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Para especialistas, arrecadação é reflexo do excesso da burocra-
cia. Mais de quatro anos após a extinção da CPMF por decisão do
Congresso, o governo continua engordando seu caixa com o tributo,
cobrado de empresas e pessoas físicas. De janeiro de 2008, quando o
imposto do cheque deixou de existir, até o mês passado, já foi arreca-
dado R$ 1,750 bilhão. Esse valor é suficiente, por exemplo, para o
governo arcar com um ano da desoneração da folha de pagamento de
setores já beneficiados pela medida, como confecções e calçados.
Segundo técnicos da Receita, a arrecadação residual da CPMF ocorre
devido a ações administrativas e judiciais. Para especialistas, isso
mostra o excesso e o tamanho da burocracia no país.

01. O título do texto tem valor:
A) crítico, já que denuncia uma irregularidade da Receita.
B) social, porque mostra o valor de justiça social do tributo.
C) político, pois indica um ponto fraco da administração

pública.
D) paradoxal, pois algo extinto não pode continuar a

gerar frutos.
E) irônico, visto que denuncia uma manobra de esperteza

governamental.

02. O segmento sublinhado aparece como subtítulo da notícia
publicada no jornal; em relação ao texto global, esse segmento
inicial funciona como:
A) um resumo de tudo o que é veiculado no texto.
B) uma causa de tudo o que é denunciado no texto.
C) uma afirmação que necessita de uma explicitação.
D) uma consequência de uma medida governamental.
E) uma opinião abalizada que se apoia nos fatos destaca-

dos.

03. “Segundo técnicos da Receita, a arrecadação residual da CPMF
ocorre devido a ações administrativas e judiciais”; no texto,
uma arrecadação residual é a que:
A) é recebida, por via judicial, do devedor.
B) incide sobre pequenos setores da economia.
C) restou depois de realizada uma ação principal.
D) ocorre após o prazo legal de cobrança, com multa.
E) é cobrada com atraso de empresas devedoras do Fisco.

04. “Esse valor é suficiente, por exemplo, para o governo arcar
com um ano da desoneração da folha de pagamento de setores
já beneficiados pela medida...”; a expressão “por exemplo”,
nesse segmento do texto, indica:
A) um dos casos que servem como avaliação do valor arre-

cadado.
B) um conselho para uma boa aplicação dos tributos arreca-

dados.
C) uma denúncia de uma injustiça cometida pelas autorida-

des.
D) uma indicação irônica para a aplicação de fundos federais.
E) uma das finalidades legais do tributo recebido.

05. O texto apresentado é uma notícia de jornal. A característica
que está ausente do texto lido é a:
A) presença de vozes textuais que demonstram autoridade.
B) contínua utilização de uma variante coloquial.
C) preocupação com as informações precisas.
D) clareza estrutural e vocabular do texto.
E) objetividade da informação prestada.

06. “Esse valor é suficiente, por exemplo, para o governo arcar
com um ano da desoneração da folha de pagamento de setores
já beneficiados pela medida, como confecções e calçados”.
Isso significa que os tributos arrecadados desempenharão a
seguinte função:
A) compensarão a falta de arrecadação proveniente de

desonerações tributárias.
B) servirão, por um ano, como fundo de auxílio a setores

combalidos da economia.
C) substituirão os valores da queda de arrecadação devido à

extinção da CPMF.
D) serão encaminhados às empresas de confecções e calçados.
E) vão ajudar setores empresariais prejudicados pela CPMF.

07. “De janeiro de 2008, quando o imposto do cheque deixou de
existir, até o mês passado, já foi arrecadado R$ 1,750 bilhão.
Esse valor é suficiente, por exemplo, para o governo arcar com
um ano da desoneração da folha de pagamento de setores já
beneficiados pela medida, como confecções e calçados. Segundo
técnicos da Receita, a arrecadação residual da CPMF ocorre
devido a ações administrativas e judiciais. Para especialistas,
isso mostra o excesso e o tamanho da burocracia no país”.
Nesse segmento do texto, o termo destacado que se refere a
um elemento do parágrafo anterior é:
A) isso.
B) quando.
C) esse valor.
D) o imposto do cheque.
E) a arrecadação residual.

08. A observação gramatical que está equivocada é:
A) Em “como confecções e calçados”, o vocábulo “como”

introduz uma exemplificação.
B) Em “ações administrativas e judiciais”, os adjetivos, de

valor semântico distinto, concordam com o mesmo subs-
tantivo.

C) Em “rende R$1,7 bilhão”, o substantivo “bilhão” deve
ser substituído por “bilhões” para concordar com a quan-
tia arrecadada.

D) Em “...até o mês passado”, o mês referido só pode ser
identificado se o leitor tiver conhecimento da data da
publicação da notícia.

E) Em “Mesmo extinta, a CPMF rende R$1,7 bilhão”, o
adjetivo “extinta” aparece no gênero feminino porque
concorda com “contribuição”, representada pela letra C
na sigla CPMF.

