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CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS DO CONCURSO PÚBLICO

NOME:
INSCRIÇÃO:

Proibido folhear o
Caderno de Questões
antes da autorização
do fiscal.

CPF:
Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br

PROFESSOR (A) AF (EDUCAÇÃO FÍSICA)

ATENÇÃO!
Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem com o registrado no topo
de cada página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam
tomadas as devidas providências.
Informações gerais:
1. Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:
a. este Caderno de Questões Objetivas, contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha;
b. um Cartão de Respostas destinado ao preenchimento das respostas das questões objetivas
formuladas na prova.
2. Ao receber o Cartão de Respostas você deverá:
a. conferir seu nome e número de inscrição;
b. ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;
c. assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.
3. As questões são identificadas pelo número que se situa antes do enunciado de cada questão.
4. Durante a aplicação da prova não será permitido:
a. qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;
b. levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
c. portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina
fotográfica ou equivalente;
d. anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Caderno
de Questões;
e. fazer consulta em material de apoio ou afins.
5. Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
6. Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.
7. Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações
realizadas no local indicado no Cartão de Respostas.
8. No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será anulada a questão com
mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
9. O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum
registro fora dos locais destinados às respostas.
10. Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas
devidamente preenchido e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO do
concurso.
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Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 40

b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

1 Analise as afirmativas a seguir:
I. Fomentar a articulação da escola com os diferentes
espaços educativos, culturais e esportivos e com
equipamentos públicos, como centros comunitários,
bibliotecas, praças, parques, museus, teatros, cinemas e
planetários, é uma das estratégias da Meta 6 do Plano
Nacional de Educação, de acordo com a Lei Federal nº
13.005, de 2014.
II. Implantar, ao longo do Plano Nacional de Educação
(PNE), salas de recursos multifuncionais e fomentar a
formação continuada de professores e professoras para o
atendimento educacional especializado nas escolas
urbanas, do campo, indígenas e de comunidades
quilombolas é uma das estratégias da Meta 4 do PNE, de
acordo com a Lei Federal nº 13.005, de 2014.
III. Apoiar a ampliação das equipes de profissionais da
educação para atender à demanda do processo de
escolarização dos (das) estudantes com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades
ou superdotação, garantindo a oferta de professores (as)
do atendimento educacional especializado, profissionais de
saúde, fisioterapeutas e fonoaudiólogos, tradutores (as) e
intérpretes de Libras, guias-intérpretes para surdos-cegos,
professores de Libras e professores bilíngues, é uma das
estratégias da Meta 6 do Plano Nacional de Educação, de
acordo com a Lei Federal nº 13.005, de 2014.

3 Analise as afirmativas a seguir:
I. Oficialmente, no handebol, uma equipe consiste em oito
jogadores, no máximo. Não mais do que cinco jogadores
podem estar presentes na quadra de jogo ao mesmo tempo.
Os demais jogadores são suplentes que podem ser
remanejados ou substituídos a qualquer momento pelo
técnico adversário. Na possibilidade de algum jogador sofrer
uma fratura que o impeça de continuar no jogo, o técnico é
impedido de substituí-lo.
II. O objetivo do voleibol é fazer a bola passar sobre a rede de
modo que a bola toque no chão dentro da quadra adversária,
ao mesmo tempo que se evita que os adversários consigam
fazer o mesmo. O voleibol é um desporto olímpico que pode
ser praticado nas modalidades individual, em duplas ou em
equipes de até doze jogadores, de acordo com as regras
olímpicas oficiais.
III. Oficialmente, no basquetebol, o jogo é conduzido pelos
oficiais, oficiais de mesa e um comissário, se presente. A
cesta que é atacada por uma equipe é a cesta dos
adversários e a cesta que é defendida por uma equipe é a sua
própria cesta. Nesse esporte, a equipe que marcou o maior
número de pontos ao final do tempo de jogo será a
vencedora.
Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

2 Analise as afirmativas a seguir:
I. O basquetebol, quando praticado profissionalmente, deve
seguir um conjunto complexo de regras, e suas competições
devem ser dirigidas por árbitros, marcadores, auxiliares,
cronometrista e outros profissionais. Oficialmente, o
basquetebol deve ser jogado por equipes de dezesseis
jogadores em cada time, além de três arremessadores
externos. Nesse esporte, o papel de cada jogador é definido
pelo técnico, o qual deve determinar a organização e a
estratégia adotada de colaboração entre os membros do
time.
II. Oficialmente, no basquetebol, considera-se uma falta o
arremesso triangular envolvendo dois jogadores de um
mesmo time no espaço delimitado pela linha de ataque
adversária, em um período superior a três segundos.
III. O voleibol é um esporte praticado numa quadra dividida
em quatro seções convexas por uma rede, possuindo duas
equipes de quinze jogadores em cada lado, em geral. Esse
esporte é pouco recomendável para o ambiente escolar, pois
impede a interação entre os atletas e expõe os educandos ao
risco de lesões e fraturas. No entanto, enquanto atividade
física não escolar, o voleibol costuma ser reservado apenas
para indivíduos portadores de necessidades especiais.
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4 Analise as afirmativas a seguir:
I. As atividades de Educação Física escolar devem priorizar o
estímulo ao desenvolvimento das capacidades individuais
dos educandos, inclusive em relação à motricidade humana.
Nesse contexto, o educador deve selecionar um conjunto de
atividades a serem realizadas ao longo do ano letivo,
evitando envolver os alunos em práticas esportivas inclusivas
como a natação, pois esse esporte põe em risco o bom
desenvolvimento da psicomotricidade da criança.
II. Pessoas com deficiência e indivíduos das mais diferentes
idades podem praticar a natação, o que torna esse esporte
uma prática bastante inclusiva e convidativa. Essa
modalidade esportiva pode ser realizada em diferentes estilos
com fins competitivos, pedagógicos e recreativos. No
contexto escolar, por exemplo, esse esporte favorece a
melhoria do condicionamento físico, pois proporciona a baixa
da pressão sanguínea diastólica, o enrijecimento dos vasos
sanguíneos e menor capilarização.
III. No basquetebol, a quadra de ataque de uma equipe
consiste uma cesta dos adversários, a parte interna da tabela
e aquela parte da quadra de jogo limitada pela linha final atrás
da cesta dos adversários, as linhas laterais e a margem
interna da linha central mais próxima da cesta dos
adversários.
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Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

