PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA – AM
CONCURSO PÚBLICO 001/2016
CADERNO DE PROVA – QUESTÕES OBJETIVAS

EDUCADOR FÍSICO
Nome do Candidato:

Nº de Inscrição:

Assinatura:

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
1. É proibido folhear o caderno de provas antes da autorização do fiscal.
2. Confira se este caderno de provas corresponde ao cargo (cabeçalho desta página) para o qual você se
candidatou.
3. Confira os dados impressos no cartão resposta. Quaisquer problemas deverão ser comunicados ao fiscal
de sala, para registro em ata.
4. Assine o cartão de respostas.
5. Verifique se este caderno de prova contém 50 questões. Não serão consideradas reclamações
posteriores ao término da prova.
6. Cada questão da prova objetiva constitui-se de cinco alternativas, identificadas pelas letras A, B, C, D e
E, das quais apenas uma será a resposta correta.
7. Preencha primeiramente o rascunho do cartão de respostas da prova objetiva, que se encontra no final
desta página; em seguida, passe-o a limpo, com caneta esferográfica azul ou preta. Qualquer outra cor
de tinta no cartão de respostas não será aceita pela leitora ótica.
8. Preencha o cartão de respostas da prova objetiva completando totalmente a opção, ao lado dos
números, que corresponde à resposta correta.
9. Serão consideradas incorretas questões para as quais o candidato tenha preenchido mais de uma opção
no cartão de respostas, bem como questões cuja opção apresente rasuras no cartão de respostas.
10. O cartão resposta não será substituído em hipótese alguma; portanto, evite rasuras.
11. Em sala, a comunicação entre os candidatos não será permitida, sob qualquer forma ou alegação.
12. Não será permitido o uso de calculadoras, dicionários, telefones celulares, pen drive ou de qualquer
outro recurso didático, elétrico ou eletrônico, nem o uso de qualquer acessório que cubra as orelhas do
candidato.
13. A prova objetiva terá duração máxima de 3h30min, incluído o tempo para preenchimento do cartão
de respostas.
14. O candidato somente poderá retirar-se do local, bem como levar o caderno de provas, após 1 (uma) hora
de seu início.
15. Os (3) três últimos candidatos somente poderão se retirar da sala de prova simultaneamente e devem
fazê-lo após a assinatura da ata de sala.
16. As saídas para: banheiro, tomar medicamento e água, só serão permitidas acompanhadas por um fiscal
de sala.
17. Os fiscais NÃO estão autorizados a prestar informações de interpretação das questões. Sua função é
apenas fiscalizar e orientar quanto ao funcionamento do certame.
18. Ao concluir a prova, entregue ao fiscal de sala o cartão de respostas.
Boa prova!
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LÍNGUA PORTUGUESA
Cuitelinho
Cheguei na beira do porto
Onde as onda se espaia
As garça dá meia volta
E senta na beira da praia
E o cuitelinho não gosta
Que o botão de rosa caia, ai, ai
Ai quando eu vim
da minha terra
Despedi da parentáia
Eu entrei no Mato Grosso
Dei em terras paraguaia
Lá tinha revolução
Enfrentei fortes batáia, ai, ai [...]

e)

No período I e II o motorista e o dono do carro são
pessoas diferentes

4. Quanto a concordância nominal das orações a seguir, podese afirmar que:
I – Água de coco é bom.
II – É proibida a entrada de pessoas sem colete.
III – Luzia anda meia preocupada.
IV – Ela mesma disse: obrigado!
a)
b)
c)
d)
e)

Somente I e II estão corretas
II, III e IV estão corretas
I, II e IV estão corretas
Todas estão corretas
Todas estão incorretas

5. A alternativa que possui uma construção idêntica em relação
à concordância verbal presente no segundo quadrinho é:

Folclore recolhido por Paulo Vanzolini e Antônio Xandó
1. Observe as afirmações feitas a respeito do texto lido:
I - O texto apresenta uma variação regional que não se adequa
à norma padrão da linguagem
II – A variação linguística do texto está de acordo com a
variedade padrão
III – O texto apresenta uma linguagem coloquial da língua
portuguesa relacionando-a com as tradições rurais do país
a)
b)
c)
d)
e)

I, II e III estão incorretas
somente I e III estão incorretas
I, II e III estão corretas
somente II e III estão corretas
somente I e III estão corretas