09. “Segundo técnicos da Receita...”; “Para especialistas...”. A
alternativa que mostra uma afirmação correta sobre esses dois
segmentos do texto é:
A) As opiniões dos técnicos são superiores às dos especia-

listas.
B) Técnicos e especialistas se situam em diferentes escalões

do Governo.
C) Os técnicos da Receita e os especialistas referem-se às

mesmas pessoas.
D) As opiniões emitidas pelos técnicos e pelos especialis-

tas dizem a mesma coisa.
E) Os vocábulos “segundo” e “para”, nos segmentos, pos-

suem o mesmo significado.

10. A alternativa em que o vocábulo sublinhado apresenta um
substituto inadequado é:
A) “Mesmo extinta, CPMF rende R$1,7 bilhão ao gover-

no” / conquanto.
B) “Esse valor é suficiente, por exemplo, para o gover-

no...” / ou seja.
C) “...ocorre devido a ações administrativas...” / em razão de.
D) “Segundo técnicos da Receita...” / conforme.
E) “Para especialistas...” / na visão dos.
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11. No que diz respeito aos dispositivos de entrada e saída na
configuração de microcomputadores, alguns só podem ope-
rar na entrada, outros, apenas, na saída, e uma terceira catego-
ria pode operar tanto na entrada quanto na saída, dependendo
do momento da utilização. Nessa última categoria estão en-
quadrados os seguintes dispositivos:
A) plotter e DVD/RW 4,7 GB
B) laserjet SAMSUNG e blu-ray SONY
C) deskjet EPSON e pendrive de 16GB
D) scanner de mesa e CD-RW 700 MB
E) multifuncional HP e disco rígido SATA

12. Em um microcomputador com o sistema Windows
Professional 7, em português, duas teclas de atalho são acio-
nadas nas situações descritas a seguir:
I- Para mostrar uma janela, que corresponde a pressionar o
botão Iniciar, simbolizado no Windows 7 pelo ícone

 , existente no canto inferior esquerdo da tela,

por default.

II- Para acessar diretamente as aplicações abertas e em execu-
ção no sistema, sem auxílio de uma janela de diálogo.

Esses atalhos de teclado são, respectivamente:

A) Ctrl + Esc e Alt + Esc
B) Alt + Tab e Ctrl + Esc
C) Alt + Esc e Ctrl + Tab
D) Ctrl + Tab e Alt + Esc
E) Ctrl + Tab e Alt + Tab

13. A planilha abaixo foi criada no Excel 2010 BR.

Na planilha, foram executados os procedimentos descritos a
seguir:

I -Em E6, foi inserida uma expressão que representa a multi-
plicação da referência em D6 pelo valor-base em E3, utilizan-
do o conceito de referência absoluta. A partir de E6, fórmulas
semelhantes foram copiadas para E7, E8 e E9.

II - O valor mostrado em E10 foi obtido por meio do emprego

do ícone  sobre as células de E6 a E9.

As expressões inseridas nas células E9 e E10 foram, respec-

tivamente:

A) =&E&3*D9 e =SOMA(E6:E9)

B) =&E&3*D9 e =SOMA(E6;E9)

C) =%E%3*D9 e =SOMA(E6:E9)

D) =$E$3*D9 e =SOMA(E6:E9)

E) =$E$3*D9 e =SOMA(E6;E9)

14. Com o emprego dos recursos do Word 2010 BR, um funcio-
nário do Poder Executivo do Município de Belo Horizonte
está digitando um texto. Nessa atividade, ele executou os
procedimentos abaixo descritos:
I- Selecionou o terceiro parágrafo e executou o atalho de te-
clado Ctrl + >.

II- Pressionou o ícone , por meio do mouse.

As ações realizadas correspondem, respectivamente, à apli-
cação dos seguintes recursos:

A) aumento da fonte e alinhamento justificado
B) diminuição da fonte e alinhamento justificado
C) aumento da fonte e alinhamento centralizado
D) aumento do recuo e alinhamento centralizado
E) diminuição do recuo e alinhamento centralizado

15. Um internauta está utilizando o browser Internet Explorer 9
BR e o software de e-mail Thunderbird 9.0, num esquema
concorrente. No IE9BR, um ícone é utilizado quando se dese-
ja adicionar, à Barra de Favoritos, o site exibido no browser
na tela do monitor. No Thunderbird 9.0, uma tecla de função
é utilizada quando se deseja receber todas as mensagens do
servidor, referentes à conta de e-mail atual. O ícone e a tecla
de função são, respectivamente:

A)  e F11

B)  e F5

C)  e F8

D)  e F5

E)  e F11

DIREITO ADMINISTRATIVO

16. De acordo com a doutrina, o ato administrativo que aplica
uma sanção disciplinar é classificado, quanto aos efeitos, como:
A) geral
B) de gestão
C) pendente
D) constitutivo
E) enunciativo

17. Se a despesa total com pessoal do Poder Executivo Munici-
pal ultrapassar os limites definidos em lei, o percentual exce-
dente terá de ser eliminado. Segundo a Lei de Responsabilida-
de Fiscal, o limite e o período máximo desse percentual rela-
tivo aos quadrimestres seguintes, para que se efetive a corre-
ção, corresponderão, respectivamente, a:
A) 50% - três
B) 54% - dois
C) 56% - três
D) 60% - dois
E) 60% - três
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18. Considere a hipótese de o Município de Belo Horizonte de-
sejar incentivar a edificação em determinada área da cidade e,
para isso, admita a utilização de terrenos públicos por parti-
cular. De acordo com as características descritas, tal uso se
dará mediante o seguinte instituto:
A) enfiteuse
B) cessão de uso
C) permissão de uso
D) concessão de direito real de uso
E) concessão de uso especial para fins de moradia

