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INSTRUÇÕES 
 

Você receberá do fiscal: um CADERNO DE QUESTÕES e um CARTÃO DE RESPOSTAS 
personalizado. 
O caderno de questões está numerado sequencialmente e contém40(quarenta) questões. 
 
ATENÇÃO! 
 
Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. 
Verifique se os seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS estão corretos. 
Leia atentamente cada questão e assinale, no CARTÃO DE RESPOSTAS, a alternativa que mais 
adequadamente a responde. 
O candidato deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início das 
provas. 
Após concluir a prova, o candidato deverá entregar o caderno de provas e o CARTÃO DE RESPOSTAS 
devidamente assinado. 
 
Observe as seguintes recomendações relativas ao CARTÃO DE RESPOSTAS: 
O CARTÃO DE RESPOSTAS não deve ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer 
registro fora dos locais destinados às respostas. 
A maneira correta de assinalar a alternativa no CARTÃO DE RESPOSTAS é cobrir fortemente, com 
caneta esferográfica preta ou azul, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir: 

 

 
A leitora óptica NÃO registrará questões sem marcação, marcação pouco nítida ou com mais de 
uma alternativa assinalada. 
Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do responsável pelo local de provas. 
Você dispõe de três horas para fazer esta prova e marcar o CARTÃO DE RESPOSTAS. 
Nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrida uma hora do seu início. 
Não será permitida a utilização de aparelho celular, qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina 
calculadora. 
Os dois últimos candidatos da mesma sala só poderão ser liberados juntos. 
A Folha Resposta abaixo não tem caráter legal, objetiva apenas a conferência do Gabarito do Candidato. 
......................................................................................................................................................... 

FOLHA RESPOSTA PARA CONFERÊNCIA DO CANDIDATO 
___________________________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO: 
EDUCADOR FÍSICO 

C
O

N
C

U
R

S
O

  
P

Ú
B

L
IC

O
 

A B C D E 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS – 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS – 2019 
 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA  

Leia, atentamente, o poema abaixo e responda: 

CONTO DE FADAS 

1-Eu trago-te nas mãos o esquecimento 
2-Das horas más que tens vivido, Amor! 
3-E para as tuas chagas o unguento 
4-Com que sarei a minha própria dor. 
5-Os meus gestos são ondas de Sorrento... 
6-Trago no nome as letras de uma flor... 
7-Foi dos meus olhos garços que um pintor 
8-Tirou a luz para pintar o vento... 
9-Dou-te o que tenho: o astro que dormita, 
10-O manto dos crepúsculos da tarde, 
11-O sol que é d'oiro, a onda que palpita. 
12-Dou-te comigo o mundo que Deus fez! 
13 - Eu sou Aquela de quem tens saudade, 
14-A Princesa do conto: “Era uma vez...” 
 
                      Florbela Espanca, em "Charneca em Flor" 

              Fonte: www.cronicasflorbelaespanca.com.br 

 
1. A palavra garços presente na linha 7, significa: 
 
A. Esverdeado. 
B. Baixo. 
C. Sutil. 
D. Expressivo. 
E. Escuro. 
 
2.  As palavras  que  presentes nas linhas 2 e 4 assumem 
a função sintática de: 
 
A. Conjunções integrantes. 
B. Pronomes relativos. 
C. Conjunções explicativas. 
D. Pronomes demonstrativos. 
E. Conjunções concessivas. 
 
3. Na frase “Os meus gestos são ondas de Sorrento”  há 

qual figura de linguagem? 
 
A. Hipálage. 
B. Eufemismo. 
C. Gradação. 
D. Metáfora. 
E. Sinestesia. 

 
Analise os textos a seguir: 

   Texto 01: 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.chargesmafalda.com.br 

 
Texto 02: 

01-Não me prendo a nada que me defina. Sou companhia, mas posso 
ser solidão. Tranquilidade e inconstância, pedra e coração. Sou 
abraços, sorrisos, ânimo, bom humor, 03-sarcasmo, preguiça e sono. 
Música alta e silêncio. Serei o que você quiser, mas só quando eu 
quiser. Não me limito, não sou cruel comigo! Serei sempre apego pelo 
que 05-vale a pena e desapego pelo que não quer valer… Suponho que 
me entender não é uma questão de inteligência e sim de sentir, de 
entrar em contato. Ou toca, ou não toca.                                                                                                        

                                                          Crônica de Clarice Lispector 

 
4. As vírgulas presentes no primeiro quadrinho do texto 

01 e na linha 02 do texto 02, justificam-se por: 
 

A. Isolar o vocativo em frases. 
B. Separar elementos de enumeração. 
C. Evidenciar orações subordinadas adjetivas 

explicativas. 
D. Isolar conjunções adversativas. 
E. Destacar orações adverbiais deslocados. 
 
