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CARGO: MONITOR DESPORTIVO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 09h00min com término às 12h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 1h00min (uma) hora, com tempo máximo de 03h00 (três horas). A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico 05 (cinco) 

Informática 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

O texto abaixo servirá de subsídio para as questões 1 a 4: 

Começou, ele disse 

Marina Colasanti 

Acordou com o primeiro tiro sem saber porque tinha acordado. Trazia porém do sono um aviso de 

alarme. Sem se mexer, sem abrir completamente os olhos para não denunciar sua vigília, olhou em 

volta pela fresta das pálpebras. Lentamente percorreu as sombras, detendo-se mais na cadeira, onde 

as roupas jogadas criavam formas que não lhe eram familiares. Fazia sempre assim quando acordava 

de repente no meio da noite e o coração descompassado lhe dizia que talvez houvesse algum invasor 

no quarto. E cada vez se detinha na cadeira. Não havia ninguém. Permitiu-se então abrir os olhos, 

levantar a cabeça, só pelo prazer de tornar a fechá-los, ajeitando-se no travesseiro. O segundo tiro 

estalou seco na rua. 

O som colheu-o no estômago, na cabeça, na pele. E com a pele pareceu eriçar os lençóis, ferir a 

colcha. Mesmo assim não se mexeu. 

Um tiro que assalta nosso sono sempre atinge o alvo, ainda que o alvo não sejamos nós, pensou 

surpreendendo-se com a nitidez do pensamento. Sentia-se atingido, a sensação tão mais importante 

do que a ordem das palavras. 

Esperou um instante para ver se a mulher a seu lado na cama se mexia. Mas o colchão continuou 

imóvel como se vazio. Melhor assim, ela era muito impressionável, se acordasse o assunto acabaria 

se estendendo no dia seguinte tornando-se difícil de apagar. Ele próprio continuou na mesma posição. 

Tentou ouvir a respiração dela. Antes que o conseguisse, adormeceu. 

(O texto acima foi extraído do livro "O leopardo ?um animal delicado", Editora Rocco — Rio de 

Janeiro, 1998, pág. 90) 
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1 - Observe a palavra em destaque na seguinte oração: ―Lentamente percorreu as sombras, detendo-se 

mais na cadeira, onde as roupas jogadas criavam formas que não lhe eram familiares.‖ O vocábulo 

em destaque às vezes gera algumas dúvidas, pois há uma forma semelhante, ou seja, aonde.  Apesar 

da semelhança gráfica e fonética há uma diferença semântica que não deve ser menosprezada. Nesse 

sentido, observe as frases abaixo e assinale aquela que possuir um equívoco quanto ao uso de onde 

ou aonde. 

a) Os alunos fizeram uma visita à feira onde puderam observar as tecnologias agrícolas.  

b) O menino me perguntou onde ficava o sambódromo.  

c) Espere! Aonde vais com tanta pressa. 

d) Queria saber aonde coloquei minha chave.  

e) Aonde quer que eu vá, levo você, no olhar ... 

2 - Observe o verbo em destaque na frase: ―Fazia sempre assim quando acordava de repente no meio 

da noite e o coração descompassado lhe dizia que talvez houvesse algum invasor no quarto.‖ 

Assinale a alternativa que apresenta uma informação INCORRETA quanto ao vocábulo em destaque: 

a) O verbo haver é um verbo extremamente irregular, apresentando alterações nos radicais e 

nas terminações quando conjugado. 

b) O verbo empregado na frase está conjugado no modo IMPERATIVO. 

c) Quando o verbo haver se apresenta como verbo impessoal, sem sujeito, com significado de 

existir, deverá ser conjugado apenas na 3.ª pessoa do singular:  há crianças. 

d) A forma conjugada desse verbo no presente do indicativo, na primeira pessoa do singular é : 

HEI 

e) O verbo no gerúndio é HAVENDO. 