19. Empresa prestadora de serviço de guarda e vigilância do tio
adotivo do Vice-Prefeito está em vias de firmar contrato com
o Município para atender às necessidades do Palácio, sede do
governo municipal.  No momento de ser firmado o contrato,
a assessoria do Prefeito aponta dúvidas quanto à possibilida-
de de levar adiante a relação contratual, diante da averiguação
dos documentos da empresa por conta da proximidade de
vínculos afetivos com o Vice-Prefeito. Segundo a Lei Orgâni-
ca, e considerando a função do Vice-Prefeito, a validade da
contratação é entendida como:
A) anulável, subordinando-se à comprovação de preço de

mercado até dois meses após finda a sua função
B) anulável, subordinando-se à comprovação de preço de

mercado até o término da sua função
C) proibida, subsistindo a proibição até seis meses após

finda a sua função
D) permitida, inexistindo proibição a qualquer tempo

durante o seu mandato
E) proibida, subsistindo a proibição até doze meses após

finda a sua função

20. Suponha que a Secretaria Municipal de Saúde queira alienar
500 macas de alumínio, avaliadas em cinquenta mil reais, já
que estas não mais são utilizadas nos Centros de Terapia
Intensiva dos hospitais públicos, por terem sido substituídas
por outras mais modernas com controle elétrico. A alienação
deverá ser feita mediante a seguinte modalidade de licitação:
A) tomada de preços
B) concorrência
C) convite
D) pregão
E) leilão

DIREITO CONSTITUCIONAL

21. O Governador do Estado, após uma manifestação de fiéis na
porta do Palácio, fica sensibilizado e decide atender ao pleito,
subvencionando determinada igreja que passa por dificuldade
financeira devastadora. Segundo a Constituição Federal, esta
é uma competência estadual com a seguinte característica:
A) comum
B) vedada
C) exclusiva
D) reservada
E) concorrente

22. A exigência da condição de cidadania para que uma pessoa
seja autora de uma demanda judicial está vinculada ao seguin-
te writ:
A) mandado de segurança
B) ação civil pública
C) habeas corpus
D) habeas data
E) ação popular

23. Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o Vice-
Presidente da República, salvo motivo de força maior, não
tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Segundo a
doutrina, o órgão que declara a vacância é o:
A) Conselho Nacional de Justiça
B) Supremo Tribunal Federal
C) Tribunal Superior Eleitoral
D) Congresso Nacional
E) Senado Federal

24. O conceito de autonomia política municipal, para a doutrina,
está assentado nas seguintes duas capacidades:
A) auto-organização e autogoverno
B) autogoverno e autonomia financeira
C) auto-organização e autonomia normativa
D) autonomia normativa e auto-organização
E) autonomia administrativa e autonomia financeira

25. A limitação ao direito de propriedade instituída em favor de
um serviço público configura a hipótese do seguinte instituto:
A) requisição
B) tombamento
C) desapropriação
D) ocupação temporária
E) servidão administrativa

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

26. Professora da rede municipal de Belo Horizonte que está em
gozo de licença médica, a se encerrar em 10 dias, é nomeada
para o cargo efetivo de analista de políticas públicas em ato
devidamente publicado no Diário Oficial. De acordo com a
redação expressa no Estatuto do Servidor Público, o prazo
máximo, computada a sua prorrogação, para que a servidora
tome posse, é de:
A) 50 dias
B) 40 dias
C) 30 dias
D) 20 dias
E) 10 dias

27. Servidor Público municipal é aprovado em concurso de Juiz
no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e exonera-
do, a pedido, em 14 de junho de 2011. Este servidor fará jus
à seguinte proporcionalidade no cálculo de seu décimo-tercei-
ro salário:
A) 12/12
B) 7/12
C) 5/12
D) 4/12
E) 3/12

28. Pablo, servidor efetivo que não faz atendimento ao público,
com formação de primeiro grau, lotado no almoxarifado da
Secretaria Municipal de Administração, acaba por praticar
má conduta durante o expediente. Nesse caso, o Estatuto do
Servidor Público de Belo Horizonte prevê a aplicação da se-
guinte pena:
A) demissão
B) reclusão
C) suspensão
D) repreensão
E) advertência
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29. Pedro, servidor municipal, convocado para prestar declara-
ção perante a Corregedoria-Geral do Município, deixa de com-
parecer na data e hora marcadas. De acordo com o texto ex-
presso do Estatuto do Servidor Público Municipal, por tal
omissão, ao referido servidor pode ser aplicada a seguinte
pena:
A) suspensão de 5 dias
B) suspensão de 10 dias
C) suspensão de 15 dias
D) multa fixada em 30% sobre 10 dias de trabalho
E) multa fixada em 50% sobre 5 dias de trabalho

30. De acordo com o estabelecido no Estatuto do Servidor, em
qualquer fase de qualquer dos procedimentos disciplinares
até a apresentação da defesa final, poderá ser praticado o
seguinte ato:
A) exame pericial
B) juntada de documento
C) oitiva de testemunha de defesa
D) oitiva de testemunha de acusação
E) diligências probatórias complementares

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. A alternativa que descreve adequadamente uma regra oficial
do jogo de handebol em relação à duração de uma partida é:
A) O intervalo de jogo para campeonatos mundiais deverá

ser de 10 minutos.
B) Uma prorrogação consiste de 2 períodos de 10 minutos,

com um intervalo de 1 minuto.
C) A duração normal da partida para equipes de adoles-

centes com idade entre 12 e 16 anos é de 2 tempos de
20 minutos.