5 Analise as afirmativas a seguir:

7 Analise as afirmativas a seguir:

I. Uma das possíveis propostas para se trabalhar o futebol no
ambiente escolar é utilizá-lo de forma lúdica, voltado para a
socialização e para o conhecimento da nossa cultura, pois
essa modalidade esportiva pode ir além da formação de
atletas. No contexto escolar, esse esporte pode ajudar na
consolidação de valores sociais, como o respeito ao próximo
e o espírito esportivo.

I. A mandíbula é o único osso móvel da face e encontra-se
articulado com os ossos temporais através de seus côndilos
formando a articulação têmporo-mandibular, conhecida
como ATM. A mandíbula apresenta-se em “forma de
ferradura” onde estão formadas as falanges ligamentares
inferiores, e possui dois ramos, que representam uma
continuação do corpo em uma angulação denominada
ângulo da mandíbula.

II. Na iniciação ao atletismo, como desporto de base, entendese que o processo de aprendizagem nas escolas deverá
ocorrer como conhecimento e direcionamento dos
movimentos corporais, auxiliando no processo de aquisição
das qualidades físicas de base e contribuindo para o
crescimento e desenvolvimento dos escolares.
III. A dança, na Educação Física escolar, possibilita um grande
número de atividades individuais e em grupo que podem ser
realizadas pelos educandos. No ambiente escolar, a dança
deve permitir o máximo de integração com os processos de
ensino-aprendizagem a fim de atender aos objetivos gerais
propostos na instituição de ensino.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

6 Analise as afirmativas a seguir:
I. O basquetebol, quando praticado para fins educacionais,
deve seguir um conjunto complexo e rígido de regras e suas
competições devem ser dirigidas por árbitros profissionais,
marcadores, auxiliares e cronometrista. No ambiente escolar,
o basquetebol deve ser jogado por equipes de nove
jogadores em cada time, além de três arremessadores.
Nesse esporte, o papel de cada jogador é definido pelo
árbitro, o qual deve desestimular o espírito esportivo na
equipe.
II. A natação é um esporte que pode ser praticado apenas por
indivíduos com idade inferior a 18 anos, não sendo possível a
sua prática por pessoas com deficiência motora. Essa
modalidade esportiva pode ser realizada em diferentes estilos
com fins competitivos, exclusivamente. No contexto escolar,
por exemplo, esse esporte favorece a melhoria do
condicionamento físico, pois proporciona a baixa da pressão
sanguínea diastólica, enfraquecendo os vasos sanguíneos.
III. O basquetebol é disputado por duas equipes de onze
jogadores (sete em campo e cinco suplentes). Esse esporte é
jogado com uma bola e o objetivo é inseri-la no cesto fixo que
está localizado no centro do campo. Os aros que formam os
cestos são colocados a uma altura de três metros e cinco
centímetros. O campo deve ter o formato de um quadrado
regular com aresta de sete metros. Os jogadores podem
caminhar no campo desde que batam a bola contra o chão a
cada passo dado.
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II. Os músculos são estruturas anatômicas de formas e
comprimentos variáveis, formadas por miócitos e que se
inserem aos ossos através de tendões. Eles são
caracterizados pela contração (capacidade de diminuir o
comprimento) e relaxamento, ações que movimentam partes
do corpo, inclusive os órgãos internos. Os músculos
representam uma grande parte do peso corporal total e são
capazes de transformar energia química em energia
mecânica.
III. Os músculos estriados esqueléticos têm a fáscia
muscular, que é uma lâmina de tecido epitelial que reveste
externamente cada músculo. Sua espessura varia de músculo
para músculo, dependendo da sua função. A fáscia muscular
envolve as fibras musculares mantendo-as juntas, permitindo
o fácil deslizamento dos músculos entre si durante a
contração muscular.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