3 - As vocábulos que podem substituir as palavras em destaque, pelo processo de antonímia, 

encontram-se respectivamente em:  

I - E cada vez se detinha na cadeira. 
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II - E com a pele pareceu eriçar os lençóis, ferir a colcha. 

III - Mas o colchão continuou imóvel como se vazio. 

a) libertar, alisar, movediço 

b) impedir, arrepiar, hirto 

c) fixar, elevar, estático  

d) paralisar, ouriçar, inerte,  

e) bloquear, ruflar, inalterável  

4 - Observando a construção semântica, os pronomes em destaque classificam-se, respectivamente, 

como: 

Fazia sempre assim quando acordava de repente no meio da noite e o coração descompassado lhe 

dizia que talvez houvesse algum invasor no quarto. (...) 

Um tiro que assalta nosso sono sempre atinge o alvo, ainda que o alvo não sejamos nós, pensou 

surpreendendo-se com a nitidez do pensamento. Sentia-se atingido, a sensação tão mais importante 

do que a ordem das palavras.(...) 

Melhor assim, ela era muito impressionável, se acordasse o assunto acabaria se estendendo no dia 

seguinte tornando-se difícil de apagar.  

a) pronome pessoal, pronome pessoal, pronome demonstrativo, pronome possessivo 

b) pronome demonstrativo, pronome possessivo, pronome pessoal, pronome pessoal 

c) pronome interrogativo, pronome interrogativo, pronome pessoal, pronome de tratamento 

d) pronome indeterminado, pronome demonstrativo, pronome pessoal, pronome de tratamento 

e) pronome pessoal, pronome possessivo, pronome pessoal, pronome pessoal 

5 - Assinale a alternativa na qual todas as palavras apresentam coerência com as normas ortográficas 

em vigência:  

a) voo, bilíngue, geléia  
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b) ideia, estreia, micro-ondas 

c) plateia, tranquilo, feiúra  

d) enjoo, subhumano, agro-industrial 

e) microondas, inter-estelar, geleia 

Fonte: https://www.escrevendoofuturo.org.br/EscrevendoFuturo/arquivos/188/Guia_Reforma_Ortografica_CP.pdf. 

Acesso em 20/02/2018 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

6 - Um capital de R$ 16.500,00 foi aplicado no regime de juros simples, à taxa de 18% ao ano, 

durante 3 meses. O valor do montante no final do período foi de: 

a) R$ 17.242,50 

b) R$ 17.332,50 

c) R$ 17.440,50 

d) R$ 17.534,50 

e) R$ 17.535,00 

7 - Em uma Progressão Geométrica o terceiro termo é 36 e a razão é igual a  . O primeiro termo 

dessa sequência é:  

a) 9 

b) 16 

c) 81 

d) 24 

e) 54 

8 - Uma sorveteria oferece em seu ―buffet‖ dez sabores distintos de sorvetes. Para um cliente que 

optar pelo sorvete de três bolas, o número de possibilidades de escolha de três sabores distintos que 

devem compor seu sorvete é de: 

a) 240 

b) 120 

c) 360 

d) 720 

e) 72 

https://www.escrevendoofuturo.org.br/EscrevendoFuturo/arquivos/188/Guia_Reforma_Ortografica_CP.pdf
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9 - Em um supermercado quatorze funcionários têm salário de R$ 1.300,00 mensais cada um deles; 

dez têm salário de R$ 1.400,00 mensais cada um deles e quatro têm salário  reais mensais cada um 

deles. Se o salário médio desses funcionários é igual a R$ 1.380,00, então  é igual a: 

a) R$ 1.630,00 

b) R$ 1.610,00 

c) R$ 1.650,00 

d) R$ 1.670,00 

e) R$ 1.640,00 

10 - A razão entre a soma e o produto das raízes da equação  é: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

INFORMÁTICA 

11 - Dos recursos apresentados a seguir do Microsoft Word, qual o que permite criar formatos 

diferentes (paisagem e retrato) para uma ou mais paginas, em um mesmo documento do Microsoft 