5.  Leia atentamente o fragmento abaixo e analise os 

termos em destaque: 
 

Qualquer que tivesse sido seu trabalho anterior, ele o 
abandonara, mudara de profissão e passara 
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pesadamente a ensinar no curso primário: era tudo o 

que sabíamos dele, o professor, gordo e silencioso, de 
ombros contraídos. 
 
Existe, entre os termos, uma relação 

  
A. Anafórica. 
B. Topicalização. 
C. Catafórica. 
D. Enumeração. 
E. Alternância. 

 
6. Julgue os itens a seguir: 
 

(   )Estou disposto a vencer, embora esteja cansado     
dessa luta diária.  

   Oração subordinada adverbial concessiva 
(     ) Você fará uma boa prova, desde de que se 

esforce. 
        Oração subordinada adverbial conformativa 
(     ) Todos trabalham para que possam vencer. 
        Oração subordinada adjetiva reduzida 
(     )  Gritei tanto, que fiquei sem voz. 
        Oração subordinada substantiva completiva    

nominal 
(    ) Não venderemos o carro, nem a casa. 
       Oração coordenada sindética aditiva 

 
A sequência CORRETA é: 

 
A. F,F,F,V,F 
B. V,F,F,V,F 
C. V,V,F,V,V 
D. V,V,F,F,F 
E. V,F,F,F,V 

 
Considere os seguintes textos: 

Texto 01: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     
Fonte:www.chargesengraçadas.com.br 

         Texto 02: 

Se você gritasse, 
se você gemesse, 
se você tocasse 
a valsa vienense, 
se você dormisse, 
se você cansasse, 
se você morresse... 
Mas você não morre, 
você é duro, José! 
           

           ( Fragmento do poema José, de Carlos Drumond de Andrade) 

                                   Fonte: 
ww.letrascarlosdrumond.com.br 
 
 
7.  A partícula SE nos textos 01 e 02 tem função de: 
 
A. Índice de indeterminação do sujeito. 
B. Partícula expletiva ou de realce. 
C. Parte integrante do verbo. 
D. Conjunção subordinativa integrante. 
E. Conjunção subordinativa condicional. 

 
8. Aponte a opção INCORRETA quanto ao uso da 

regência: 
 
A. O médico assistiu o paciente. 
B. Visaram os documentos. 
C. Quero muito aos meus filhos. 
D. Aspirou ao ar puro das montanhas. 
E. Tenho profunda admiração por você. 
 
9. Marque a opção em que o uso da crase é facultativo: 
 
A. Fomos dirigindo até à avenida principal. 
B. Fui à feira de produtos naturais em Várzea. 
C. A fila crescia à proporção que o tempo passava. 
D. Vejo-te à tarde. 
E. Gosto de roupas à moda de Paris. 
 
10. Considere o fragmento a seguir: 
 
“Quatro séculos atrás, o astrônomo dinamarquês  Tycho  
Brahe desafiou colegas ao relatar o surgimento daquilo 
que se achava ser uma nova estrela no céu, em 1572, que 
sumiu após brilhar por um ano. (...) Na época, o 
fenômeno ajudou  Brahe...” 
  
O trecho em destaque, evidencia um processo de 
referenciação nominal classificado como: 
 
A. Ativação. 
B. Encapsulamento. 
C. Modalização. 
D. Focalização. 
E. Reiteração. 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA 
 

11. Permite a interligação física e lógica entre 
processador, memória RAM, placa de vídeo, HD 
(SSD também), drives ópticos e etc. Ele(a) tem tanto 
controladores que são responsáveis pela comunicação 
de diversos dispositivos quanto slot’s onde encaixar 
fisicamente cada dispositivo. 

O conceito está relacionado a(o): 

A. Drive Óptico. 
B. Placa-mãe. 
C. Processador. 
D. Placa de Vídeo.  
E. Memória RAM 

 

12. As Bibliotecas foram criadas para facilitar o 
gerenciamento de arquivos e pastas. São um local 
virtual que agregam conteúdo de múltiplos locais em 
um só e estão divididas incialmente em categorias: 

 
Assinale a alternativa INCORRETA: 

 
A. Documentos. 
B. Imagens.  
C. Músicas.  
D. Vídeos. 
E. Filtros. 

 

13. É o navegador presente nos CELULARES e 
TABLETS que levam o sistema operacional. Como 
existem muitos aparelhos com este SO, sua 
participação é bastante significativa no mercado.  