8 Analise as afirmativas a seguir:
I. No ser humano, as falanges são classificadas como ossos
longos e cada dedo é composto por três falanges. Elas estão
divididas em falanges proximais, falanges médias e falanges
distais. Existe uma particularidade entre as falanges: o
primeiro dedo (polegar) da mão não possui falange média,
possui somente a proximal e a distal; e o quinto dedo é
denominado dedo mínimo.
II. O esterno é um osso chato, laminar e que está localizado
na parte mediana anterior da caixa torácica. É formado por
três porções: manúbrio, que corresponde à parte superior e
dilatada; o corpo, parte média; e o processo xifoide, parte
inferior. Encontra-se articulado com as clavículas e com as
cartilagens costais dos sete primeiros pares de costelas.
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III. No músculo não estriado (ou músculo liso), as células não
apresentam as estriações que são microscopicamente
visíveis nas células musculares esqueléticas. Como este
músculo é encontrado nas paredes das vísceras ocas e
tubulares, como nos vasos sanguíneos, estômago e
intestinos, é também chamado de músculo visceral. O
músculo não estriado (músculo liso) é um músculo
involuntário, pois suas contrações comandam o movimento
de materiais através dos sistemas de órgãos do corpo
humano.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

9 Analise as afirmativas a seguir:
I. Os músculos são estruturas que contêm uma grande rede
vascular que os nutre de sangue venoso, abastecendo-os de
oxigênio e nutrientes, necessários ao seu dispêndio de
energia com o trabalho muscular. O músculo funciona como
um depósito das substâncias nele injetadas e que aos
poucos vai sendo absorvida pela presença da grande rede
vascular nele contido.
II. Nos músculos voluntários, as contrações estão
normalmente sob controle consciente do indivíduo que as
executa. As contrações desses músculos não requerem um
propósito consciente, como, por exemplo, usualmente um
indivíduo não tem que pensar na contração dos músculos
envolvidos na manutenção da postura. Os músculos
voluntários são controlados pela porção do sistema nervoso
somático.
III. Os músculos superficiais ou cutâneos são os músculos
que se encontram logo abaixo da pele e não apresentam
inserções na camada profunda da pele. Podemos encontrálos no crânio e na face, no pescoço e na região hipotênar da
mão.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

10 Analise as afirmativas a seguir:
I. O voleibol é um esporte que exige um elevado gasto
energético por parte dos seus praticantes. Os movimentos de
quicar a bola no chão da quadra, arremessar a bola e pular
em direção à cesta para marcar um ponto costumam
representar um exercício físico completo, que movimenta
todos os principais grupos musculares.
II. O objetivo do futsal é fazer a bola passar sobre a rede de
modo que a bola toque no chão dentro da quadra adversária.
O futsal é um desporto olímpico que deve ser praticado nas
modalidades individual ou em duplas e, em competições
oficiais, é praticado em três tempos de sete minutos, cada.
III. Ainda que a competição pareça ser algo inerente ao
trabalho com o atletismo, o professor deverá ter o cuidado de
tratá-la como um fator que favoreça a motivação de todas as
crianças, pensando em estratégias para não gerar a exclusão
de alguns alunos do processo educativo.
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Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

11 Analise as afirmativas a seguir:
I. O futsal, também conhecido como futebol de salão, é uma
modalidade esportiva que foi adaptada do futebol de quadra
para os campos e gramados. No futsal escolar, o educador
deve desestimular a cooperação entre os alunos, além de
distanciar o seu trabalho das práticas lúdicas. Essas
medidas, ao mesmo tempo em que são bastante
pragmáticas, estão totalmente alinhadas às determinações
do Plano Nacional de Educação (PNE), para a Educação
Física escolar.
II. O atletismo no ambiente escolar proporciona muitas
possibilidades de realização de esportes em grupo, com o uso
de recursos e equipamentos adicionais, como bolas, redes e
uniformes para diferenciar os times. Em geral, esse esporte é
realizado em grupo, com um tempo específico para cada
partida. Assim, ao final de cada tempo, a equipe que obtiver o
maior número de pontos, vence o jogo.
III. No Brasil, a dança não contribui para o desenvolvimento de
possibilidades de aprendizagem. Os Parâmetros Curriculares
Nacionais inserem a dança na área de Educação Física, no
bloco das atividades rítmicas e expressivas, considerando-a
uma manifestação da cultura corporal, que tem como
característica as intenções de manifestar as necessidades
fisiológicas dos indivíduos, apenas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

12 Analise as afirmativas a seguir:
I. Promover, no prazo de vigência do Plano Nacional de
Educação (PNE), a universalização do atendimento escolar à
demanda manifesta pelas famílias de crianças de 0 (zero) a 3
(três) anos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação,
observado o que dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, é uma das estratégias da Meta 4 do PNE,
de acordo com a Lei Federal nº 13.005, de 2014.
II. Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do
acesso à escola, do atendimento educacional especializado,
da permanência dos estudantes na instituição educacional e
do desenvolvimento escolar dos alunos com deficiência, com
transtornos globais do desenvolvimento, com altas
habilidades ou com superdotação, beneficiários de programas
de transferência de renda, através da inclusão dos pais ou
familiares desses alunos no processo de tomada de decisão
da instituição de ensino, é uma das estratégias da Meta 7 do
Plano Nacional de Educação, de acordo com a Lei Federal nº
13.005, de 2014.
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III. Instituir, em regime de colaboração, programa de
construção de escolas com padrão arquitetônico e de
mobiliário adequado para atendimento em tempo integral,
prioritariamente em comunidades pobres ou com crianças
em situação de vulnerabilidade social, é uma das estratégias
da Meta 6 do Plano Nacional de Educação, de acordo com a
Lei Federal nº 13.005, de 2014.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