Word: 

a) Formatar espaçamento em parágrafos 

b) Quebra de Página e a aplicação do novo formato desejado 

c) Inserir cabeçalhos e rodapé com formatos diferentes 

d) Quebra de Seção e a aplicação do novo formato desejado 

e) Inserir números de páginas em posições diferentes nas paginas 

12 - No envio de documentos de e-mail usando texto sem formatação, dentre as opções em seguida, 

escolha a que representa o tipo de recurso não está presente neste formato: 

a) Arquivos anexados  
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b) Cópia de mensagens 

c) Cópia oculta de mensagens 

d) Texto ou mensagem 

e) Figuras ou imagens e formatação de texto 

13 - Ao desejar imprimir parte do conteúdo de uma pagina em uma planilha do Microsoft Excel, qual 

das opções a seguir deverá ser utilizada: 

a) Margens 

b) Tamanho da planilha  

c) Definir área de impressão 

d) Orientação 

e) Configurar página 

14 - Conhecida como memória do processador, o objetivo principal deste tipo de memória é 

armazenar temporariamente os dados de processamento. Qual das alternativas representa esta 

memória? 

a) Memória Cache 

b) Disco Rígido 

c) Memória ROM  

d) Memória RAM 

e) Memória de Vídeo 

15 - Conjunto de teclas de atalho que permitem formatar os caracteres para subscritos? 

a) CTRL + SHIFT ++ 

b) CTRL + TAB 

c) CTRL + S 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL Nº 001/2018 - CONCURSO PÚBLICO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM - SC 

 

9 
 

d) CTRL + =  

e) CTRL + U 

CONHECIMENTOS GERAIS 

16 - Com relação aos aspectos geográficos do município de Ipumirim temos:  

A divisão político-administrativa inclui Ipumirim na Microrregião, pertencente à AMAUC – 

Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense, que é composta atualmente 

por__________________ municípios e que tem sua sede em Concórdia. Os limites territoriais são: ao 

Norte, Faxinal dos Guedes, ________________e Vargeão; ao Sul, Arabutã e Seara, a Leste: Lindóia 

do Sul e_______________, e a Oeste, Seara e Xavantina. 

O clima, segundo Koppen, classifica-se como _____________________ úmido, sem estação 

seca, com verões frescos, apresentando uma temperatura média anual de 18 graus C. Índice 

pluviométrico anual entre 2.000 a 2.200 mm. 

O município é banhado pelos Rios Irani, do ___________________e Jacutinga que vão 

desaguar no Rio Uruguai. É constituído de um planalto de superfícies montanhosas e onduladas 

fortemente dissecadas de formação basáltica, cujo solo possui fertilidade___________________, 

situado em relevo forte, ondulado e montanhoso,  dificultando e restringindo o manejo da terra. 

Fonte: http://www.ipumirim.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/7589. Acesso em 20/02/2018 

As palavras que completam correta e respectivamente as lacunas estão em: 

a) 15 - Ponte Serrada – Concórdia – mesotérmico – Engano – média  

b) 14 - Ponte Serrada – Concórdia – mediterrâneo  – Estreito – alta  

c) 15 – Concórdia – Ponte Serrada  – mesotérmico – Engano – média  

d) 17 - Ponte Serrada – Concórdia – mediterrâneo  – Engano – baixa 

e) 16 - Ponte Serrada – Concórdia – mesotérmico – Estreito – média  

17 - Com o compromisso de rigor no controle dos gastos e atuação prioritária nas áreas da Saúde e 

Segurança Pública, o governador de Santa Catarina, Eduardo Pinho Moreira, anunciou a desativação 

http://www.ipumirim.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/7589
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de 19 pontos de saída de recursos, sendo 15 Agências de Desenvolvimento Regional e quatro 