 
O navegador a que se refere o texto é: 
 

A. Safari. 
B. Internet Explorer. 
C. Microsoft Edge. 
D. Mozilla Firefox. 
E. Android browser. 

 
14. É um Programa que se aloca como um arquivo no 

computador da vítima. Ele tem o intuito de roubar 
informações como passwords, logins e quaisquer 
dados, sigilosos, ou não, mantidos no micro da 
vítima. 
O Programa é: 
 

A. Worn.  
B. Hoaxe.  
C. Trojan Horse. 
D. Epywares. 
E. Keyloggers e hajackers. 

15. O armazenamento em Nuvem ou Cloud Storage é um 
modelo de armazenamento de arquivos online que 

permite que você mantenha seus dados sincronizados 
com todos os seus   dispositivos, tais como tablets, 
smartphones, notebooks e Desktops.  

O armazenamento cloud pode ser feito em, 
EXCETO: 

A. Nuvens públicas. 
B. Nuvens comunitárias.  
C. Nuvens híbridas. 
D. Nuvens Simples. 
E. Nuvens privadas. 

CONHECIMENTOS GERAIS  
 

16.  IDH significa Índice de Desenvolvimento Humano, 
uma medida importante concebida pela ONU 
(Organização das Nações Unidas) para avaliar a 
qualidade de vida e o desenvolvimento econômico de 
uma população. Para ajudar a classificar os países 
como desenvolvidos (desenvolvimento humano muito 
alto), em desenvolvimento (desenvolvimento humano 
médio e alto) e subdesenvolvidos (desenvolvimento 
humano baixo). 

 
Segundo as Categorias do índice de IDH, o 
Município de Várzea está na seguinte classificação: 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 

A. Muito Alto – de 0,800 a 1000. 
B. Alto – de 0,700 a 0,799. 
C. Médio – de 0,600 a 0,699. 
D. Baixo – de 0,500 a 0,599. 
E. Muito Baixo – de 0,000 a 0,499. 
 
17. A Lei Orgânica do Município de Várzea Constitui 

um conjunto de normas elaboradas e votadas pelo 
Poder Legislativo Municipal, com base no art. 29 da 
Constituição Federal e art. 10 da Constituição 
Estadual. A Lei Orgânica do Município de Várzea é 
composta da seguinte estrutura:  

(Fonte: Fragmentos da História de Várzea – José Joácio da 
Nóbrega) 

 
Assinale a alternativa CORRETA:  

 
A. Organização Municipal, Organização dos Poderes, 

Organização Administrativa, Ordem econômica e 
Social.  

B. Organização, Municipal e Estadual, Organização dos 
Poderes, Organização Administrativa, Ordem 
econômica e Social. 

C. Organização Municipal Estadual e Federal, 
Organização dos Poderes, Organização 
Administrativa, Ordem econômica e Social. 
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D. Organização dos Poderes Estadual e Municipal, 
Organização Administrativa, Ordem econômica e 
Social. 

E. Organização Federal, Organização dos Poderes, 
Ordem econômica e Social. 

 
18. O nome de Várzea originou-se em virtude da visita 

ao Povoado de Presidente Pessoa no dia 08 de 
setembro de 1926, pelo o então Governador da 
Paraíba Dr. João Suassuna, juntamente com o 
Prefeito de Santa Luzia e autoridades do distrito e a 
comunidade presente. Nesse evento político a 
população conclamou a mudar o nome do distrito, 
passando na época, a chamar de Povoado de Várzea, 
que significa: 

 (Fonte: Fragmentos da História de Várzea – José Joácio da 
Nóbrega) 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
A. Terra vasta, plana e boa para o desenvolvimento da 

indústria.  
B. Terra vasta, plana e fértil para a pecuária e de beleza 

encantadora. 
C. Terra vasta, plana e fértil para a agricultura e de 

beleza encantadora. 
D. Terra boa para o comércio e de beleza encantadora. 
E. Terra plana e boa para o minério e de beleza 

encantadora. 

19. Dois filmes brasileiros premiados em Cannes, de 
Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, que 
participou da competição, e  (de Eurídice Gusmão), 
de Karim Aïnouz, da mostra Un Certain Regard -, 
estão entre os 12 inscritos, dez ficções e dois 
documentários, para concorrer à indicação, pelo 
Brasil, de seu candidato para o Oscar 2020 de melhor 
filme internacional, nova designação para o prêmio 
de melhor produção em língua estrangeira. (G1-PE -
06/07/2019) 
 
Os dois Filmes são:  

A. Los Silêncio e Bacurau. 
B. A Vida Invisível e Bacurau. 
C. A Voz do Silêncio e Bacurau. 
D. Chorar de Rir e Bacurau. 
E. A Última Abolição e Bacurau. 