13 Analise as afirmativas a seguir:
I. Promover, em parceria com as áreas de saúde e
assistência social, o acompanhamento e o monitoramento
do acesso à escola, identificar motivos de absenteísmo e
colaborar com os estados, o Distrito Federal e os municípios
para a garantia de frequência e apoio à aprendizagem, de
maneira a estimular a ampliação do atendimento desses (as)
estudantes na rede pública regular de ensino, é uma das
estratégias da Meta 8 do Plano Nacional de Educação, de
acordo com a Lei Federal nº 13.005, de 2014.
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II. Garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira
de Sinais (LIBRAS), como primeira língua, e a modalidade
escrita da língua portuguesa como segunda língua, aos (às)
alunos (as) surdos (as) e com deficiência auditiva de 5 (cinco)
a 12 (doze) anos, em escolas e classes bilíngues e em escolas
inclusivas, bem como a adoção do Sistema Braille de leitura
para cegos e surdos-cegos, é uma das estratégias da Meta 9
do Plano Nacional de Educação, de acordo com a Lei Federal
nº 13.005, de 2014.
III. Promover a articulação intersetorial entre órgãos e
políticas públicas de saúde, assistência social, transporte
público e direitos humanos, em parceria com as famílias, com
o fim de desenvolver modelos de atendimento voltados à
continuidade do atendimento escolar, na educação de jovens
e adultos, das pessoas com deficiência e transtornos globais
do desenvolvimento com idade inferior à faixa etária de
escolarização obrigatória, de forma a assegurar a atenção
integral ao longo da vida, é uma das estratégias da Meta 8 do
Plano Nacional de Educação, de acordo com a Lei Federal nº
13.005, de 2014.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

II. Manter e ampliar os programas suplementares que
promovam a acessibilidade nas instituições públicas, para
garantir o acesso e a permanência dos (as) alunos (as) com
deficiência por meio da adequação arquitetônica, da oferta de
transporte acessível e da disponibilização de aulas
complementares de reforço escolar, assegurando, ainda, no
contexto escolar, em todas as etapas, os níveis e
modalidades de ensino e a identificação dos (as) alunos (as)
com altas habilidades ou superdotação, é uma das
estratégias da Meta 3 do Plano Nacional de Educação, de
acordo com a Lei Federal nº 13.005, de 2014.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

III. Institucionalizar e manter, em regime de colaboração, o
programa nacional de ampliação e reestruturação das
escolas públicas, por meio da instalação de quadras
poliesportivas, de laboratórios, inclusive de informática, de
espaços para atividades culturais, de bibliotecas, de
auditórios, de cozinhas, de refeitórios, de banheiros e outros
equipamentos, bem como da produção de material didático e
da formação de recursos humanos para a educação em
tempo integral, é uma das estratégias da Meta 6 do Plano
Nacional de Educação, de acordo com a Lei Federal nº
13.005, de 2014.

II. Promover o desenvolvimento de pesquisas
interdisciplinares para subsidiar a formulação de políticas
públicas intersetoriais que atendam às especificidades
educacionais de estudantes com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação que dispensam medidas de atendimento
especializado, é uma das estratégias da Meta 8 do Plano
Nacional de Educação, de acordo com a Lei Federal nº
13.005, de 2014.

15 Analise as afirmativas a seguir:
I. Expandir a oferta gratuita de educação profissional técnica
por parte das entidades privadas de serviço social e de
formação profissional vinculadas a instituições
internacionais, de forma concomitante ao ensino ofertado na
rede escolar pública é uma das estratégias da Meta 6 do
Plano Nacional de Educação, de acordo com a Lei Federal nº
13.005, de 2014.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

III. Garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão
do ensino regular sob alegação de deficiência e promovida a
articulação pedagógica entre o ensino regular e o
atendimento educacional especializado, é uma das
estratégias da Meta 4 do Plano Nacional de Educação, de
acordo com a Lei Federal nº 13.005, de 2014.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

Marque a alternativa CORRETA:

d) Todas as afirmativas estão corretas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

14 Analise as afirmativas a seguir:

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

I. Estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da
jornada escolar de alunos (as) matriculados (as) nas escolas
da rede pública de Educação Básica por parte das entidades
privadas de serviço social desvinculadas do sistema sindical,
de forma concomitante e em articulação com a rede pública
de ensino, é uma das estratégias da Meta 4 do Plano
Nacional de Educação, de acordo com a Lei Federal nº
13.005, de 2014.

d) Todas as afirmativas estão corretas.
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16 Analise as afirmativas a seguir:
I. O direito à igualdade de condições para o acesso e a
permanência na escola é assegurado às crianças pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente.
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II. É dever do Estado assegurar ao adolescente o acesso ao
Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, em conformidade
com o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

17 Analise as afirmativas a seguir:
I. A criança e o adolescente, no Brasil, têm direito à educação,
visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, entre
outros aspectos previstos no Estatuto da Criança e do
Adolescente.
II. A criança tem direito à educação, à saúde e à convivência
social assegurados pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente.
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II. No ambiente escolar, o atletismo compreende atividades
bastante diversificadas, como as corridas de velocidade, de
resistência, com obstáculos e de revezamento, o nado
sincronizado e os jogos em equipe. O atletismo, nesse
contexto, é visto como um conjunto de habilidades
específicas que contribuem para o desenvolvimento de um
correto caminhar, correr, saltar, lançar e arremessar.
III. Estimular e encorajar os educandos a descobrir novos
espaços e formas, a superar as suas limitações e condições e
a enfrentar novos desafios em relação aos aspectos afetivos,
motores, sociais e cognitivos, são algumas das possibilidades
que podem ser desenvolvidas através da dança na Educação
Física escolar.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