Secretarias Executivas de Estado. Segundo o governador, a medida representa a redução de 185 

cargos comissionados e uma economia anual de aproximadamente R$ 50 milhões. No âmbito do 

governo central, serão desativadas:  

a) a Secretaria Executiva da Casa Militar; de Assuntos Internacionais; de Assuntos 

Estratégicos; e de Supervisão de Recursos Desvinculados. 

b) a Secretaria Executiva de Políticas Sociais de Combate à Fome; da Articulação Estadual; de 

Assuntos Internacionais; e de Assuntos Estratégicos. 

c) a Secretaria Executiva do Programa SC Rural; de Assuntos Internacionais; de Assuntos 

Estratégicos; e da Casa Militar. 

d) a Secretaria Executiva de Políticas Sociais de Combate à Fome; a do Programa SC Rural; a 

Secretaria Executiva da Casa Militar; e a  de Assuntos Internacionais. 

e) as Secretarias Executivas da Articulação Estadual; de Assuntos Internacionais; de Assuntos 

Estratégicos; e de Supervisão de Recursos Desvinculados. 

18 - Fidel Castro foi um líder revolucionário cubano e comunista. Presidente do Conselho de Estado 

da República de Cuba (1976-2008), primeiro-secretário do Comitê Central do Partido Comunista de 

Cuba e ditador do país desde 1959, Fidel esteve no poder durante 49 anos. Nomeado "Doctor Honoris 

Causa" por diversas universidades europeias e latino-americanas, Fidel Castro teve seus discursos e 

ideologias registrados em inúmeros artigos, entrevistas, livros e filmes. Morreu em Havana, com 90 

anos. Em novembro de 2018 completará ___________________ anos de sua morte. 

a) cinco 

b) dois 

c) três  

d) quatro  

e) um 
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19 - Santa Catarina, além das belezas naturais possui muita história. Assinale a alternativa que 

apresenta por ordem cronológica o nome dos três municípios mais antigos do estado:  

a) Florianópolis; Laguna; São Francisco do Sul 

b) São Francisco do Sul; Laguna; Lages 

c) Laguna; Lages; Joinville 

d) São Francisco do Sul; Laguna; Florianópolis 

e) Florianópolis; Lages; Biguaçu 

Fonte: http://rotasantacatarina.com.br/top-10-cidades-mais-antigas-de-santa-catarina/ Acesso em 21/02/2018  

20 - O Projeto de Transposição do Rio São Francisco não é uma ideia nova. O plano básico é 

construir dois imensos canais ligando o rio São Francisco a bacias hidrográficas menores do Nordeste 

bem como aos seus açudes. A seguir, seriam construídas adutoras, com o objetivo de efetivar a 

distribuição da água. Embora o projeto já exista há bastante tempo a efetivação da obra ainda 

encontra-se inconclusa. No entanto, neste ano, 2018, prevê-se a conclusão de mais uma etapa com a 

promessa de inauguração do eixo:  

a) Sul  

b) Norte 

c) Leste  

d) Oeste  

e) Sudoeste 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

MONITOR DESPORTIVO 

21 - O sistema de disputa de competições esportivas onde em cada jogo há um eliminado, 

prosseguindo na disputa apenas os vencedores até que se conheça o vencedor final é chamado: 

a) Eliminatória dupla 

b) Eliminatória de rodízio 

c)  Eliminatória de repescagem 

http://rotasantacatarina.com.br/top-10-cidades-mais-antigas-de-santa-catarina/
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d) Eliminatória simples 

e) Eliminatória de rodízio misto 

 

22 - Complete a frase abaixo, com a sequência correta de palavras apresentadas: 

No Sistema de Eliminatória Dupla a cada rodada os ________________passam para uma outra 

chave de jogos, nessa chave os que perdem pela _______________vez serão 

_________________. 

a) vencedores; segunda; eliminados. 

b) perdedores; segunda; eliminados. 

c) eliminados; primeira; vencedores. 

d) vencedores; primeira; eliminados. 

e) perdedores; primeira; vencedores. 