D) A duração normal de uma partida para todas as equipes
com jogadores de idade igual ou acima de 17 anos é de 2
tempos de 30 minutos.

E) Uma prorrogação será jogada após 10 minutos de inter-
valo, em caso de uma partida acabar empatada e de que
um vencedor tenha que ser determinado.

32. Soler afirma que “competir e cooperar são possibilidades de
agir e ser no mundo” e denuncia o equívoco quando associa-
mos, simplesmente, o jogo à competição. Os jogos coopera-
tivos são divididos em categorias adequando-se ao grupo que
se propõe a jogar. Uma das categorias é a de:
A) inclusão
B) inversão
C) atenção
D) ação individual
E) semi-competitição

33. Stigger apresenta duas teses que pretendem explicar a origem
do que hoje conhecemos por esporte. Essas teses são diver-
gentes nos seguintes aspectos:
A) ruptura X continuidade
B) modernidade X tradição
C) competição X cooperação
D) similaridade X especialização
E) contextualização X prática social

34. Uma postura histórica da relação do homem com seu corpo
está corretamente indicada em:
A) no renascimento, o corpo era considerado a morada do

espírito divino.
B) no capitalismo, o corpo é desvalorizado frente a uma

mente que formula ideias.
C) na era medieval, o corpo medieval se caracterizava pelo

equilíbrio corpo-carne-espírito.
D) na era moderna, o corpo do homem ocidental moderno é

marcado pela unidade funcional.
E) sob a ótica cartesiana, corpo e mente são separados,

sendo o cérebro considerado o órgão mais importante.

35. Florindo e Hallal apresentam fatores, além do biológico, que
indicam a atividade física. Fatores comportamentais,
ambientais e socioculturais também apontam para o movi-
mento corporal que resulta num gasto energético. Dessa for-
ma, a atividade física estaria dividida em quatro grandes gru-
pos. São eles:
A) lazer - doméstico - deslocamento – ocupacional
B) deslocamento - funcional - doméstico - esporte
C) esporte - deslocamento - saúde – doméstico
D) funcional - saúde - lazer - ocupacional
E) esporte - lazer - ocupacional - saúde

36. Embora voltados para a Educação Física Escolar, os Parâme-
tros Curriculares Nacionais abordam questões pertinentes às
mais variadas situações de atividades físicas, jogos e compe-
tições. Neles são apresentados alguns princípios que devem
nortear o trabalho do profissional desta área. Entre esses
princípios destaca-se:
A) prevenção ao uso de drogas através do esporte
B) exercício físico e disciplina do corpo para formação inte-

gral
C) estrutura metodológica baseada na repetição e memori-

zação
D) igualdade de oportunidade para todos num processo não

seletivo
E) aprendizagem a partir de movimentos específicos para

situações globais

37. O Professor de Educação Física atento à influência que a
mídia exerce sobre a sociedade em geral, apresenta, para a sua
clientela, questões que possibilitam uma discussão acerca dessa
influência. Com o objetivo de capacitar a clientela para uma
apreciação crítica sobre o que a mídia veicula, vários temas
podem ser utilizados. A alternativa que melhor exemplifica
esse tipo de influência é:
A) imposição de um modelo hegemônico de esporte
B) apresentação aprofundada dos assuntos esportivos
C) valorização da cultura corporal nos eventos esportivos
D) busca pela razão do telespectador na interpretação dos

fatos
E) importância da escrita dos grandes conhecedores do es-

porte

38. Piaget e Le Boulch, pensadores do desenvolvimento e cresci-
mento, afirmam que os processos de socialização e de desen-
volvimento motor estão relacionados, sendo o brinquedo e o
jogo social importantes ferramentas. Com relação à segunda
infância, o fator que mais auxilia nesses processos é:
A) surgimento da linguagem
B) capacidade de descentralização
C) entrada no período pré-operatório
D) descoberta dos movimentos intencionais
E) rompimento com as barreiras do concreto
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39. Os PCNs – Temas Transversais, quando abordam o tema
saúde, ampliam a visão que a OMS de 1948 traz: “Saúde é
o estado de completo bem-estar físico, mental e social.” A
condição de saúde, nos PCNs, além dos biológicos, men-
tais e sociais, também pode ser determinada pelos seguin-
tes fatores:
A) cultural e político
B) econômico e político
C) econômico e cultural
D) educacional e cultural
E) político e educacional

40. Por definição, Primeiros Socorros são “os cuidados imedia-
tos prestados a uma pessoa vítima de acidente ou mal súbi-
to”. Algumas etapas devem ser seguidas visando à organiza-
ção do atendimento e à eficácia do resultado. A avaliação do
estado geral do acidentado acontece pela observação dos se-
guintes indicativos:
A) hemorragia e vômitos
B) temperatura e salivação
C) lucidez e pressão arterial
D) estado de consciência e pupilas
E) posição dos membros e respiração