20 Analise as afirmativas a seguir:

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

I. A caixa torácica desempenha um papel importante na
mecânica respiratória e na proteção dos órgãos internos
torácicos. A parte superior da caixa torácica apresenta uma
abertura, delimitada lateralmente pelo primeiro par de
costelas, posteriormente pelo osso esterno e anteriormente
pelas margens superiores da primeira vértebra torácica. A
parte inferior da caixa torácica é delimitada lateralmente
pelos 11º e 12º pares de costelas, pelas cartilagens costais
unidas dos pares da sétima até a décima costela,
anteriormente pelo processo xifoide e posteriormente pela
décima segunda vértebra torácica.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

18 Analise as afirmativas a seguir:
I. A diversidade cultural que caracteriza o Brasil tem na dança
uma de suas expressões mais significativas, constituindo um
amplo leque de possibilidades de aprendizagem para os
alunos de uma instituição de ensino. Nesse contexto, os
Parâmetros Curriculares Nacionais consideram a dança uma
manifestação da cultura corporal, que tem como
característica as intenções de comunicação e de expressão,
por meio de gestos e estímulos sonoros.
II. A diversidade cultural que caracteriza o Brasil tem na dança
uma de suas expressões menos significativas, constituindo
um entrave para o desenvolvimento das habilidades e
possibilidades motoras das crianças e adolescentes.

II. As costelas são ossos alongados e arqueados, em doze
pares. Posteriormente, elas se articulam com as vértebras
torácicas e, anteriormente, com o osso esterno (apenas as
costelas verdadeiras se articulam com este osso) ou com as
cartilagens das costelas suprajacentes (os três pares de
costelas falsas). Existem dois pares livres que apenas se
articulam posteriormente com as vértebras.

Marque a alternativa CORRETA:

III. As vértebras são peças ósseas irregulares que unidas
formam a coluna vertebral. Em anatomia convencionou-se
que a referência das vértebras é feita por abreviação, por
exemplo, colocando-se uma abreviação para designar a
região da coluna (C para cervical, T para tegumentar, L para
lombar, S para sacral e Co para coccígea) e o número da
vértebra em algarismos romanos. As vértebras são em
número de 23 e estão distribuídas nas regiões da coluna.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

Marque a alternativa CORRETA:

b) Apenas uma afirmativa está correta.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

III. No basquetebol, o objetivo do jogo é introduzir a bola no
cesto da equipe adversária (marcando pontos) e,
simultaneamente, evitar que a bola seja introduzida no próprio
cesto, respeitando as regras do jogo. Nesse esporte, a equipe
que marca o menor número de pontos ao final do tempo
regular de vinte e dois minutos é considerada a vencedora.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

19 Analise as afirmativas a seguir:
I. O futsal é um esporte que pode ser amplamente explorado
pelo educador na Educação Física escolar. Nesse contexto, o
futsal possibilita à criança desenvolver-se emocionalmente,
aprendendo o respeito às regras desse esporte, às normas de
convivência interpessoal, de respeito ao próximo e às
situações de perda e ganho do jogo.
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21 Analise as afirmativas a seguir:
I. No Brasil, a Educação Básica no Nível Fundamental deve ter
carga horária mínima anual de mil e oitocentas horas,
distribuídas por um mínimo de trezentos dias de efetivo
trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames
finais, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional.
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II. Os docentes devem incumbir-se de colaborar com as
atividades de articulação da escola com as famílias e a
comunidade, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

22 Analise as afirmativas a seguir:
I. No Brasil, as crianças e os adolescentes têm direito à
educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa,
ao preparo para o exercício da cidadania e à qualificação
para o trabalho, de acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente.
II. As crianças e os adolescentes, no Brasil, têm o direito à
proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas
sociais públicas que permitam o nascimento e o
desenvolvimento sadio e harmonioso desses indivíduos, em
condições dignas de existência, de acordo com o Estatuto da
Criança e do Adolescente.
III. No Brasil, as crianças não podem ter preferência na
formulação ou na execução de políticas públicas sociais,
educacionais ou de saúde, conforme determina o Estatuto da
Criança e do Adolescente.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
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24 Analise as afirmativas a seguir:
I. Fomentar pesquisas voltadas para o desenvolvimento de
metodologias, materiais didáticos, equipamentos e recursos
de tecnologia assistiva, com vistas à promoção do ensino e
da aprendizagem, bem como das condições de
acessibilidade dos (as) estudantes com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades
ou superdotação, é uma das estratégias da Meta 4 do Plano
Nacional de Educação, de acordo com a Lei Federal nº
13.005, de 2014.
II. Garantir o atendimento educacional especializado em salas
de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços
especializados, públicos ou conveniados, nas formas
complementar e suplementar, a todos (as) alunos (as) com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação, matriculados (as) na rede
pública de Educação Básica, independentemente da
necessidade identificada por meio de avaliação, ouvidos a
família e o aluno, é uma das estratégias da Meta 6 do Plano
Nacional de Educação, de acordo com a Lei Federal nº
13.005, de 2014.
III. Estimular a criação de centros multidisciplinares de apoio,
pesquisa e assessoria, articulados com instituições
acadêmicas e integrados por profissionais das áreas de
saúde, assistência social, pedagogia e psicologia, para apoiar
o trabalho dos (as) professores da Educação Básica com os
(as) alunos (as) com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, é uma
das estratégias da Meta 4 do Plano Nacional de Educação, de
acordo com a Lei Federal nº 13.005, de 2014.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

23 Analise as afirmativas a seguir:

d) Todas as afirmativas estão corretas.