20. Possuem por característica principal plantas que são 
fortemente adaptadas à falta de água e nutrientes e 
que possuem curtos períodos de vida. Essas 
características se dão por conta do solo árido e do 
clima seco das regiões onde se desenvolvem. 

 
O Conceito acima refere-se à: 

A. Vegetações - Estepes ou Pradarias. 

B. Vegetações – Tundra. 
C. Taiga - Floresta de Coníferas ou Floresta Boreal. 
D. Floresta Temperada. 
E. Vegetações Desérticas. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. A atuação do educador físico na medicina preventiva 

é fundamental para o bom resultado de inúmeras 
iniciativas de prevenção e promoção da saúde, em 
especial aquelas que envolvem o condicionamento 
físico dos beneficiários. 

 
Sobre a atuação do Educador Físico, é CORRETO 
afirmar que: 

 
I. A atuação desse profissional dentro da 

promoção da atividade física é essencial 
para combater o sedentarismo e a obesidade, 
dois dos principais fatores de risco para 
diabetes, hipertensão e doenças 
cardiovasculares. 

II. Dentro de uma equipe multidisciplinar de 
profissionais de saúde, cabe ao educador físico 
orientar a prática de atividades físicas 
respeitando características individuais e os 
limites de cada um. 

III. O educador físico deve ser capaz de adequar de 
forma segura a relação risco/benefício do 
exercício, sugerindo atividades físicas de acordo 
com a faixa etária e as condições de saúde de 
cada paciente. 

IV. A atuação do educador físico pode se dar de 
diferentes formas: seja ensinando a forma 
correta de fazer exercícios em uma academia ou 
mesmo orientando atividades de 
alongamento para idosos ou pessoas em 
recuperação pós-cirúrgica. 
 
Estão CORRETAS as alternativas: 
 

A. I e II apenas. 
B. III e IV apenas. 
C. I e III apenas. 
D. I, III e IV apenas. 
E. I, II, III e IV. 

 
22. No Brasil, a Política nacional de educação especial na 

perspectiva da educação inclusiva assegura acesso ao 
ensino regular a estudantes com deficiência 
(intelectual, física, auditiva e visual), com transtorno 
do espectro autista (TEA) e com altas 
habilidades/superdotação, entre outros, desde a 
educação infantil até o ensino superior. 
 

     Sobre a promoção da educação em uma perspectiva 
inclusiva, é correto afirmar que, EXCETO: 
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A. A oferta das atividades físicas e esportivas para as 
pessoas com deficiência física nem sempre 
apresentam uma gama de valores terapêuticos, em 
muitas vezes minimiza os benefícios tanto na esfera 
física quanto na psíquica. 

B. Estudos comprovam que a prática de atividades 
físicas para estudantes com alguma deficiência 
trazem vários benefícios quanto ao desenvolvimento 
das capacidades perceptivas, afetivas, de integração e 
inserção social. 

C. Segundo os mesmos Parâmetros Curriculares 
Nacionais, a Educação Física tem como um de seus 
princípios a inclusão do aluno na cultura de 
movimento corporal, a qual deve procurar reverter o 
paradigma da seleção entre indivíduos aptos e inaptos 
para as práticas corporais, a partir da valorização 
exacerbada do desempenho e da eficiência da pessoa. 

D. Ao trabalhar com a pessoa com deficiência, é 
indispensável que ocorra uma intervenção visando o 
oferecimento de uma Educação Física que os 
conscientize de suas dificuldades ocasionadas pelas 
deficiências, mas que os faça desvelar as 
possibilidades e motivá-los na busca de melhorias 
para a adoção de procedimento que lhes proporcione 
uma melhor qualidade de vida, facilitando suas 
atividades cotidianas. 

E. A prática de atividade física e/ou esportiva por 
pessoas que possuem algum tipo de deficiência, 
sendo esta visual, auditiva, intelectual ou física, pode 
proporcionar dentre os diferentes benefícios da 
prática regular de atividade física que são 
mundialmente conhecidos, a oportunidade de testar 
seus limites e potencialidades, prevenir as 
enfermidades secundárias à sua deficiência e 
promover a sua adequada integração social. 
 