 

23 - São vantagens do sistema de disputa Eliminatória Simples: 

I - Não permite nenhuma chance extra aos participantes. 

II - Sistema rápido e de fácil compreensão e montagem e bem popular. 

III - Permite a disputa de um grande número de concorrentes num curto espaço de tempo e poucas 

instalações. 

IV - Pode prejudicar o índice técnico da competição, pois aparece o fator sorte na combinação dos 

confrontos, e assim há a possibilidade de ter verdadeiras finais de competição na primeira rodada 

ou nos primeiros jogos. 

 A partir do exposto, é correto o que se afirma em: 

a) I e II apenas 

b) III e IV apenas 

c) I, II e III 

d) II, III e IV 

e) II e III apenas 

 

24 - A Fundação Catarinense de Esporte (FESPORTE) foi fundada em 1993 e tem por objetivo: 

I – exercer atividades relacionadas à prática pedagógica escolar; 

II - exercer atividades relacionadas com o desporto e a educação física, compatíveis com suas 

finalidades; 
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III - incentivar o desenvolvimento de práticas esportivas por pessoas portadoras de deficiências; 

IV - executar os programas, projetos e ações da política estadual de esporte, de forma articulada 

com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional. 

(Fonte:www.fesporte.sc.gov.br) 

Analisando o exposto é correto o que se afirma em: 

a) I e II apenas 

b) I e III apenas 

c) II, III e IV 

d) II e III apenas 

e) I, II, III e IV 

 

25 - Os Jogos Aberto de Santa Catarina (JASC), os Joguinhos Escolares de Santa Catarina 

(Joguinhos) e os Jogos Abertos da Terceira Idade de Santa Catarina (JASTI) são competições oficiais 

que acontecem em Santa Catarina. Elas são promovidas pela: 

a) Fundação Catarinense de Esporte 

b) Federação Catarinense de Esporte 

c) Federação dos Esportes Associativos 

d) Fundação Catarinense de Esporte Interativo 

e) Fundação Catarinense de Atividades Motoras 

 

26 - São benefícios físicos que a atividade física pode proporcionar ao idoso: 

I – diminuir a energia; 

II - aumentar a resistência física; 

III - aumentar a massa muscular; 

IV - diminuir a expectativa de vida; 

V - reduzir os riscos de problemas coronarianos. 

Estão corretas as seguintes asserções: 

a) I, II e III 

b) I, III e IV 

c) II, III e IV 

d) II, III e V 

e) I, III, IV e V 
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27 - As escolinhas de iniciação esportiva podem promover inúmeros benefícios para a formação 

integral de seus participantes, dentre eles se destacam: 

I – Favorecem a integração e a socialização; 

II – Desenvolvimento das habilidades motoras básicas; 

III – Contribuem para o desenvolvimento do senso de cooperação; 

IV - Proporcionam a inclusão e a participação em atividades corporais.  

A partir do exposto, é correto o que afirma em: 

a) I e II apenas 

b) I, II III e IV 

c) II e III apenas 

d) III e IV apenas 

e) I e IV apenas 

 

28 - O ingresso de uma criança em uma escola de iniciação esportiva pode proporcionar à ela um 

repertório de habilidades diversificadas. Neste contexto cabe ao professor possuir o conhecimento 

apropriado sobre o assunto para que proporcione ao seu aluno o desenvolvimento adequado. Ao 

elaborar seu programa de iniciação esportiva para crianças o professor deve: 

I - Ensinar às crianças valores éticos, sociais e morais; 

II - Identificar as necessidades e interesses das crianças; 

III - Proporcionar às crianças atividades alegres e movimentadas; 

IV - Ensinar à criança que toda vez que forem praticar qualquer tipo de jogo o importante é 

vencer. 

