é permitido gol direto de tiro lateral. 

V. O arremesso de meta deve ser cobrado exclusivamente pelo goleiro, usando as mãos, dentro de 

usa área de gol e em até 4 segundos. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Está correta somente a alternativa I. 

B) Está correta somente a alternativa III. 

C) A alternativa IV está errada. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

32. O basquetebol é um esporte onde duas equipes constituídas por cinco jogadores cada (em 

quadra) competem com o objetivo de acertar a bola dentro do aro da cesta da equipe adversária. 

Pode ser jogado tanto em quadras abertas quanto fechadas. Em relação as regras do basquetebol, 

podemos ainda afirmar que: 
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I. Para iniciar a partida, um dos árbitros lança a bola para cima, onde será disputada pelos jogadores 

que se encontram no círculo central, a partir do momento em que ela atingir o ponto mais alto de 

sua trajetória. 

II. O manejo da bola deve ser feito com as mãos. É proibido, entretanto, caminhar com ela em mãos 

por mais de dois passos. Deslocamentos maiores com a bola devem ser feitos quicando-a 

continuamente. 

III. A cesta é feita quando a bola atravessa o cesto adversário. Cada cesta de campo vale 2 pontos. 

Quando é feita antes da linha dos 3 pontos, vale, obviamente, 3 pontos. Por fim, um cesto de lance 

livre tem o valor de 1 ponto. 

IV. Regra dos 3 segundos: É proibida a permanência de qualquer jogador da equipe que tenha a 

posse da bola por mais de 3 segundos na área restritiva da equipe adversária. 

V. Regra dos 30 segundos: A equipe com a posse de bola tem 30 segundos para levar a bola ao 

cesto da equipe adversária e tentar lançá-la. 

Assinale a alternativa correta: 

A) A alternativa V está errada. 

B) As alternativas IV e III estão erradas. 

C) A alternativa II está errada. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

33. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é um documento que reúne as leis específicas 

que asseguram os direitos e deveres de crianças e adolescentes. Desde 1990, com o ECA as crianças 

e adolescentes são reconhecidos como sujeitos de direitos e estabelece leis que priorizam por seu 

bem estar físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 

Assim, são direitos das crianças e adolescentes, segundo o ECA: 

I. Considera-se criança, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescentes aquela entre 

doze e dezoito anos de idade. 

II. É dever unicamente da família, assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes à vida e à alimentação sob quaisquer circunstâncias. 

III. É dever do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes à saúde, à educação, e o direito de conviver com a família de crianças e adolescentes de 

nacionalidade brasileira. 

IV. É dever da comunidade e da sociedade em geral assegurar, com absoluta prioridade, a 

efetivação dos direitos referentes ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 

ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes. 
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V. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou 

omissão, aos seus direitos fundamentais. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Estão corretas as alternativas I e V. 

B) Estão corretas as alternativas II, III e IV. 

C) Estão corretas as alternativas I, III e V. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

34. A educação infantil quando bem orientada deve proporcionar um espaço em que a criança 

aprende, brinca, se desenvolve, se relaciona com outras crianças, dialoga, desenvolve seus aspectos 

cognitivos, sociais, afetivos. E isso é essencial, já que é a primeira experiência educacional da 

criança fora do ambiente familiar, longe dos pais, que são os meios de proteção. Ainda em relação a 

educação infantil, é correto afirmar que: 

I. A educação infantil é uma fase importante para o desenvolvimento total da criança, assegurada 

por lei ela vai do 0 aos 7 anos de idade, sendo responsabilidade da família, da sociedade e do estado 

a construção de espaços físicos adequados par a vivência da educação, lazer e interação social.  

II. Os jogos e as brincadeiras têm uma importância significativa para o ensino infantil, pois é meio 

de alcançarmos de forma pedagógica o desenvolvimento, crescimento e a aprendizagem das 

crianças, isto porque estes fazem parte do mundo da criança, para elas a brincadeira não é diferente 

da realidade. 