23. Em face do caráter estratégico relacionado à 
qualidade de vida e à prevenção do adoecimento, as 
ações de Atividade Física/Práticas Corporais devem 
buscar a inclusão de toda a comunidade, não devendo 
restringir seu acesso apenas às populações já 
adoecidas ou mais vulneráveis. 
 
São ações que devem fazer parte da busca pela 
qualidade de vida e à prevenção do adoecimento: 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
I. Desenvolver atividades físicas e práticas corporais 

junto à comunidade. 
II. Veicular informações que visam à prevenção, a 

minimização dos riscos e à proteção à 
vulnerabilidade, buscando a produção do 
autocuidado. 

III. Incentivar a criação de espaços de inclusão social, 
com ações que ampliem o sentimento de 
pertinência social nas comunidades, por meio da 

atividade física regular, do esporte e lazer, das 
práticas corporais. 

IV. Contribuir para a ampliação e a valorização da 
utilização dos espaços públicos de convivência 
como proposta de inclusão social e combate à 
violência. 

V. Promover eventos que estimulem ações que 
valorizem Atividade Física/Praticas Corporais e 
sua importância para a saúde da população. 

 
Estão CORRETAS: 
 
A. I, II e III apenas. 
B. II, III e IV apenas. 
C. I, III e V apenas. 
D. II e IV apenas. 
E. I, II, III, IV e V. 
 
24. Nutrição é a atividade que estuda a fundo as 

propriedades dos alimentos e busca soluções para 
promover a saúde a partir da alimentação para que se 
possa ter uma com vida saudável e consciência a 
respeito daquilo que se come. Para se ter equilíbrio 
na alimentação deve-se obedecer a algumas 
características. 

 
Relacione cada característica a sua respectiva 
descrição:  

 
I. Adequação. 

II. Qualidade. 
III. Quantidade. 
IV. Harmonia. 
V. Variedade.  

 
(    ) Deve ser suficiente para atender o organismo 

em todas as suas necessidades. 
(   ) A alimentação deve ser apropriada às diferentes 

fases e condições de vida, às atividades, às 
circunstâncias fisiológicas e de doenças. 

(  ) Fornecer uma ampla seleção de alimentos 
diariamente, pois os alimentos são diferentes, 
apresentando diferentes nutrientes. 

(  ) Deve conter variedade de alimentos que 
satisfaça todas as necessidades do corpo. Os 
alimentos devem ser nutritivos e não apenas 
conterem calorias vazias. 

(    )  É o equilíbrio entre os nutrientes, em relação á 
quantidade e qualidade. 

 
A sequência CORRETA é: 

 
A. III, I, V, II e IV. 
B. II, I, V, IV e III. 
C. I, II, V, IV e III. 
D. III, II, I, IV e V. 
E. IV, V, I, II e III. 
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25. Saúde significa o estado de normalidade de 
funcionamento do organismo humano. Ter saúde é 
viver com boa disposição física e mental.  
 
Sobre o assunto saúde, é correto afirmar que, 
EXCETO: 

 
A. A saúde de um indivíduo pode ser determinada pela 

própria biologia humana, pelo ambiente físico, social 
e econômico a que está exposto e pelo seu estilo de 
vida, isto é, pelos hábitos de alimentação e outros 
comportamentos que podem ser benéficos ou 
prejudiciais. 

B. Uma boa saúde está associada ao aumento da 
qualidade de vida. É sabido que uma alimentação 
balanceada, a prática regular de exercícios físicos e o 
bem-estar emocional são fatores determinantes para 
um estado de saúde equilibrado. 

C. O conceito de saúde coletiva é o efeito das interações 
socioeconômicas de uma sociedade com o ambiente e 
o quanto isso pode influir a salubridade de uma 
região ou comunidade. 

D. A saúde coletiva tem como objetivo principal apenas 
tratar o desenvolvimento ou a disseminação de 
patologias em uma comunidade. 

E. As condições precárias de sobrevivência, como a 
falta de saneamento básico, de assistência médica 
adequada de alimentação e água de qualidade têm 
afetado seriamente a saúde da população. 

 
26. A Política Nacional de Educação Permanente em 

Saúde (PNEPS) compreende que a transformação nos 
serviços, no ensino e na condução do sistema de 
saúde não pode ser considerada questão 
simplesmente técnica. Envolve mudança nas 
relações, nos processos, nos atos de saúde e, 
principalmente, nas pessoas. 
 
Sobre a Educação Permanente em Saúde, analise os 
itens: 

 

I. Seu marco conceitual é uma concepção de 
trabalho no SUS como aprendizagem cotidiana e 
comprometida com os coletivos. 