2. "Dói demais a dor do amor
Esse amor não morrerá
A saudade ficará
Nesse peito sofredor"
Meu Coração Está de Luto - Zeca Baleiro
Entre os versos de Zeca Baleiro é possível identificar a
seguinte figura de sintaxe:
a)
b)
c)
d)
e)

elipse
pleonasmo
zeugma
silepse
polissíndeto

3. Observe os períodos a seguir:
I – Após a colisão, o motorista e dono do carro compareceu à
delegacia para prestar depoimento.
II - Após a colisão, o motorista e o dono do carro
compareceram à delegacia para prestar depoimento.
A respeito dos períodos é possível afirmar:
a)
b)
c)
d)

No período I e II o motorista e o dono do carro são a
mesma pessoa
No período II o verbo está no plural para concordar com o
sujeito composto
No período I temos sujeito composto
No período I temos sujeito simples por isso o verbo está
no plural

a)
b)
c)
d)
e)

A maioria dos funcionários receberam o benefício
esperado.
Metade das pessoas desistiram da vaga.
Uma parte dos estudantes foi embora.
Grande parte dos medicamentos causam efeitos
colaterais.
A multidão aguardava o prefeito.

6. Das alternativas abaixo, em apenas uma todos os nomes
regem com a preposição “em”:
a)
b)
c)
d)
e)

capaz, passível, perito
indeciso, entendido, sito
perito, apto, dúvida
acessível, amante, capaz
digno, dúvida, obediente

7. Observe o trecho da canção de Vinicius de Moraes:
Eu sei que vou te amar
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Por toda a minha vida eu vou te amar
Em cada despedida eu vou te amar
Desesperadamente
Eu sei que vou te amar
Em relação ao trecho “vou te amar” é correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

ocorreu mesóclise pois o pronome se encontra no meio do
verbo
ocorreu a ênclise, mas a construção está incorreta
ocorreu a próclise em desacordo com norma padrão, mas
é uma construção tipicamente brasileira
ocorreu a próclise em acordo com a norma padrão
a construção “vou amar-te” estaria incorretamente

8. Observe os verbos “preocupar-se”, “preparar” e “pensar”.
Quanto a regência, devem ser classificados em:

- O correto é "disseram-me". Não "me disseram".
- Eu falo como quero. E te digo mais... Ou é "digo-te"?
- O quê?
- Digo-te que você...
- O "te" e o "você" não combinam.
- Lhe digo?
- Também não. O que você ia me dizer?
- Que você está sendo grosseiro, pedante e chato. E que eu
vou te partir a cara. Lhe partir a cara. Partir a sua cara. Como é
que se diz?
- Partir-te a cara.
- Pois é. Parti-la hei, se você não parar de me corrigir. Ou
corrigir-me.
- É para o seu bem.
- Dispenso as suas correções. Vê se esquece-me. Falo como
bem entender. Mais uma correção e eu...
- O quê?
- O mato.
- Que mato?
- Mato-o. Mato-lhe. Mato você. Matar-lhe-ei-te. Ouviu bem?
- Pois esqueça-o e pára-te. Pronome no lugar certo e elitismo!
- Se você prefere falar errado...
- Falo como todo mundo fala. O importante é me entenderem.
Ou entenderem-me?
- No caso... não sei.
- Ah, não sabe? Não o sabes? Sabes-lo não?
- Esquece.
- Não. Como "esquece"? Você prefere falar errado? E o certo é
"esquece" ou "esqueça"? Ilumine-me. Me diga. Ensines-lo-me,
vamos.
- Depende.
- Depende. Perfeito. Não o sabes. Ensinar-me-lo-ias se o
soubesses, mas não sabes-o.
- Está bem, está bem. Desculpe. Fale como quiser.
- Agradeço-lhe a permissão para falar errado que mas dás.
Mas não posso mais dizer-lo-te o que dizer-te-ia.
- Por que?
- Porque, com todo este papo, esqueci-lo.
VERÍSSIMO, Luís Fernando. Comédias para se ler na escola.
Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p.65.
9. O correto é "disseram-me". Não "me disseram". O uso
correto do pronome “me” é justificado pela seguinte regra:
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

transitivo indireto com a preposição “em”; transitivo direto e
indireto; intransitivo
transitivo indireto com a preposição “em”; transitivo direto;
transitivo direto
transitivo direto e indireto; intransitivo; transitivo
intransitivo; transitivo direto; transitivo indireto
transitivo indireto com a preposição “em”; transitivo direto e
indireto; transitivo direto

Leia o texto a seguir para responder a questão 9:
Papos - Luis Fernando Veríssimo
- Me disseram...
- Disseram-me.
- Hein?

