
GABARITO 4 
 

 

CCCAAADDDEEERRRNNNOOO   DDDEEE   QQQUUUEEESSSTTTÕÕÕEEESSS   
 

N.o  DE ORDEM:  N.o  DE INSCRIÇÃO:  
NOME DO CANDIDATO:  

 

IIINNNSSSTTTRRRUUUÇÇÇÕÕÕEEESSS   PPPAAARRRAAA   AAA   RRREEEAAALLLIIIZZZAAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDAAA   PPPRRROOOVVVAAA   
1. Confira os campos N.o  DE ORDEM, N.o  DE INSCRIÇÃO e 

NOME, que constam na etiqueta fixada em sua carteira. 

2. Confira se o número do gabarito deste caderno 
corresponde ao constante na etiqueta fixada em sua 
carteira. Se houver divergência, avise, imediatamente, o 
fiscal. 

3. É proibido folhear o Caderno de Questões antes do 
sinal, às 14 horas. 

4. Após o sinal, confira se este caderno contém 40 questões 
objetivas e/ou qualquer tipo de defeito. Qualquer 
problema, avise, imediatamente, o fiscal. 

5. Durante a realização da prova, é proibido o uso de 
dicionário, de calculadora eletrônica, bem como a 
consulta a qualquer material adicional. Também é 
proibido o uso de boné, de relógio, de celulares, de bips, 
de aparelhos de surdez, de MP3 player ou de aparelhos 
similares. 

6. A comunicação ou o trânsito de qualquer material entre 
os candidatos são proibidos. A comunicação, se 
necessária, somente poderá ser estabelecida por 
intermédio dos fiscais. 

7. O tempo mínimo de permanência na sala é de 2 horas, 
após o início da prova. 

8. No tempo destinado a esta prova (5 horas), está incluído 
o de preenchimento da Folha de Respostas. 

 
 

9. Transcreva as respostas deste 
caderno para a Folha de Respostas. 
A resposta será a soma dos 
números associados às alternativas 
corretas. Para cada questão, 
preencha sempre dois alvéolos: um 
na coluna das dezenas e um na 
coluna das unidades, conforme 
exemplo ao lado: questão 13, 
resposta 09 (soma das proposições 
01 e 08). 

10. Se desejar, transcreva as respostas deste caderno no 
Rascunho para Anotação das Respostas constante 
abaixo e destaque-o, para recebê-lo hoje, ao término da 
prova, no horário das 19h15min às 19h30min, mediante 
apresentação do documento de identificação. Após esse 
período, não haverá devolução. O Caderno de Questões 
não será devolvido. 

11. Ao término da prova, levante o braço e aguarde 
atendimento. Entregue ao fiscal este caderno, a Folha 
de Respostas, o Rascunho para Anotação das 
Respostas e o Caderno Versão Definitiva da Redação. 

12. A desobediência a qualquer uma das determinações dos 
fiscais poderá implicar a anulação da sua prova. 

13. São de responsabilidade única do participante a leitura e 
a conferência de todas as informações contidas no 
Caderno de Questões e na Folha de Respostas. 

Corte na linha pontilhada. ........................................................................................................... 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

Questão 31 / 36 
 

Considerando que a prática regular da atividade 
física melhora a saúde e a longevidade das 
pessoas, é correto afirmar que 
01) a longevidade das pessoas é focalizada, em 

especial, na melhoria da funcionalidade do 
sistema cardiovascular. 

02) uma das razões da importância da prática 
regular da atividade física é a prevenção de 
doenças como o combate ao excesso de 
gordura. 

04) a composição corporal se modifica com o 
envelhecimento, uma vez que, na velhice, 
ocorre a diminuição da massa lipídica e o 
aumento da massa magra. 

08) para que a atividade física regular seja efetiva, 
no seu objetivo de promoção da saúde e 
diminuição da obesidade, ela deve estar 
associada a exercícios de sobrecarga. 

16) com o envelhecimento a prática regular de 
atividade física passa a não ser importante, 
devido ao declínio progressivo das reservas 
funcionais. 

 

 
 
 
 

Questão 32 / 37 
 

Considerando as regras do esporte coletivo futsal, 
assinale o que for correto. 
01) O número de substituições de jogadores é 

limitado a cinco, por período de tempo de jogo. 
02) A penalidade máxima é cobrada a uma 

distância de seis metros, e o tiro livre direto 
sem barreira, a dez metros do ponto central da 
meta. 

04) Um jogador do banco de reserva que impede o 
gol da equipe adversária deve ser punido com 
um cartão vermelho. 

08) O número mínimo para se iniciar uma partida é 
de seis jogadores, um dos quais é 
obrigatoriamente o goleiro. 

16) A troca de posição entre o goleiro e os demais 
jogadores de linha não pode ocorrer durante o 
jogo. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Questão 33 / 38 
 

Sobre o esporte, em especial os jogos esportivos 
coletivos, é correto afirmar que 
01) o futebol de várzea, ou pelada, é aquele 

organizado na rua ou na comunidade. 
02) a partir das Olimpíadas de Sidney-2000 o 

voleibol se tornou espetáculo e entrou para o 
mundo dos negócios. 

04) a partir das Olimpíadas de Los Angeles, em 
1984, a regra que permitia, no voleibol, o 
bloqueio ao saque deixou de existir. 

08) o governo militar do presidente Médici valeu-se 
da vitória da seleção de futebol na Copa do 
Mundo de 1970 para desviar a atenção da 
população brasileira da crise econômica. 

16) a boa administração dos clubes faz com que o 
preço do jogador de futebol brasileiro seja alto 
em comparação ao mercado europeu. 
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Questão 34 / 39 
 

Considerando que o jogo faz parte da cultura e a 
competição é um dos elementos que o constituem, 
desde as civilizações antigas às modernas, é 
correto afirmar que 
01) o esporte competitivo possui caráter lúdico, 

realizado de forma voluntária, tendo como 
características a liberdade e o prazer. 

02) diferente do esporte o jogo não deve ser 
vinculado à necessidade física ou ao dever 
moral de representar alguma instituição ou 
grupo. 

04) a competição não é um dos principais objetivos 
dos jogos nos grandes eventos esportivos, uma 
vez que neles acontece a confraternização 
entre os povos. 

08) a influência cultural que se apresenta nas 
competições tem suas raízes manifestadas em 
países como a China. 

16) o caráter social do jogo torna-o uma 
necessidade regular como se fosse um 
complemento, um hábito necessário à vida do 
jogador. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 35 / 40 
 

Considerando a dança como uma das formas mais 
antigas de expressão do ser humano, é correto 
afirmar que 
01) apesar da influência cultural existem somente 

as seguintes formas de danças registradas: o 
balé, a dança contemporânea e as danças 
folclóricas. 

02) as formas de manifestação de danças foram 
modificadas ao longo do tempo influenciadas 
pela cultura e pela tradição de cada povo. 

04) a dança, na perspectiva escolar, não objetiva o 
rendimento técnico e a execução perfeita do 
gesto. 

08) a dança se constitui elemento significativo da 
disciplina de Educação Física, no espaço 
escolar. 

16) nas escolas pode-se observar que a dança é 
muito valorizada, principalmente, se comparada 
às práticas esportivas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