41. Num jogo de futsal, de acordo com as regras oficiais
estabelecidas pela CBFS, é permitido ao jogador substituto
entrar em quadra na seguinte situação:
A) pela linha de fundo para cobrar um pênalti
B) quando a bola estiver em jogo ou fora de jogo
C) pela linha de meta para executar um tiro livre direto
D) durante um pedido de tempo técnico pelo assistente
E) pela linha lateral nos três metros correspondentes ao seu

banco de reservas

42. A Educação Física no Brasil vem sendo, historicamente, ob-
jeto de estudo de pesquisadores quanto à sua finalidade e
objetivos. São várias as correntes com suas defesas e críticas.
Com relação à concepção crítico-superadora, alguns autores a
questionam, apresentando o seguinte argumento:
A) valorização dos habilidosos na superação dos limites
B) ausência de instrumentos para avaliação funcional
C) utilização do esporte como conteúdo privilegiado
D) foco específico no desenvolvimento motor
E) falta de proposta pedagógica concreta

43. Kunz, apresentando a concepção crítico-emancipatória, de-
fende a utilização do esporte no âmbito escolar. Porém “os
alunos devem ser instrumentalizados além de capacidades e
conhecimentos que lhes possibilitem apenas praticar o es-
porte”. Segundo o autor, aliada à ação funcional, deve-se de-
senvolver a seguinte capacidade:
A) comunicativa
B) psicomotora
C) cooperativa
D) competitiva
E) cognitiva

44. O processo de envelhecimento do ser humano apresenta al-
gumas características, como a diminuição da capacidade fun-
cional. Essa diminuição é decorrente, dentre outros, do se-
guinte fator:
A) estresse
B) hipocinesia
C) hipocloremia
D) uso de drogas
E) perda auditiva

45. Segundo Daolio, a abordagem desenvolvimentalista da Edu-

cação Física Escolar, defendida por Go Tani e outros autores,

visa estruturar um plano de trabalho que compreenda, com

relação aos alunos, os aspectos de:

A) esporte e lazer

B) faixa etária e cultura

C) performance e resultado

D) aquisição técnica e motora

E) crescimento e aprendizagem

46. Soler, sistematizando os Jogos Cooperativos, divide-os em

diferentes tipos de acordo com os respectivos objetivos. O

“Carrossel” é um exemplo de jogo cooperativo de:

A) ligação

B) afirmação

C) confiança

D) aproximação

E) descontração

47. No jogo de Basquete, a bola poderá estar viva ou morta. A

afirmativa que está de acordo com as regras determinadas

pela CBB é:

A) após uma cesta de campo ou lance livre convertido, ela

permanece viva

B) durante uma reposição, ela está viva depois de tocada

por outro jogador

C) após o sinal de 24 segundos, ela permanece viva se sob o

controle do jogador

D) durante a bola ao alto, ela se torna viva quando é tocada

por um jogador na disputa

E) durante um lance livre, ela está viva quando à disposi-

ção do jogador arremessador

48. Instituições governamentais ou não governamentais, que pre-

tendam promover algum programa de atividade física nas co-

munidades, devem priorizar algumas ações iniciais para o

sucesso do empreendimento. Entre essas ações, cita-se a se-

guinte:

A) avaliar o percentual de gasto energético dos idosos

B) estabelecer normas e regulamentos para a participação

C) dispor de informações específicas dos grupos populaci-

onais

D) planejar atividades físicas vigorosas para os não seden-

tários

E) contratar uma equipe médica para acompanhamento das

atividades

49. Alguns autores afirmam que o esporte pode ser assim deno-

minado desde as remotas e diversas manifestações e práticas,

em diferentes momentos históricos e em distantes locais. Tal

posição tem sustentação nas semelhanças que essas práticas

apresentam entre si. As semelhanças se caracterizam por:

A) competição acirrada e lazer ativo

B) alcance de objetivos e ludicidade

C) estrutura da atividade e esforço físico

D) confronto físico e solução de problemas

E) jogo de regras e desenvolvimento motor
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50. De acordo com Freitas, esquema corporal e imagem corporal

trazem “noções distintas, embora não opostas, antes com-

plementares”. A alternativa que define essas noções é:

A) Imagem corporal é constituída a partir de resultados

B) Esquema corporal é a representação simbólica de um ser

C) Esquema corporal é a consciência com base em julga-

mentos

D) Esquema corporal é um dado fisiologicamente deter-

minado

E) Imagem corporal representa o corpóreo anatomicamente

delimitado

51. João Batista Freire afirma que, assim como o desenvolvimen-

to infantil, os jogos também podem ser divididos nas seguin-

tes fases sequenciais:

A) de regras, social, simbólico e de transição

B) de transição, de construção, simbólico e social

C) de exercício, simbólica, de construção e social

D) de regras, de construção, social e de exercício

E) de exercício, de transição, de regras e simbólica

52. Questionada em seu valor educacional, a competição tornou-

se, para alguns autores, uma prática a ser combatida nas esco-

las. Porém, Freire diz que “se a competição assume na socie-

dade o caráter predatório que observamos atualmente, não é

culpa do jogo e nem será suprimindo deste o aspecto compe-

titivo que o problema desaparecerá”. Para ele, o professor de

Educação Física pode se utilizar da competição quando tem o

seguinte objetivo principal:

A) descobrir talentos

B) formar campeões

C) diminuir a rivalidade

D) valorizar as relações

E) desenvolver o auto-controle

53. A regra correta do voleibol está indicada em:

A) O jogador líbero pode ser o capitão da equipe.