A mesóclise é obrigatória nas frases inciadas por verbo
Verbos no passado obrigam a ocorrência da ênclise
Nas frases afirmativas o pronome deve ser proclítico
Deve ocorrer próclise nas frases iniciadas por verbo
Deve ocorrer ênclise nas frases iniciadas por verbo

10. “Num reino muito antigo, há muitos anos atrás Lucas, um
homem inocente morre! Lucas teria sido condenado à forca por
suposta tentativa de homicídio, de uma moça da nobreza.
Minutos antes do enforcamento de Lucas o rei Robert recebe
um pergaminho de Amélia uma espécie de delegada da época,
com os seguintes dizeres: "Homem bom não, mate-o!" Robert
então deu o avaro para o enforcamento de Lucas, com a
certeza de que era culpado, com os dizeres escritos por
Amélia. [...]”
http://eipaludo.blogspot.com.br/2012/03/
a) o uso da vírgula nos dizeres de Amélia afirma que Lucas não
era um homem bom, por isso devia ser morto
b) Robert interpretou erroneamente o pergaminho de Amélia,
por isso Lucas foi condenado
c) a razão da condenação deve-se somente ao uso da
exclamação
d) para considerar Lucas inocente a exclamação deveria ser
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trocada por um ponto final
e) Se a vírgula fosse posta depois da palavra “bom” Lucas
continuaria sendo culpado

b)
c)
d)
e)

2x² -10x + 1
5x² + 10x -1
2x² +10x -1
2x² + 18x – 5

MATEMÁTICA
RACIOCÍNIO LÓGICO
11. No final do ano letivo escolar, dois alunos obtiveram
médias iguais na disciplina de Física. Observe o quadro com a
pontuação dos dois alunos nos quatro bimestres.

Aluno 1
Aluno 2

1º
Bimestre
8
10

2º
Bimestre
6
9

3º
Bimestre
4,5
4

4º
Bimestre
9,5
5

Encontre a variância do aluno 2 para verificar a regularidade na
pontuação por bimestre.
a)
b)
c)
d)
e)

6,5
7,5
8,5
9,5
9,0

a)
b)
c)
d)
e)

6
60
120
240
480

19. A palavra VASSOURA é formada por 8 letras. Determine o
número possível de anagramas dessa palavra:
a)
b)
c)
d)
e)

√2
7
4
3√2
15

V, V, F, F
V, F, F, V
F, F, F, V
V, V, V, V
V, F, F, F

18. Determinar os anagramas da palavra SILVA que tem as
letras SIL juntas e na mesma ordem é:
a)
b)
c)
d)
e)

12. Dois pontos cuja reta que os contém não é paralela ao eixo
x ou ao eixo y é representada por A (1, 9) e B (2, 8). A
distância entre ele é:
a)
b)
c)
d)
e)

17. Sejam p: 3 é um número primo e q: a água do mar é
salgada. A tabela-verdade para estes argumentos p ^ q é:

11.400
10.500
9.542
10.080
12.820

13. Dados os números complexos z1 = 6 + 4i, z2 = 3 + 2i,
determine z3 sabendo que ele é dado por z3 = z1 + z2.

20. Considere a proposição: “Inácia é trabalhadora e bonita, ou
Inácia não é estudiosa.”. Como Inácia não é estudiosa, então:

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

z3 = (-9 + 8i)
z3 = (9 + 8i)
z3 = (9 + 6i)
z3 = (9 – 6i)
z3 = (-9 – 8i)

14. De acordo com as relações de Girard a soma de n raízes
para equações polinomiais de grau n é dada pela relação:
a)

r1 + r2 + r3 + ... + rn-1 + rn = −

b)

r1 + r2 + r3 + ... + rn-2 + rn = −

c)

r1 + r2 + r3 + ... + rn-3 + rn = −

d)

r1 + r2 + r3 + ... + rn-2 + rn =

e)

r1 + r2 + r3 + ... + rn-1 + rn = −

a n−1
an
a n−2
a n−1
a n−3

a3
a n−2
an
an
a

15. O coeficiente angular da reta r, não paralela ao eixo y, que
contem pontos distintos M (7, -3) e N(4, -1) é dada por:
a)
b)
c)
d)
e)

-4
9
1
-2/3
0

16. Se p(x) = 5x² + 14x – 3 e q(x) = 3x² - 4x + 2, então p(x) –
q(x) é:
a)

8x² + 18x + 1

Inácia é trabalhadora e bonita.
Inácia é trabalhadora ou bonita.
Inácia não é trabalhadora ou não é bonita.
Inácia é trabalhadora e não é bonita.
Inácia não é trabalhadora e não é bonita.