II. Os atores do cotidiano são os principais detentores 
da tomada de decisão sobre acolher, respeitar, 
ouvir, cuidar e responder com elevada qualidade. 

III. A Educação Permanente em Saúde reconhece o 
cotidiano como lugar de invenções, acolhimento 
de desafios e substituição criativa de modelos por 
práticas cooperativas, colaborativas, integradas e 
corajosas na arte de escutar a diversidade e a 
pluralidade do País. 

IV. As estratégias de organização e do exercício da 
atenção, da gestão, da participação ou da 
formação é construída na prática de equipes, 
trabalhadores e parceiros, devem sempre 

considerar a necessidade de implementar um 
trabalho relevante, de qualidade e resolutividade. 

 
Estão CORRETAS as alternativas: 
 

A. I, II e III, apenas. 
B. II e IV, apenas. 
C. I e III, apenas. 
D. I, III e IV, apenas. 
E. I, II, III e IV. 

 
27. Definida por uma soma de atividades que assegura a 

participação democrática de todos na sociedade, 
independentemente da etnia, gênero, orientação 
sexual, educação, condição física, classe social, entre 
outros aspectos. 
 
A definição anterior refere-se a: 

A. Inclusão social. 
B. Sociedade de direito. 
C. Igualdade. 
D. Democracia. 
E. Condição Social. 
 
28. A prática de atividade física faz bem para a mente e 

o corpo. Os benefícios vão muito além de manter ou 
perder peso. Entre as vantagens para a saúde estão a 
redução do risco de hipertensão, doenças cardíacas, 
acidente vascular cerebral, diabetes, câncer de 
mama e de cólon, depressão e quedas em geral.  

 
Sobe a prática da atividade física, analise os itens: 

 
I. A atividade física fortalece ossos e músculos, 

reduz ansiedade e estresse e melhora a 
disposição e estimula o convívio social. 

II. A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
recomenda 300 minutos semanais de atividade 
física leve ou moderada. 

III. A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
recomenda pelo menos, 75 minutos de 
atividade física de maior intensidade por 
semana (cerca de 10 minutos por dia). 

IV. A atividade física fortalece ossos e músculos, 
reduz ansiedade e estresse e melhora a 
disposição e estimula o convívio social. 
 

Estão CORRETAS as alternativas: 
 

A. I, II e III, apenas. 
B. II, III e IV, apenas. 
C. I, III e IV, apenas. 
D. I, II e IV, apenas. 
E. III e IV, apenas. 
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29. Compõe a lista de benefícios da prática de atividade 
física, EXCETO:  

 
A. Enfraquecimento dos ossos e articulações. 
B. Reduz o risco de doenças cardíacas, infartos e 

Acidente Vascular Cerebral (AVC). 
C. Fortalecimento do sistema imunológico. 
D. Melhoria da qualidade do sono. 
E. Redução da gordura corporal e aumento da massa 

muscular. 
 
30. Sedentarismo é a falta ou a diminuição de atividade 

física regular. Sobre as consequências que a falta de 
atividade física provoca, podemos destacar, 
EXCETO: 

 
A. Acúmulo de gordura na região da barriga. 
B. Aumento do colesterol. 
C. Doenças cardiovasculares (risco de AVC ou infarto). 
D. Aumento do risco de Diabetes do tipo 1. 
E. Roncos e apneia durante o sono 

 
31. Lei Nº 10.741, DE 1º de outubro de 2003 que dispõe 

sobre o Estatuto do Idoso em seu Art. 19 diz que  os 
casos de suspeita ou confirmação de violência 
praticada contra idosos serão objeto de notificação 
compulsória pelos serviços de saúde públicos e 
privados à autoridade sanitária, bem como serão 
obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer 
dos seguintes órgãos: 

I. Autoridade policial. 
II. Ministério Público. 

III. Conselho Municipal do Idoso. 
IV. Conselho Estadual do Idoso. 
V. Conselho Nacional do Idoso. 

 
Estão CORRETAS as alternativas: 

 
A. I, II e III, apenas, 
B. II e III, apenas. 
C. II,  III e V, apenas. 
D. I e II, apenas. 
E. I, II, III, IV e V. 
 
32. Lei Nº 12.852, de 5 de agosto de 2013 que institui o 

Estatuto da Juventude e dispõe sobre os direitos dos 
jovens, os princípios e diretrizes das políticas 
públicas de juventude e o Sistema Nacional de 
Juventude - SINAJUVE. Em seu Art. 4º afirma que o 
jovem tem direito à participação social e política e na 
formulação, execução e avaliação das políticas 
públicas de juventude. Parágrafo único. Entende-se 
por participação juvenil, EXCETO: 