B) O toque apoiado é um fundamento técnico do desporto.

C) As ações que enviam a bola para o adversário são ata-

ques.

D) O jogador não pode tocar a rede mesmo não interferindo

no jogo.

E) A falta de posição pune com um ponto e saque para o

adversário.

54. Numa partida de handebol, há vários tipos de tiro. O tiro

que está adequadamente definido, de acordo com as regras

oficiais, é:

A) Quando um tiro livre for executado, os adversários de-

vem estar a 5 metros de distância.

B) Qualquer tiro pode resultar em gol, com exceção de gol

contra direto através de tiro de meta.

C) O tiro de 7 metros deve ser executado com um arremesso

ao gol, em 5 segundos após o apito.

D) Os tiros de meta e lateral devem ser executados após o

toque do apito do árbitro da partida.

E) O jogador que realiza o tiro de saída deve posicionar-se

com os dois pés atrás da linha central.

55. Kunz apresenta os conceitos restrito e amplo quando trata
de esporte. Para o autor, o conceito amplo traz a ideia de
“corpo vivido” e “se-movimentar”. Por outro lado, o concei-
to restrito refere-se a:
A) alto rendimento e hegemonia
B) contexto cultural e interação
C) mundo social e encenação
D) sistema e ação racional
E) escola e lazer esportivo

56. Nahas valoriza a atividade física, correlacionando-a com a
seguinte área:
A) política
B) cultural
C) biológica
D) educacional
E) antropológica

57. O professor de Educação Física pode assumir diferentes pa-
péis, em conformidade com seus ideais, procedimentos e obje-
tivos. De acordo com Soler, quando estabelece uma relação

horizontal com o grupo, o professor está assumindo o papel de:
A) treinador
B) facilitador
C) observador
D) preparador
E) coordenador

58. De acordo com as regras oficiais atuais, determinadas pela
CBFS, é permitido ao jogador de futsal praticar a seguinte
ação durante a partida:
A) consignar um tento diretamente do tiro de saída de bola
B) dirigir-se ao árbitro oficial da partida para reclamar ou dis-

cordar
C) prosseguir na jogada quando perde alguma peça do equi-

pamento
D) passar por trás da meta adversária no ato de cobran-

ça de tiro livre
E) tocar na bola após a cobrança de tiro, antes que outro

jogador o faça

De acordo com a afirmativa abaixo, responda às questões 59 e 60.

“O século XX foi nitidamente marcado por uma mu-
dança no campo da saúde pública, em especial no caso
de morte prematura.”

59. A morte prematura sofreu o seguinte processo de transição:
A) de morte por acidentes para morte por guerras
B) de doenças hereditárias para morte por acidentes
C) de doenças degenerativas para morte por guerras
D) de doenças hereditárias para doenças infectocontagiosas
E) de doenças infectocontagiosas para doenças cronicode-

generativas

60. Uma das causas responsáveis pela alteração no quadro de
morte prematura é:
A) irregularidade no investimento em saneamento básico
B) uso excessivo de drogas lícitas e ilícitas pelos jovens
C) período de conflitos mundiais políticos e econômicos
D) cultura do sacrifício da saúde em nome do trabalho
E) supremacia genética em relação à saúde básica
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61. Segundo Daolio, já na década de 30, o antropólogo francês

Marcel Mauss trazia uma ideia de que o homem, por meio de

técnicas corporais, utiliza seu corpo de maneira específica.

Essa especificidade é traduzida pela seguinte dimensão:

A) psicológica

B) simbólica

C) biológica

D) analítica

E) cultural

62. O processo de “esportivização” dos passatempos populares

teve origem na Inglaterra do século XVIII. Esse processo

atendeu à necessidade de uma mudança no padrão de com-

portamento da sociedade presente nessas atividades. Essa

necessidade era decorrente do seguinte fator:

A) uso de improviso

B) ausência de regras

C) exagero no esforço

D) falta de cooperação

E) excesso de violência

63. Quando a prática pedagógica de um professor de Educação

Física está em consonância com a concepção aberta de ensi-

no, sua aula se desenvolve com base nos seguintes fatores:

A) produto, problemas e metas

B) metas, problemas e processo

C) problemas, processo e comunicação

D) intenção racionalista, metas e comunicação

E) processo, intenção racionalista e comunicação

64. Os PCNs – Educação Física propõem a organização dos con-

teúdos de aprendizagem dividida em três grandes blocos: 1)

conhecimento do corpo; 2) esportes, jogos, lutas e ginásticas;

3) atividades rítmicas e expressivas. Esses conteúdos são

divididos nas seguintes categorias:

A) comportamental, procedimental e de método

B) comportamental, conceitual e de referência

C) atitudinal, organizacional e de referência

D) conceitual, organizacional e de método

E) conceitual, procedimental e atitudinal

65. Com base em estudos e publicações sobre a relação atividade

física / saúde, a OMS publicou, em 2004, o que seria a “estra-

tégia global de alimentação saudável e atividade física”. A

partir disso, determinou-se a diretriz para a formulação de

políticas públicas ressaltando o interesse no seguinte fato:

A) criação de novos postos de trabalho na área da saúde,

educação e esporte

B) reformulação nos currículos dos cursos superiores de

educação física

C) inclusão da educação física nas séries iniciais da edu-

cação básica

D) estabelecimento de recomendações de prática de ativi-

dade física

E) ampliação do oferecimento aos idosos de atividades es-

portivas

66. Com relação à formação das equipes, às posições e à rotação
dos jogadores em quadra, num jogo de voleibol, a regra determi-
na que:
A) Não haverá punição quando, antes do começo do set, há

um jogador na quadra não registrado na folha de forma-
ção daquele set.

B) Quando a equipe receptora ganha o direito de sacar, seus
jogadores rotam uma posição no sentido contrário aos
ponteiros do relógio.

C) Os três jogadores junto à rede são os jogadores da linha de
frente e ocupam as posições 2 (frente-esquerda), 3 (fren-
te-centro) e 4 (frente-direita).

D) Antes do início de cada set, o técnico deve apresentar a
formação inicial da sua equipe, na folha de formação, ao
primeiro árbitro ou ao apontador.

E) A equipe comete uma falta de posição se qualquer joga-
dor não estiver em sua posição correta no momento em
que a bola é golpeada pelo atacante.

67. Paulo Freire relaciona os “saberes necessários à prática
educativa” e afirma ser fundamental reconhecer que a educa-
ção é ideológica. Para ele, o discurso neoliberal valida, dentre
outros, o seguinte conceito:
A) pragmatismo pedagógico
B) pedagogia da autonomia
C) abordagem progressista
D) autoridade democrática
E) aprendizado global

68. Um dos grandes problemas de saúde pública no país é a
hipertensão, caracterizada pela elevação acentuada ou súbita
da pressão arterial. Mesmo sem a presença de equipamento
próprio para medir as cifras tensionais, alguns sintomas evi-
denciam a necessidade de atendimento especializado. Alguns
desses sintomas são:
A) temperatura anormal e palpitação
B) tontura e escotomas cintilantes
C) hemorragia nasal e convulsão
D) sudorese e dor de cabeça
E) pupila dilatada e dispneia

69. A alternativa que define corretamente uma regra de basquete
é:
A) Se um jogador deliberadamente marcar uma cesta de cam-

po na cesta de sua equipe, os pontos valerão.
B) Uma bola ao alto ocorre quando o árbitro lança a bola

entre dois adversários no início dos períodos.
C) Dois tempos debitados podem ser concedidos para cada

equipe em qualquer período do jogo.
D) Um tapa ou uma enterrada também são considerados

arremessos para uma cesta de campo.
E) O técnico ou o assistente têm o direito de solicitar uma

substituição ao apontador do jogo.

70. Apesar da propaganda sobre os benefícios trazidos pela prá-
tica regular de atividade física, o sedentarismo é uma das
preocupações em termos de saúde pública. Para que uma
pessoa seja considerada sedentária, seu gasto energético se-
manal, em kcal, corresponde à seguinte faixa:
A) 0 a 500
B) 500 a 750
C) 750 a 1000
D) 1000 a 1250
E) 1250 a 1500
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71. Sob a ótica de uma concepção aberta para o ensino de Educa-
ção Física, tem-se o aluno como sujeito do processo. Nessa
abordagem, as situações pedagógicas estão voltadas para o
questionamento e o agir autônomo. O princípio que rege tal
concepção é o de.
A) subjetivação
B) estruturação
C) objetivação
D) orientação
E) igualdade

72. A afirmativa que apresenta adequadamente as dimensões de
quadra de futsal, de acordo com as regras, é:
A) Para qualquer tipo de competição, a quadra deverá me-

dir, no máximo, 40m X 20m
B) Os postes e o travessão terão 8 centímetros de largura e

deverão ser confeccionados em ferro
C) Todas as linhas demarcatórias têm 8 centímetros de lar-

gura e pertencem às zonas que delimitam
D) O centro da quadra será demarcado por um círculo de

15cm de raio situado no meio da linha divisória
E) A penalidade máxima será cobrada num círculo de 10 cm

de raio e distante 5m do ponto central da meta

73. Os ferimentos são lesões que apresentam solução de conti-
nuidade dos tecidos com rompimento da pele. A afirmativa
que apresenta a característica do ferimento do tipo contuso é:
A) laceração com esmagamento do tecido
B) pouco sangramento para o exterior da pele
C) lesão que atravessa lado a lado uma parte do corpo
D) descolamento da pele em relação ao tecido subjacente
E) provocado por objeto cortante causando sangramento

de vários graus

74. De acordo com as regras do basquete, o contato físico deve
obedecer a princípios gerais. Um exemplo de princípio geral é
o de:
A) posição ofensiva
B) horizontalidade
C) circularidade
D) quadrado
E) cilindro

75. No jogo de voleibol, com relação à penetração sob a rede, as
regras oficiais determinam que:
A) É permitido tocar a quadra adversária com o pé, desde

que alguma parte dele mantenha contato com a linha
central.