21. De quantas maneiras podemos escolher um presidente, um
senador e um deputado federal de um determinado país,
sabendo que, há 5 candidatos a presidente, 18 candidatos a
senador e 24 candidatos a deputado federal?
a)
b)
c)
d)
e)

2016
216
2011
2169
2160

22. Realizou-se uma pesquisa entre os clientes de um
restaurante de uma determinada cidade e revelou-se que,
exatamente:
- 100 gostam somente de peixe;
- 150 gostam somente de carne;
- 20 gostam de peixe e carne.
- 110 não gostam nem de peixe e nem de carne.
Para esta pesquisa, quantas pessoas foram entrevistadas?
a)
b)
c)

340
280
310
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d)
e)

290
300

e)

Wai Wai

23. Determine a negação da proposição “Jerson é trabalhador
e Isis é estudiosa”.

30. Historicamente, em 1992, o Brasil já afastou um presidente
por corrupção passiva. Atualmente corre um processo de
impeachment contra a atual presidente. Uma das acusações
que pesam contra Dilma Rousseff é:

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)

Jerson é trabalhador ou Isis é estudiosa.
Jerson não é trabalhador e Isis é estudiosa.
Jerson não é trabalhador ou Isis é estudiosa.
Jerson não é trabalhador ou Isis não é estudiosa.
Isis não é estudiosa e Jerson é trabalhador.

d)
24. A proposição p → q é equivalente a:
e)
a)
b)
c)
d)
e)

~q → ~p
q→p
~p q
~p → q
~q → q

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31. Sobre o direito à educação da criança e do adolescente,
aponte a alternativa correta:
CONHECIMENTOS GERAIS

25. A Terra Indígena Balaio, cujo relatório antropológico foi
publicado no Diário Oficial da União, sobrepõe-se ao Parque
Nacional do Pico da Neblina, sob responsabilidade:

a)
b)

c)
a)
b)
c)
d)
e)

Do Instituto Marechal Rondon
Do grupo Green Peace
Do Instituto Chico Mendes
Da Secretaria de Cultura e Turismo de São Gabriel
Do Instituto Ecológico de São Gabriel

d)
e)

26. A base da economia do município de São Gabriel da
Cachoeira é a:
a)
b)
c)
d)
e)

Agricultura mecanizada
Agricultura de subsistência
A indústria rural
Turismo
Pesca

a)

0,607
0,608
0.609
0,706
0,806

b)
c)

28. Neste ano de 2016, as Olimpíadas ocorrerão na cidade do
Rio de Janeiro. Em 2020, as Olimpíadas ocorrerão na cidade
de:

d)

a)
b)
c)
d)
e)

e)

Berlim
Londres
Toronto
Amsterdan
Tóquio

Tem direito de organização e participação em entidades
estudantis exclusivamente no âmbito da escola.
Tem direito de contestar critérios avaliativos, podendo
recorrer apenas ao conselho escolar de sua instituição de
ensino.
É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente
atendimento no ensino fundamental, através de programas
suplementares de material didático-escolar, transporte,
alimentação e assistência à saúde;
O acesso ao ensino obrigatório e gratuito não é direito
público subjetivo.
É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente
atendimento no ensino fundamental, através de programas
suplementares de material didático-escolar, transporte,
lazer, alimentação e assistência à saúde.

32. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação
incorreta acerca dos direitos fundamentais da criança e do
adolescente:

27. Segundo o IBGE, em 2010 o IDHM de São Gabriel da
Cachoeira, era:
a)
b)
c)
d)
e)

Ter mantido o programa Bolsa Família.
Ter recebido propina para sua campanha política.
Ser correligionária do ex-presidente Luiz Inácio “Lula” da
Silva.
Crime de responsabilidade previsto na Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Boa versão do Erário Público Federal.