III. Através do brincar a criança explora, experimenta, cria, conhece seu próprio corpo, descobre 

seus limites, interage com outras crianças, desenvolve capacidades, habilidades, brincando em 

atividades de movimentação corporal, a criança desenvolverá os seus aspectos cognitivos, sociais, 

afetivos e, também poderá ser levada a entender que esses movimentos têm significados, pois se 

manifestam com o objetivo de expressão e comunicação. 

IV. A lei brasileira determina que as crianças sejam obrigatoriamente matriculadas na escola 

quando completam 4 anos, também define que é direito da criança a garantia de vaga na rede 

pública de ensino. Para que possam ocorrer impactos positivos e duradouros, no entanto, não basta 

garantir vaga, é preciso que seja oferecida educação de qualidade. 

V. Acredita-se que a educação infantil é a primeira porta de acesso da criança à sociedade, onde ela 

tem a oportunidade de construir suas hipóteses e aprendizagens sobre o mundo. Por isso é 

necessário educação de qualidade com diretrizes educacionais claras, guiadas por um planejamento 
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estratégico com metas para curto, médio e longo prazos, além de promover a avaliação periódica de 

resultados e profissionais preparados. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Estão corretas as alternativas I, II e V. 

B) Estão corretas somente as alternativas III e IV. 

C) Estão corretas as alternativas I, II e IV. 

D) Estão corretas as alternativas II, III, IV e V. 

 

35. Trabalhos rítmicos que envolvem o uso da musicalização estimulam o movimento interno e 

externo de crianças e adolescentes. A música e a musicalização são elementos contribuintes para o 

desenvolvimento e a integração do ser, isto por que: 

I. Cantar ou imitar os sons contribui para o desenvolvimento da linguagem das crianças que estão 

aprendendo novas palavras. 

II. Desenvolver atividades rítmicas que envolvam a música como dança, ginástica e brincadeiras de 

rodas, auxilia a criança a aprender, ouvir a si mesma e aos outros, desenvolvendo assim o sentido de 

organização e coletividade. 

III. Atividades musicais auxiliam na capacidade de concentração de crianças e dos adolescentes, 

também auxilia no desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático e na memória, além de ser 

forte desencadeador de emoções. 

IV. Uma excelente estratégia para trabalhar com atividades rítmicas são as brincadeiras cantadas, 

sendo que estas devem ser selecionadas entre aquelas que possuem sentido e significado para a 

criança, que trate de assuntos e fatos que ela conhece, sendo adequada, pela sua simplicidade e 

alegria a sua capacidade física e mental, proporcionando o cultivo da sensibilidade. 

V. Trabalhar atividades rítmicas voltadas a musicalização é de extrema importância para crianças e 

adolescentes, pois ela auxilia o processo de construção do conhecimento, além de favorecer o 

desenvolvimento da sensibilidade, criatividade, senso rítmico, da imaginação, da socialização e 

afetividade, também contribui para uma efetiva consciência corporal e de movimentação. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Somente as alternativas II, III e IV estão corretas. 

B) Somente as alternativas I e V estão corretas. 

C) Somente as alternativas III, IV e V estão corretas. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 
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36. Sabe-se da importância de fazer uma atividade física e isso já deve ser estimulado na infância, 

mantendo-se durante toda a vida escolar do individuo, por isso considera-se que dentre tantas, uma 

das funções da Educação Física é, integrar o aluno à cultura corporal de movimento, além de mediar 

conhecimentos sobre a saúde, tudo isso pode ocorrer sobre várias modalidades do mundo dos 

esportes e do fitness, adaptando o conteúdo das aulas à individualidade de cada aluno e a fase de 

desenvolvimento em que estes se encontram. 

Diante do exposto pode-se afirmar sobre a Educação Física escolar que: 

I. A Educação Física enquanto componente curricular da educação básica deve assumir a tarefa de 

introduzir e integrar o aluno na cultura corporal de movimento, trabalhando e vivenciando a cultura 

corporal do movimento humano de forma afetiva, social, cognitiva e motora. 

II. A disciplina de Educação Física deve proporcionar ao aluno práticas corporais que tenham 

sentido, favorecendo o desenvolvimento de atitudes positivas durante a vivência de qualquer 

atividade a que seja exposta, o conhecimento deve ser o foco principal para que o aluno entenda o 

objetivo da atividade, e não o fazer pelo fazer. 