I. O castigo físico, no contexto do Estatuto da Criança e do
Adolescente, não inclui as ações de natureza disciplinar
aplicadas com o uso da força física sobre a criança que
resultem em sofrimento físico.
II. A mãe de uma criança com Síndrome de Down encontrou
dificuldade para matriculá-la em uma escola especializada
para crianças com deficiência, pois descobriu que a rede
pública de ensino do seu município não dispõe de tal
equipamento. Assim, de acordo com as imposições do
Estatuto da Criança e do Adolescente, a Administração
Municipal deverá criar uma escola específica para
atendimento dessa criança separadamente da rede regular de
ensino.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

Texto para as questões de 25 a 32
Métodos Socializados de Ensino

TRABALHO EM GRUPO
O trabalho em grupo é uma oportunidade para o diálogo, a
troca de ideias e de informações. É regido pelos princípios de
facilitação da construção do conhecimento, troca de ideias e
informações, possibilitando a prática da cooperação para
conseguir um bem em comum.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

No ambiente escolar, o trabalho em grupo favorece a
formação de certos hábitos e atitudes de convívio social, tais
como: a cooperação e a união de esforços para que um
objetivo comum possa ser atingido; o planejamento das
etapas de um trabalho; a divisão de tarefas e atribuições,
tendo em vista a participação de todos; a exposição de
ideias e opiniões de forma sucinta e objetiva, de forma a
serem compreendidas; a aceitação de críticas construtivas; a
capacidade de ouvir com atenção os colegas e a esperar a
vez de falar; o respeito à opinião alheia; e a aceitação de uma
decisão quando ficar resolvido que prevalecerá a maioria.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

ESTUDOS DE CASO

III. As crianças, no Brasil, não têm o direito de participar da
vida política ou de obter informações relacionadas à
organização do governo do país, conforme determina o
Estatuto da Criança e do Adolescente.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
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O estudo de caso é uma estratégia que compreende uma
apresentação de uma situação real aos estudantes dentro
do assunto estudado, para que analisem e, se for necessário,
proponham alternativas de solução. Essa estratégia facilita a
construção do conhecimento e permite a troca de ideias e
experiências.
ESTUDO DO MEIO
O estudo do meio é uma técnica que permite o estudo de
forma direta do meio natural e social do qual o aluno
participa. Essa técnica busca facilitar a construção do
conhecimento e permitir a troca de ideias e informações,
criando condições para que o aluno entre em contato com a
realidade circundante, promovendo o estudo de seus mais
variados aspectos de forma direta, objetiva e ordenada. O
estudo do meio também propicia a aquisição de
conhecimentos geográficos, históricos, econômicos, sociais,
políticos, científicos e artísticos, entre outros. Assim, o
estudo do meio contribui para o desenvolvimento de
habilidades para a realização de entrevistas, para coletar
dados, sintetizar e tirar conclusões, tudo isso de forma direta
por meio da experiência vivida pelo estudante.
Adaptado. Fonte: http://bit.ly/2UdWZ1o (acesso em
15/03/2020).

25 Leia o texto 'Métodos Socializados de Ensino' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. O trabalho em grupo estimula o aluno a desenvolver suas
habilidades de planejamento, pois sempre é necessário
concluir o projeto em um prazo exíguo, afirma o autor no
texto.
II. Entre as informações presentes no texto, destaca-se a ideia
de que o estudo do meio busca desestimular a busca por
novos conhecimentos e, ao mesmo tempo, proíbe a troca de
informações entre alunos de diferentes idades.
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27 Leia o texto 'Métodos Socializados de Ensino' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. Atualmente, o estudo do meio é a única forma efetiva de
desenvolver nos alunos os conhecimentos sobre as
características econômicas e sociais de um país ou região,
de acordo com as informações do texto.
II. O trabalho em grupo é regido pelos princípios de facilitação
da construção do conhecimento, troca de ideias e
informações, de acordo com o autor do texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

28 Leia o texto 'Métodos Socializados de Ensino' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. O trabalho em grupo apenas pode ser desenvolvido quando
os alunos aprendem, de fato, a aceitar toda e qualquer crítica
a eles direcionada, de acordo com o texto.
II. O texto defende a perspectiva de que os estudos de caso
são a forma mais eficiente de realizar a avaliação da
aprendizagem de estudantes dos anos finais do Ensino
Fundamental. De acordo com o texto, diversas pesquisas
indicam que o uso de questionários e a elaboração de
relatórios quantitativos representam uma metodologia mais
alinhada com as modernas interpretações sobre o ato de
avaliar.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

26 Leia o texto 'Métodos Socializados de Ensino' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. O trabalho em grupo é a melhor forma de estimular os
estudantes a realizar atividades educacionais fora do
ambiente escolar, defende o autor do texto.
II. O trabalho em grupo favorece a exposição de ideias e
opiniões sucinta e objetivamente, de forma a serem
compreendidas, de acordo com o texto.