A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à
saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas
que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e
harmonioso, em condições dignas de existência.
Incumbe ao poder público propiciar apoio alimentar à
gestante e à nutriz que dele necessitem.
A criança e o adolescente tem direito somente a proteção
à vida, mediante a efetivação de políticas sociais públicas
que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e
harmonioso, em condições dignas de existência.
Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão
proporcionar condições para a permanência em tempo
integral de um dos pais ou responsável, nos casos de
internação de criança ou adolescente;
A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao
respeito e à dignidade como pessoas humanas em
processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos
civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas
leis;

29. O nome da capital do Estado do Amazonas, recebeu essa
denominação em homenagem à tribo dos índios:

33. Quando à obesidade em crianças e adolescentes, é correto
afirmar que:

a)
b)
c)
d)

a)

Manaós
Barés
Passés
Uaipanas

b)

A prevalência de obesidade em crianças tem diminuído em
todo o mundo;
É um problema apenas de países desenvolvidos;
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c)
d)
e)

Em geral, não está associada a fatores de risco para
distúrbios cardiovasculares e metabólicos.
O tratamento é simples, requerendo apenas cuidados do
profissional médico.
A prevalência de obesidade em crianças tem aumentado
em todo o mundo.

34. A obesidade é uma patologia crônico-degenerativa cuja
etiologia está associada a fatores exógenos e fatores
endógenos. É correto afirmar que é fator endógeno:
a)
b)
c)
d)
e)

Metabolismo
Alimentação
Sedentarismo
Círculo familiar
Medicamento de uso contínuo

ser distendidos. Geralmente não há lesões importantes
envolvidas.
a)
b)
c)
d)
e)

39. Quantos aos responsáveis pela equipe, em especial o
capitão, a ele pesa responsabilidade de:
a)
b)
c)

35. Casos de alterações posturais da coluna vertebral na
adolescência vêm crescendo consideravelmente. Esses casos
aumentam diretamente em virtude de:
a)
b)
c)
d)
e)

Excesso de estudos escolares
Lesões exclusivamente de esportes de contato
Suporte de mochilas escolares de maneira simétrica e
inadequada;
Permanência na posição sentada, adotando posturas
indevidas por longos períodos de tempo.
Alimentação e lazer não orientados

36. Os ferimentos de pele são comuns em todas as idades,
principalmente nos indivíduos que praticam atividade física. As
lesões podem ser divididas genericamente em:
a)
b)
c)
d)
e)

Simples e complexas
Complexas e profundas
Simples e profunda
Superficiais e profundas
Hemorrágica e não-homorrágica

d)
e)

a)
b)

Ele/ela controla os jogadores na área de aquecimento;
No caso de contusão de um jogador, ele/ela autoriza uma
substituição excepcional ou concede um tempo de
recuperação de 3 minutos;
c) Ao final da partida, ele/ela assina a súmula;
d) Durante o jogo, o segundo árbitro decide, apita e sinaliza,
dentre outras ações: penetração na quadra do adversário
e o espaço sob a rede; faltas de posição da equipe
receptora;
e) O 2º árbitro pode, sem apitar, sinalizar as faltas fora de
sua competência, porém deve insistir na marcação destas
junto ao primeiro árbitro;
41. Quanto às regras do basquetebol, a única alternativa
correta é:
a)

a)

b)

b)

c)
d)
e)

38. Dentre os traumatismos em ossos e músculos, temos as
contusões,entorses,luxação. Assinale a alternativa que
preenche correta e respectivamente as lacunas:
I - Nas __________ ocorre o deslocamento do osso dentro da
articulação, o que provoca sensação de osso fora do lugar,dor
forte e limitação importante de movimentação.
II - Nas __________ o trauma é diretamente na pele sobre o
músculo ou osso, com aparecimento local de inchaço, dor
difusa, vermelhidão e aumento da temperatura e dificuldade de
movimentação e apoiar o membro afetado.
III - Após __________ da junta ocorre aparecimento de
inchaço, dor local, imediata, sendo que os ligamentos podem

Depois da partida assinar a súmula e confirmar a
representação de sua equipe no sorteio.
Pedir autorização para trocar o uniforme, no todo ou em
parte;
Pedir autorização para trocar o uniforme, mas apenas se
for todo uniforme;
Na ausência do técnico, solicitar apenas tempos.
Na ausência do técnico, solicitar apenas substituições;

40. Quanto à autoridade e responsabilidade do 2º árbitro, são
corretas as seguintes afirmativas, exceto:

37. Ao perder um dente por traumatismo, o socorrista deverá
ter a seguinte conduta para preservar o dente e tentar um
reimplante:
Por num recipiente com leite evitar esfregar vigorosamente
o dente para não remover os tecidos vivos.
Por num recipiente com qualquer líquido, uma vez que o
dentre contém Cálcio em sua composição e esse mineral
ajuda a equilibrar quimicamente diversas soluções .
Lavar o dente, enrolar o mesmo num pano e na levar para
o médico reimplantar;
Lavar o dente, enrolar o mesmo num pano e na levar para
o dentista reimplantar;
Lavar o dente, enrolar o mesmo num pano e na levar para
qualquer profissional de saúde reimplantar;