A. A inclusão do jovem nos espaços públicos e 
comunitários a partir da sua concepção como pessoa 
ativa, livre, responsável e digna de ocupar uma 
posição central nos processos políticos e sociais; 

B. O envolvimento ativo dos jovens em ações de 
políticas públicas que tenham por objetivo o próprio 
benefício, o de suas comunidades, cidades e regiões e 
o do País; 

C. A participação individual e coletiva do jovem em 
ações que contemplem a defesa dos direitos da 
juventude ou de temas afetos aos jovens; e 

D. A efetiva inclusão dos jovens nos espaços públicos 
de decisão com direito a voz e voto. 

E. O incentivo à criação de conselhos de juventude em 
todos os entes da Federação. 
 

33. O basquete, ou basquetebol, é um jogo de origem 
norte-americana do século XIX. Pode ser jogado 
tanto em quadras abertas quanto fechadas e, embora 
seja um esporte praticado por homens em sua 
maioria, também é jogado por mulheres até mesmo 
em grandes torneios esportivos. Geralmente é 
disputado por duas equipes, cada uma com 5 
jogadores. São consideradas regras do basquete: 

 
I. Cada partida tem duração de 40 minutos (na 

NBA são 48 minutos), sendo dividida em quatro 
tempos de 10 minutos (na NBA são 4 tempos de 
12 minutos). Em caso de empates ao final do 
jogo, são permitidas prorrogações de 5 minutos. 

II. A partida é supervisionada por quatro árbitros. 
III. O jogo começa quando um dos árbitros lança a 

bola para cima. A bola será, então, disputada 
pelos jogadores que se encontram no círculo 
central a partir do momento em que ela atingir o 
ponto mais alto de sua trajetória. 

IV. O manejo da bola deve ser feito somente 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. 

V. 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. 

VI. É permitido a um jogador cometer no máximo 7 
faltas (na NBA são 5 faltas). A partir disso, ele 
será eliminado da partida em questão. 
 

Estão CORRETAS as alternativas: 
 

A. I, II e III, apenas. 
B. I, II, V e VI, apenas. 
C. I, III, IV e V, apenas. 
D. III, IV, V e VI, apenas. 
E. I, II, III, IV, V e V. 
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34. O vôlei, também chamado de volley ou voleibol, é 
um esporte de origem norte-americana do século 
XIX. É um esporte de popularidade significativa em 
grande parte do mundo, e está presente em muitos 
torneios e eventos esportivos de âmbito 
internacionais, tais como os Jogos Olímpicos e os 
Jogos Panamericanos.  
 
Os movimentos do vôlei são, EXCETO: 

 
A. Saque e passe. 
B. Levantamento. 
C. Ataque. 
D. Arremeço. 
E. Bloqueio. 

 
35. O judô é um esporte de origem japonesa do século 

XVII. É considerado uma arte marcial e pode ser 
praticado tanto por homens quanto mulheres. Não há 
objetos para essa prática, apenas o uso do próprio 
corpo.  
 
Sobre o Judô, analise os itens: 

 
I. O nome da vestimenta é judogui e é composto 

por três peças: Um casaco, de nome wagui, uma 
calça, de nome shitabaki, e uma faixa, de nome 
obi. 

II. A conquista de pontos, feita ao levar o oponente 
ao chão e imobilizá-lo, fazendo com que suas 
costas ou seus ombros permaneçam tocando o 
tatame durante 10 segundos. 

III. A sequência das cores das faixas, em ordem 
crescente, é: Branca, Cinza, Azul, Amarela 
Laranja, Verde, Roxa, Marrom e Preta. 

IV. Pratica-se o judô em um tatame de forma 
quadrada, com medidas que variam de 14 a 16 
metros. 

V. O objetivo da luta é conquistar o ippon, que 
consiste na imobilização do oponente por 30 
segundos. 

VI. O ippon também pode ser conquistado de outras 
formas: o yuko,  é considerado um ippon 
incompleto. Ocorre, por exemplo, quando o 
lutador imobiliza seu oponente com apenas um 
ombro no chão. Cada wazari vale meio ponto.  
 

Estão CORRETAS as alternativas: 
 

A. I, III, IV e V, apenas. 
B. I, II, III e VI, apenas. 
C. II,  III e V, apenas. 
D. I, III, V e VI, apenas. 
E. I, II, III, IV, V e VI. 
 