29 Leia o texto 'Métodos Socializados de Ensino' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. O texto apresenta ao leitor uma série de informações que
permitem concluir que o estudo do meio busca promover o
estudo dos vários aspectos da realidade circundante de
forma direta, objetiva e ordenada.
II. O trabalho em grupo favorece a formação de certos hábitos
e atitudes de convívio social, como a cooperação e a união de
esforços para que o objetivo comum possa ser atingido,
afirma o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

Marque a alternativa CORRETA:

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

d) As duas afirmativas são falsas.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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30 Leia o texto 'Métodos Socializados de Ensino' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. Após a leitura do texto, pode-se inferir que o estudo do meio
busca criar condições para que o aluno conheça novas
realidades e se qualifique para o mercado de trabalho. Essa
técnica, afirma o texto, compreende o uso de um conjunto de
técnicas e metodologias que priorizam o estudo direcionado
de temas técnicos em detrimento da análise crítica do
ambiente.
II. O trabalho em grupo tolhe a capacidade de exposição de
opiniões, ideias e conhecimentos científicos no ambiente
escolar, de acordo com o autor.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

31 Leia o texto 'Métodos Socializados de Ensino' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. O autor do texto defende que, apenas através do estudo do
meio é possível ao aluno compreender qualquer aspecto do
meio natural no qual ele está inserido.
II. Uma das informações presentes no texto é a de que o
trabalho em grupo favorece o respeito à opinião alheia e à
aceitação da decisão, quando ficar resolvido que prevalecerá
a opinião da maioria.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

32 Leia o texto 'Métodos Socializados de Ensino' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. O texto apresenta ao leitor informações que permitem
concluir que o trabalho em grupo favorece a aceitação de
críticas construtivas, a capacidade de ouvir com atenção os
colegas e esperar a vez de falar.
II. Após a análise do texto, pode-se concluir que os estudos de
caso baseiam-se na análise subjetiva de dados e gráficos
para que os estudantes possam propor alternativas de
solução a problemas de natureza financeira, apenas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

Texto para as questões de 33 a 35
Habilidade motora

Disponível em: https://bit.ly/33825Bf (adaptado).
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A aquisição de uma determinada habilidade motora e o seu
refinamento são ações específicas e relacionadas ao
contexto no qual esses processos ocorrem. Esse contexto,
por sua vez, é composto por fatores que influenciam no
comportamento motor do aprendiz, de modo a definir uma
resposta de acordo com as informações detectadas no meio
e utilizadas na execução da ação. Assim, é correto afirmar
que os estágios do processo de aprendizagem motora dizem
respeito à aquisição e ao controle da coordenação motora.
No primeiro estágio do processo de aprendizagem motora, o
aprendiz adquire o padrão de coordenação. Assim, a
aprendizagem motora primeiramente consiste na aquisição
de características topológicas apropriadas do corpo e dos
membros. A prática leva a uma escala refinada de
movimentos relativos, com escala ótima, refletindo em uma
performance habilidosa do indivíduo. Para isso, inicialmente,
o congelamento de parte dos graus de liberdade restringe as
possibilidades de movimentação.
À medida que começa a dominar a tarefa, o aprendiz vai
ganhando gradualmente mais liberdade, de forma que
consiga agir com maior flexibilidade, de acordo com as
demandas ambientais. Somente quando adquire autonomia
na realização da ação, o aprendiz apresenta movimentos
com mais facilidade, podendo ter maior quantidade de
articulações envolvidas no movimento desejado. O padrão
de eventos neuromusculares e mecânicos, que caracterizam
uma tarefa desempenhada habilidosamente por um sistema
com muitos graus de liberdade, é o que define a
coordenação motora.
Os graus de liberdade motora podem estar relacionados
com a liberdade de escolha de uma direção de movimento
entre uma variedade de caminhos disponíveis. Assim, quanto
maior o número de graus de liberdade disponíveis, maior a
necessidade de coordenação para o controle da ação.
Entretanto, a preocupação central no início da aprendizagem
motora de qualquer habilidade é o domínio da estrutura
global da ação.
A estrutura global da ação refere-se ao padrão geral de
coordenação motora, com uma correta organização entre os
movimentos dos segmentos corporais envolvidos. Sendo
assim, à medida que o aprendiz vai alcançando a
proficiência, a partir da coordenação dos movimentos, ele vai
também adquirindo maior controle das ações de maneira
eficiente, com menor gasto de energia, demonstrando
autonomia no controle eficaz do próprio corpo.
A coordenação eficiente dos segmentos corporais
envolvidos na realização de uma tarefa reflete a capacidade
de controle e utilização dos graus de liberdade. Esse
progresso, em nível de proficiência da tarefa, implica um
avanço nos estágios de desenvolvimento e aprendizagem
motora.