A partir do exposto, é correto o que se afirma em: 

a) I e II apenas 

b) II e III apenas 

c) III e IV apenas 

d) II, III e IV 

e) I, II e III 

 

29 - Em uma escolinha esportiva de atletismo um grupo de alunos adolescentes estão se preparando 

para participar da prova de revezamento 4 x 100m. Além da parte física e técnica, o professor orienta 
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seus alunos a respeito das regras que eles terão que cumprir no momento da prova. Na prova de 

revezamento 4x100m os alunos devem: 

a) Passar o bastão dentro da zona de passagem. 

b) Correr sem o bastão na mão. 

c) Correr 200m sem passar o bastão. 

d) Correr trocando de raia a cada passagem de bastão. 

e) Correr segurando o bastão junto com sua dupla até o final da prova. 

 

30 - O Conselho Federal de Educação Física – CONFEF desenvolve ações significativas na 

perspectiva do reconhecimento, da organização e da valorização social da Profissão Educação Física. 

Este conselho cumpre o que determina: 

a) A Lei Federal n º 5692, de 1º de setembro de 1998. 

b) A Lei Municipal nº 4024, de 1º de setembro de 1989. 

c) A Lei Federal nº 4024, de 1º de setembro de 1998. 

d) A Lei Federal nº 9696, de 1º de setembro de 1998. 

e) A Lei Estadual nº 5692, de 1º de setembro de 1980. 

 

31 - Ao ensinar a regras do voleibol aos seus alunos, o professor informou a eles que no momento do 

saque, o aluno: 

a) Pode realizar o saque sem a autorização do primeiro árbitro. 

b) Pode sacar de qualquer lugar dentro dos limites das linhas de ataque. 

c) Deve evitar pisar na linha de fundo da quadra. 

d) É autorizado a realizar o saque sem a autorização do segundo árbitro. 

e) Realizar o saque em qualquer momento, mesmo não estando na posição destinada para esta 

função. 

 

32 - Jogos são atividades em que as pessoas se exercitam brincando, se distraindo de maneira alegre a 

prazerosa e aprendendo de uma maneira bem informal.(Teixeira, 1995 – adaptado). Os jogos, por sua 

vez são classificados de diferentes formas. O tipo de jogo, como a cabra-cega (gata cega), por 

exemplo no qual o sentido da audição é de fundamental importância  para o seu desenvolvimento é 

classificado como jogo  

a) Competitivo 
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b) Sensorial 

c) Preparatório 

d) Pré-desportivo 

e) Tabuleiro 

 

33 - Toda equipe esportiva deve ser preparada para superar o seu adversário. Este preparo requer o 

estudo através da observação da equipe adversária o qual culminará em orientações e posteriormente 

a execução de estratégias durante o jogo, com o objetivo de conseguir o melhor desempenho da 

equipe, ou seja, a vitória. Para obter o melhor êxito, o técnico deve preparar bem os seus atletas no 

aspecto: 

a) Lúdico 

b) Personal 

c) Intelectual 

d) Cooperativo 

e) Tático 

 

34 - As corridas podem ser classificadas como provas de velocidade e resistência. Nas corridas de 

velocidade como os 100m e o revezamento 4x100m, os atletas usam: 

a) Saltos para a saída 

b) Pesos para a saída 

c) Blocos para a saída 

d) Blocos para a chegada 

e) Bancos para saída 

 

35 - São características básicas da recreação: 

a) Deve ser escolhida livremente, praticada espontaneamente e de forma descompromissada, 

propiciando o exercício da criatividade e sempre estar ligada ao prazer. 

b) Deve ser escolhida livremente conforme as condições financeiras de seu praticante, deve se 

tornar um compromisso e sempre estar ligada a obrigação em praticá-la. 

c) Deve proporcionar ao seu praticante momentos de êxtase ligados ao prazer de obtenção da 

vitória, propiciando o exercício da criatividade para execução de jogadas fenomenais. 
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d) Deve ser escolhida de acordo com a faixa etária de eu praticante, sendo realizada de forma 

obrigatória por ser uma ação de ajuste social. 

e)   Deve ser escolhida de acordo com a modalidade esportiva ativa que a pessoa mais admira e 

se adequar ao calendário esportivo competitivo da região.  