36. Sobre ao conceito de Cidadania, assinale a alternativa 

INCORRETA. 
 

A. A cidadania também pode ser definida como a 
condição do cidadão, indivíduo que vive de acordo 
com um conjunto de estatutos pertencentes a uma 
comunidade politicamente e socialmente articulada. 

B. Cidadania é o exercício dos direitos sociais, culturais 
e econômicos estabelecidos na Constituição de um 
país, por parte dos seus respectivos cidadãos. 

C. Uma boa cidadania implica que os direitos e deveres 
estão interligados, e o respeito e cumprimento de 
ambos contribuem para uma sociedade mais 
equilibrada e justa. 

D. Teoricamente, a aplicação do conceito de cidadania é 
imprescindível para que haja uma melhor 
organização social. Exercer a cidadania é ter 
consciência de seus direitos e obrigações, garantindo 
que estes sejam colocados em prática. 

E. Exercer a cidadania é estar em pleno gozo das 
disposições constitucionais. Preparar o cidadão para o 
exercício da cidadania é um dos objetivos da 
educação de um país. 
 

37. Considerando os principais deveres e direitos dos 
cidadãos, assinale a alternativa CORRETA: 

 
A. Votar  para escolher os governantes, Elaborar as leis, 

Educar e proteger seus semelhantes, Proteger a 
natureza, Proteger o patrimônio público e social do 
País. 

B. Votar   para escolher os governantes, Cumprir as leis, 
Educar e proteger seus semelhantes, Vigiar a 
natureza, Proteger o patrimônio público e social do 
País. 

C. Votar  para escolher os governantes, Cumprir as leis, 
Educar  e proteger seus semelhantes, Proteger a 
natureza, Vigiar o patrimônio público e social do 
País. 

D. Votar   para escolher os governantes, Cumprir as leis, 
Estabelecer regras e vigiar seus semelhantes, Proteger 
a natureza, Proteger o patrimônio público e social do 
País. 

E. Votar  para escolher os governantes, Cumprir as leis, 
Educar e proteger seus semelhantes, Proteger a 
natureza, Proteger o patrimônio público e social do 
País. 
 

38. A legislação de conteúdo _______________ busca 
traduzir, ou reproduzir, a _________________e os 
_________________ coletivamente desejados, 
impondo-os mesmo àqueles que não escolheram, 
voluntária e autonomamente, agir eticamente. O 
servidor público, no exercício de seu cargo ou 
função, e ainda fora dele, materializa o próprio poder 
do Estado, ou seja: suas ações, mais do que a 
qualquer outro indivíduo, devem influenciar 
positivamente toda a comunidade.  

 
Assinale a alternativa que preenche 
CORRETAMENTE as lacunas: 
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A. Ético, moral, princípios. 
B. Moral, antiética, protótipos. 
C. Ético, indecência, princípios. 
D. Moral, imoralidade, deveres. 
E. Antiético, moralidade, deveres. 
 
39. A palavra ‘ética' vem do grego ethos e para os 

filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles, significa: 
I. Caráter. 

II. Qualidade do ser. 
III. Felicidade. 
IV. Virtude cardeal. 
V. Ação justa, prudente, corajosa e temperada. 

Analise os itens acima e assinale a alternativa 
CORRETA: 

A. Todas as alternativas estão corretas. 
B. Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
C. Apenas as afirmativas II, III, IV e V estão corretas. 
D. Apenas as afirmativas IV e V estão corretas. 
E. Apenas a afirmativa I está correta. 
 
40. Ser ético significa conhecer e cumprir o 

____________; a _______________ é a condição 
que possibilita o conhecimento do _____________. 
O ‘________________repousa, antes de qualquer 
coisa, no reconhecimento da necessidade de respeitar 
a todos como fins em si mesmos e não como meios 
para qualquer outro objetivo. Tratar todos os homens 
como fins em si mesmos é o que lhes confere 
dignidade e não preço. Portanto, deve o servidor 
público passar cada uma de suas ações pelo crivo de 
sua consciência moral, a fim de verificar, por si, se 
pratica a ética para si mesmo, já que é grande a 
expectativa da sociedade com relação à 
____________dos que desempenham funções ou 
gestão de bens públicos. 

 
Assinale a alternativa que preenche 
CORRETAMENTE as lacunas: 

A. Direito, moral, dever, direito, conduta. 
B. Dever, moral, direito, direito, conduta. 
C. Dever, ética, dever, dever, conduta. 
D. Dever, ética, direito, direito, conduta. 
E. Direito, moral, dever, dever, conduta. 
 

____________________________ 
 
 
 
 