B) Os jogadores não podem penetrar na zona livre do ad-
versário, mesmo que não interfiram no jogo.

C) Um jogador não pode entrar na quadra adversária mes-
mo depois que a bola estiver fora de jogo.

D) Qualquer contato de um jogador com a rede é falta,
mesmo se não interferir na jogada.

E) Não é permitido tocar a quadra adversária com qualquer
parte do corpo acima dos pés.

76. Bouet, analisando o esporte, tece uma crítica pela função de
espetáculo e comercial e afirma que a competição “domina
quase toda a sua significação no momento atual”. Esta situa-
ção refere-se ao aspecto extrínseco do esporte. Com base
nesse pensamento, a ideia que caracteriza o aspecto intrínse-
co do esporte é:
A) especulação econômica
B) alienação sociopolítica
C) atualização das regras
D) busca da performance

E) aprimoramento tático

77. No início da década de 90, a influência do ambiente sobre a
prática da atividade física começou a ser pesquisada. Pesqui-
sas indicam que, assim como as características individuais, as
ambientais também podem promover ou inibir essa prática.
Para tanto, investigam-se as quatro seguintes variáveis que
interferem nessa prática:
A) sazonalidade, temperatura, estética e segurança.
B) segurança, áreas verdes, acessibilidade e estética.
C) temperatura, estética, acessibilidade e áreas verdes.
D) áreas verdes, segurança, sazonalidade e temperatura.
E) acessibilidade, temperatura, segurança e sazonalidade.

78. Os termos atividade física, exercício físico e aptidão física
estão relacionados, mas apresentam definições particulares.
A alternativa que oferece a melhor afirmação sobre esses
termos é:
A) Aptidão física se distingue em relação a performance

motora e esportiva.
B) Atividade física é composta por ações planejadas que

visam à reabilitação.
C) Força, resistência muscular e flexibilidade são compo-

nentes do exercício físico.
D) Atividades de deslocamento, ocupacionais e da vida di-

ária são exemplos de exercício físico.
E) Atividade física é qualquer movimento corporal volun-

tário que resulta num gasto energético.

79. Numa partida de handebol, se um jogador lança a bola dentro
de sua própria área de gol, o árbitro toma a seguinte decisão:
A) tiro lateral se a bola voltar para a área de jogo sem tocar

no goleiro
B) time-out e tiro de saída para a equipe adversária
C) tiro de meta se a bola sair pela linha de fundo
D) tiro livre se a bola ficar dentro da área de gol
E) tiro de 7 metros se o goleiro tocar na bola

80. Os anos 80 trouxeram uma mudança de paradigma no pensar/
fazer em Educação Física. A abordagem antropológica enfatiza
o seguinte conceito:
A) o jogo como lazer cooperativo
B) o esporte como rendimento atlético
C) o corpo como expressão da cultura
D) a atividade física como ação esportiva
E) a manifestação corporal como fenômeno biológico



"

Anote aqui seu gabarito e
destaque no pontilhado.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80



ATENÇÃO

O caderno de questões contém 80(oitenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 5 (cinco) alter-
nativas (A,B,C,D,E), organizadas da seguinte forma:

CONHECIMENTOS GERAIS: de 01 a 10 - Português; de 11 a 15 - Informática; de 16 a 20 - Direito

Administrativo; de 21 a 25 - Direito Constitucional; de 26 a 30 - Legislação Municipal e

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: de 31 a 80 - Específica.

INSTRUÇÕES

1. A duração da prova é de 4 (quatro) horas , considerando, inclusive, a marcação do Cartão de Respostas.
Faça-a com tranqüilidade, mas controle o seu tempo.

2. Ao ser dado o sinal de início da prova verifique se a prova é para o cargo para o qual concorre, confira,
também, a numeração das questões e a paginação. Qualquer irregularidade, comunique ao fiscal de sala.

3. Verifique, no Cartão de Respostas, se seu nome, número de inscrição, identidade e data de nascimento
estão corretos. Caso contrário, comunique ao fiscal de sala.

4. O Caderno de Questões poderá ser utilizado para anotações, mas somente as respostas assinaladas no
Cartão de Respostas serão objeto de correção.

5. Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão de Respostas a alternativa que responde correta-
mente a cada uma delas.

6. Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:
→→→→→não haverá substituição por erro do candidato;
→→→→→não deixar de assinar no campo próprio;
→→→→→não pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destina-

dos às respostas;
→→→→→a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta,

o espaço correspondente à letra a ser assinalada;
→→→→→outras formas de marcação diferentes da que foi determinada acima implicarão a rejeição do Cartão de

Respostas;
→→→→→será atribuída pontuação zero à questão que contiver mais de uma ou nenhuma resposta assinalada, ou

que contiver emenda ou rasura.

7. O fiscal não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções.

8. Você só poderá retirar-se da sala após 60 minutos do início da prova.

9. Quaisquer anotações só serão permitidas se feitas no caderno de questões.

10. Você poderá anotar suas respostas em área específica do Caderno de Questões, destacá-la e levar consi-
go.

11. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respos-
tas.

12. Ao terminar a prova,  entregue ao fiscal de sala, obrigatoriamente, o Caderno de Questões e o Cartão de
Respostas.

Não esqueça seu documento de identidade.
Boa Prova!