 

36 - Analise as asserções abaixo: 

I - O modelo comportamental, na sociedade contemporânea traz consigo estilos de vida 

apresentados pela mídia, nas suas mais variadas formas. Ela apresenta modelos padronizados, 

enaltecendo a melhor aparência física, destaca posições sociais que considera importante, o 

melhor modelo de formação profissional, o vestuário mais bonito, as músicas que se deve ouvir, 

entre outras características. 

PORQUE 

II - Estabelecendo um estilo de vida próprio, a mídia se aproxima dos modelos padronizados de 

corpo perfeito. Esta concepção de corpo perfeito é o objetivo que os profissionais de Educação 

Física querem alcançar com seus alunos, ou seja, estimulam o uso de substâncias que 

proporcionarão o alcance da perfeição com relação a aparência física e a qualidade de vida. 

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. 

a) As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa da primeira. 

b) As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa da 

primeira. 

c) A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda, uma proposição verdadeira. 

d) A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, uma proposição falsa. 

e) Tanto a primeira quanto a segunda asserções são proposições falsas. 

 

37 - Analise as asserções abaixo: 

I - Ao organizar um evento recreativo cujo público alvo são crianças, o professor deve considerar 

as inúmeras possibilidades de atividades incluindo (...) os vários conteúdos culturais do lazer, 

como o jogo, com seus componentes, o brinquedo e a brincadeira‖ (Silva e Marcellino, 2006). 

PORQUE 

II - (...) ―é preciso que se considere que, na nossa sociedade, e particularmente nas grandes 

cidades, ainda que por razões bem diferentes, independentemente das classes sociais, as crianças 
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não têm tempo nem espaço para a vivência da infância no cotidiano, como produtoras de uma 

―cultura infantil‖ (Silva e Marcellino, 2006). 

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. 

a) As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa da 

primeira. 

b) As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa da primeira. 

c)  A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, uma proposição falsa. 

d) A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda, uma proposição verdadeira. 

e) Tanto a primeira quanto a segunda asserções são proposições falsas. 

 

38 - Segundo o ―Documento de Intervenção do Profissional de Educação Física‖, com relação aos 

―meios da intervenção profissional‖, o profissional de Educação Física utiliza-se de: 

I - Procedimentos diagnósticos; 

II - Procedimentos invasivos como pequenas cirurgias; 

III - Técnicas e instrumentos de medidas e avaliação funcional; 

IV - Técnicas de demonstração, auxílio e segurança à execução dos movimentos. 

A partir do exposto, é correto o que se afirme em: 

a) I e II apenas 

b) II e III apenas 

c) I, III e IV 

d) II e IV apenas 

e) I, II e III 

 

39 - Segundo o Código de Ética dos Profissionais de Educação Física, é vedado ao Profissional de 

Educação Física (Artigo 7º): 

I - Transferir, para pessoa não habilitada ou impedida, a responsabilidade por ele assumida pela 

prestação de serviços profissionais; 

II - Assinar documento ou relatório elaborado por terceiros, sem sua orientação, supervisão ou 

fiscalização; 

III - Concorrer, no exercício da profissão, para a realização de ato contrário à lei ou destinado a 

fraudá-la; 
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IV - Interromper a prestação de serviços sem justa causa e sem notificação prévia ao beneficiário. 

A partir do exposto, é correto o que se afirma em: 

a) I, II, III e IV 

b) I e II apenas 

c) II e III apenas 

d) I, II e III 

e) II, III e IV 

 

40 - São doenças associadas ao estresse (Nahas, 2013): 

I – Hipertensão arterial; 

II - Derrames cerebrais; 

III - Artrite; 

IV – Alergias. 

A partir do exposto é correto o que se afirma em: 

a) I e II apenas 

b) II e III apenas 

c) I, II, III e IV 

d) I, II e III 

e) II, III e IV 

 