III. A Educação Física Escolar se reveste de um importante papel na formação do indivíduo, pois se 

constitui de uma área do conhecimento que estuda e atua sobre um conjunto de práticas ligadas ao 

corpo e ao movimento, criada pelo homem ao logo de sua história, sendo manifestado por suas 

ações. 

IV. A Educação Física escolar precisa criar uma identidade, pois constitui-se de uma disciplina 

curricular do ensino fundamental apenas, precisa provar seu valor e abranger aulas voltadas também 

à educação infantil e ensino médio, assim, ela também fará parte de uma ciência que trabalha com 

conhecimento. 

V. As aulas de Educação Física devem ser alegres e motivadoras para de forma prazerosa chamar a 

atenção do aluno e assim atingir os objetivos que se pretende que são bem maiores que a diversão, 

pois inclui aspectos motores, cognitivos, sociais e afetivos. 

Diante do exposto, assinale a alternativa correta: 

A) Estão corretas as alternativas I, IV e V. 

B) Estão corretas as alternativas I, II, II e V. 

C) Estão corretas as alternativas II, III e IV. 

D) Estão corretas as alternativas III, IV e V. 

 

37. Os primeiros socorros referem-se ao atendimento provisório, mas é imediato de uma pessoa que 

está ferida ou que adoece repentinamente. Também incluem reconhecer condições que põem a vida 

em risco e tomar as atitudes necessárias para manter a vítima viva e na melhor condição possível até 
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que se obtenha um atendimento especializado por um médico. São situações que requerem os 

primeiros socorros: 

I. Obstrução de vias aéreas por corpo estranho (OVACE): o método de primeiros socorros para 

pessoas para OVACE vai depender se a obstrução é parcial ou total, e varia de acordo com a idade 

da vítima. Caso as vias aéreas estejam totalmente obstruídas sugere-se a manobra de Heimlich. 

II. Cefaleia: Além da dor forte e latejante costuma vir acompanhada de náuseas, vômitos, tontura, 

sensibilidade à luz e ao som. Deve-se por gelo no local da dor e procurar atendimento imediato. 

III. Queimaduras: são lesões que podem ser provocadas pelo calor ou frio, além de contatos com 

gases, eletricidade, radiação e produtos químicos, que podem atingir graves proporções de perigo 

para a vida ou para a integridade da pessoa, dependendo de sua localização, extensão e grau de 

profundidade.  

IV. Desmaios: é a perda brusca, temporária e repentina da consciência, devido à diminuição de 

sangue e oxigênio no cérebro de uma vítima, que pode gerar de diversas causas como: 

hipoglicemia, cansaço excessivo, fome, etc. Podendo causar sintomas de fraqueza, suor frio e 

náuseas. 

V. Artrite: ocorre lesão da cartilagem (um tecido que protege a articulação, permitindo que ela se 

mova suavemente além de absorver choques entre os ossos), dos ossos locais, da cápsula articular e 

ligamentos. Quando percebe-se que a criança ou adolescente está com uma crise reumática o ideal é 

alternar compressas frias e quentes por no mínimo 10 minutos.   

Estão corretas as alternativas: 

A) I, II e IV. 

B) I, III e IV 

C) II, III e V. 

D) II e V. 

 

38. As lesões referem-se a afecções que podem afetar a pele, os músculos, as articulações, os 

tendões, os ligamentos, os nervos, os ossos e doenças localizadas do aparelho circulatório. Em 

relação às lesões podemos afirmar que: 

I. Abrasões: são pequenas lesões superficiais, onde o atrito ou a arranhadura lesiona a camada 

superficial da pele, não atinge as camadas mais profundas da pele. Estas lesões são comuns no 

desporto e, apesar de serem superficiais, funcionam como porta de entrada para infecções.  