Entorses; luxações, contusões
Luxações, contusões, entorses
Câimbras, entorses, luxações
Entorses, câimbras, luxações
Contusões, câimbras, entorses.

c)
d)

e)

Apenas o técnico pode ir até a mesa de controle durante a
partida para obter informações estatísticas apenas quando
a bola estiver morta e o cronômetro de jogo parado.
A bola se torna Morta quando apenas cesta de campo é
convertido;
Uma bola se torna Viva quando durante uma reposição, a
bola está à disposição do jogador que irá repor;
O ato do arremesso termina quando a bola deixa a(s)
mão(s) do jogador e, no caso de um arremesso em
suspensão, um dos pés tenham retornado ao solo;
Uma equipe perderá o jogo por desistência se dez (10)
minutos após o horário marcado para o início do jogo a
equipe não está presente ou não é capaz de apresentar
cinco (5) jogadores prontos para jogar.

42. O Basquetebol entrou no Brasil no final do século XIX
através:
a)
b)
c)
d)
e)

Do professor Augusto Shaw
De imigrantes argentinos
De estudantes americanos
Da ACM – Associação Cristã de Moços
Do professor Mário Eppinghauss

43. São fases do salto em distância:
a)
b)

Corrida de impulso, elevação; encaixe, impulso final,
Corrida de impulso, elevação, fase aérea, queda
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c)
d)
e)

Corrida de impulso, impulsão, fase aérea, impulso final,
queda
Corrida de impulso, impulsão, fase aérea, queda
Corrida de impulso, fase aérea, queda;

50. Quanto ao Desporto, é incorreto afirmar:
a)
b)

44. Nos saltos em distância, atleta lança mão de métodos para
estabelecer as marcas da corrida, são eles:
c)
a)
b)
c)
d)
e)

Método da corrida inversa, método das tentativas, método
matemático;
Método da corrida inversa, método francês, método
alemão;
Método francês, método alemão, método americano;
Método da corrida inversa, método de Lewis, método
francês;
Método francês, método alemão, método russo.

45. As ações do sistema ofensivo 6x0 no Handebol é favorável
contra defesas:
a)
b)
c)
d)
e)

3x3,5x1,4x2
6x0,3x2x1,3x3
3x2x1, 3x3,4x2
3x3,5x1, 3x2x1,
6x0,3x2x1, 5x1

46. O Handebol como é jogado hoje foi incluído como esporte
olímpico nas olimpíadas de:
a)
b)
c)
d)
e)

Barcelona 1992
Seul, 1988
Montreal,1976
Moscou,1980
Munique,1972

47. No nado crawl, os movimentos de braços determinam a
maior predominância de propulsão. A puxada é o movimento
mais importante, em que o cotovelo fica flexionado e mantido:
a)
b)
c)
d)
e)

Acima da mão durante a primeira parte da tração;
Acima da cabeça durante a primeira parte da tração;
Paralelo à mão durante a primeira parte da tração;
Totalmente flexionado durante a primeira parte da tração;
Acima e paralelo a mão durante a primeira parte da
tração;

48. A pernada do nado ________ dever ser feita procurando
tornar os pés como pás de hélices e não como pás de remos.
Qual das opções abaixo completa corretamente a lacuna:
a)
b)
c)
d)
e)

Costas
Borboleta
Crawl
Peito
Costas e crawl

49. O ensino será ministrado com base nos seguintes
princípios:
a)
b)
c)
d)
e)

liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, mas não
divulgar o pensamento, a arte e o saber;
gratuidade do ensino público em estabelecimentos nãooficiais
garantia de padrão de qualidade apenas para o ensino
fundamental;
pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e
coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
igualdade de condições para o acesso e permanência na
escola, exceto para populações indígenas, na forma da lei;

d)
e)

É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e
não-formais, como direito de cada um;
Que as entidades desportivas dirigentes e associações
tem autonomia, quanto a sua organização e
funcionamento;
O tratamento igualitário para o desporto profissional e o
não- profissional;
Que a proteção e o incentivo às manifestações desportivas
de criação nacional precisam ser observado
A justiça desportiva terá o prazo máximo de sessenta dias,
contados da instauração do processo, para proferir
decisão final;