II. Contusão muscular: é considerada uma lesão traumática aguda, sem corte, decorrente de trauma 

direto aos tecidos moles, e que provoca dor e edema. Para a contusão muscular sugere-se o uso de 

gelo no local. 
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III. Distensão: é uma lesão provocada pelo alongamento excessivo das fibras musculares, as 

distensões envolvem o estiramento e a ruptura de fibras musculares ou tendões. Apesar do gelo ser 

indicado, o médico ortopedista é o especialista indicado para diagnosticar a distensão e indicar o 

tratamento mais adequado. 

IV. Luxação: é o deslocamento de um ou mais ossos de uma articulação e acontece quando uma 

força atua direta ou indiretamente sobre o nosso corpo. Os sintomas da luxação são dor violenta, 

deformação visível na articulação, impossibilidade de movimentação e inchaço no local. Os 

cuidados que deve-se ter são os de não forçar o membro afetado, nem tentar movimentá-lo, e 

procurar imediatamente atendimento especializado. 

V. Fraturas: é a ruptura dos ossos, ou seja, quando acontece uma perda da continuidade óssea. Após 

um traumatismo, o osso se divide em dois ou mais fragmentos. Existem dois tipos de fratura, sendo 

a fratura fechada (simples) que ocorre quando um osso quebra, mas não se projeta através da pele 

(formam uma deformidade perceptível) e a fratura aberta (exposta), que ocorre quando um osso 

quebrado perfura a pele. Os cuidados que deve-se ter são os de não forçar o membro afetado, nem 

tentar movimentá-lo, e procurar imediatamente atendimento especializado. 

As alternativas corretas são: 

A) Somente as alternativas I, III e V. 

B) Somente as alternativas II, IV e V. 

C) Somente as alternativas I, II, III e IV. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

39. No art. 1º do decreto de lei nº 6.571/2008, está sancionado que: 

I. Os sistemas de ensino devem matricular os alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/super dotação nas classes comuns do ensino regular e no 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), ofertado em salas de recursos multifuncionais ou 

em centros de Atendimento Educacional Especializado da rede pública ou de instituições 

comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. 

II. Os sistemas de ensino devem matricular apenas os alunos com deficiência e transtornos globais 

do desenvolvimento baixo nas classes comuns do ensino regular e no Atendimento Educacional 

Especializado (AEE), ofertado em salas de recursos multifuncionais ou em centros de Atendimento 

Educacional Especializado da rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou 

filantrópicas sem fins lucrativos. 

III. Os sistemas de ensino devem matricular apenas os alunos com altas habilidades/super dotação 

nas classes comuns do ensino regular, ofertado em salas de recursos multifuncionais ou em centros 
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de Atendimento Educacional Especializado da rede pública ou de instituições comunitárias, 

confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. 

IV. Os sistemas de ensino da rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou 

filantrópicas sem fins lucrativos não devem matricular os alunos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades/super dotação nas classes comuns do ensino regular, 

pois para estes existem instituições especializadas para promover a formação adequada para 

inserção no mundo do trabalho. 

V. Somente a rede pública de ensino possui condições de matricular e oferecer formação adequada 

para inserção no mundo do trabalho de alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/super dotação nas classes comuns do ensino regular e no 

Atendimento Educacional Especializado (AEE). 

Está correta a asserção: 

A) Somente a alternativa I. 

B) Somente a alternativa II. 

C) Somente as alternativas III e IV. 

D) Somente a alternativa V. 

 

40. A Lei nº 11.645/08 altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei nº 

10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para 

incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-

Brasileira e Indígena”. 

Sendo assim, é correto afirmar que: 

I. São nos estabelecimentos de ensino médio, oficiais e particulares, que torna-se obrigatório o 

ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. 

II. São nos estabelecimentos de ensino fundamental (anos inicias), oficiais e particulares, que torna-

se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. 

III. São nos estabelecimentos de ensino fundamental (anos finais), oficiais e particulares, que torna-

se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. 

IV. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se 

obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. 

V. Nos estabelecimentos de ensino fundamental (anos iniciais e finais), oficiais e particulares, 

torna-se facultativo (dependendo da região) o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Estão corretas as alternativas I e V. 
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B) Está correta a alternativa II. 

C) Está correta a alternativa IV. 

D) Está correta a alternativa III.  

 