33 Leia o texto 'Habilidade motora' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Os graus de liberdade motora podem estar relacionados
com a liberdade de escolha de uma direção de movimento
entre uma variedade de caminhos disponíveis, como se pode
concluir a partir da leitura cuidadosa das informações do
texto.
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II. De acordo com as informações do texto, pode-se concluir
que, à medida que começa a dominar a tarefa, o aprendiz vai
ganhando gradualmente mais liberdade, de forma que
consiga agir com maior flexibilidade de acordo com as
demandas ambientais.

Marque a alternativa CORRETA:

III. À medida que o aprendiz vai alcançando a proficiência, a
partir da coordenação dos movimentos, ele vai também
adquirindo maior controle das ações de maneira eficiente,
com menor gasto de energia, demonstrando autonomia no
controle eficaz do próprio corpo, conforme se pode inferir a
partir dos dados do texto.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

34 Leia o texto 'Habilidade motora' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. A coordenação eficiente dos segmentos corporais
envolvidos na realização de uma tarefa reflete a capacidade
de controle e utilização dos graus de liberdade, como se pode
perceber a partir da análise dos dados e informações do
texto.
II. De acordo com as informações do texto, pode-se inferir
que, apenas quando se adquire autonomia na realização de
uma ação, o aprendiz apresenta movimentos com mais
facilidade, podendo ter maior quantidade de articulações
envolvidas no movimento desejado.
III. A estrutura global da ação motora refere-se ao padrão
geral de coordenação fina do indivíduo, desvinculada da
organização entre os movimentos dos segmentos corporais
envolvidos e condicionada à disponibilidade de
micronutrientes da formação genética do indivíduo, como se
pode concluir a partir da análise das informações do texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

35 Leia o texto 'Habilidade motora' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. As informações presentes no texto permitem concluir que a
coordenação motora é definida por um padrão de eventos
neuromusculares e mecânicos, que caracterizam uma tarefa
desempenhada habilidosamente por um sistema com muitos
graus de liberdade.
II. As informações presentes no texto permitem inferir que a
prática de um movimento leva a uma escala refinada de
movimentos repelidos, com escala reduzida em eficiência,
refletindo em uma performance habilidosa do indivíduo.

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

Texto para as questões de 36 a 38
Lazer, educação e Educação Física

(Karina Polezel, 2008, adaptado)
O lazer é uma das possibilidades de educação, tanto na área
da Educação Física como em todas as outras disciplinas,
não sendo propriedade exclusiva de nenhuma delas.
Mas, na atual forma de organização dos saberes e práticas
escolares são a Educação Física e a Educação Artística
aquelas que possuem uma relação mais direta com o lazer.
Dificilmente professores de outras áreas, exatas ou mesmo
humanas, discutirão o assunto. Talvez o motivo seja a falta
de compreensão que os próprios professores têm do tema,
pois este é polêmico e apresenta uma diversidade de
concepções.
O termo lazer surgiu na era industrial, a partir de 1850, na
Europa, quando os trabalhadores deixam a vida no campo,
onde trabalho e lazer se confundiam, e vão para as cidades,
necessitando de uma atividade fora do contexto do trabalho
para poder repor suas energias. Mas esse tempo era visto
como problema para a burguesia, pois ele poderia se tornar
um espaço de degradação social e moral dos operários,
além de possibilitar a mobilização política, conforme uma
perspectiva de muitos indivíduos da época. Assim, surge a
necessidade de criação de uma atividade fora do âmbito do
trabalho. O lazer estabelece, então, uma forte relação com o
tempo de não-trabalho, correndo o risco de ser considerado
apenas uma atividade de ocupar ou passar o tempo.
O lazer, atualmente, é mais que um “passatempo”, é a cultura
vivenciada (praticada ou fruída) no tempo disponível com
ligação no trabalho e nas obrigações da vida social, onde
não se busca, pelo menos fundamentalmente, outra
recompensa além da satisfação provocada pela situação.
Não é apenas o tempo fora do trabalho, mas, sim fora de
todas suas obrigações sociais, familiares e religiosas.
Podemos, então, concluir que o lazer é o tempo disponível
pode constituir a possibilidade de viver experiências que o
ser humano cria e recria historicamente, as quais são
permeadas de sentidos, significados e símbolos.
Outro problema circunda o lazer: a classe econômica. O fator
econômico influencia de maneira considerável o acesso ao
lazer. O fator econômico é determinante até mesmo na
distribuição do tempo disponível entre as classes sociais.
Mas esse fator não é suficiente para garantir que o lazer seja
usufruído da melhor forma.

III. A aquisição de uma determinada habilidade motora e o seu
refinamento são inespecíficos e relacionados à ascendência
genética dominante e materna do indivíduo, conforme pode
ser percebido a partir da leitura cuidadosa das informações
do texto.

PROFESSOR (A) AF (EDUCAÇÃO FÍSICA) - Página 10 de 17

v.1478/2020

INSTITUTO ADM&TEC | GRAVATÁ (SUP. EDUCAÇÃO) - 5/12 - MANHÃ

É nesse momento que a educação pode contribuir, tentando
minimizar as barreiras existentes para a vivência do lazer. A
educação para o lazer pode ser uma ação construída na
escola, baseada na valorização e criação cultural e na
construção de atitudes que enfatizem as subjetividades, as
relações humanas e o questionamento da realidade,
possibilitando ao aluno vivenciar o lazer de forma mais
ampla.
As práticas do lazer levam o sujeito à liberdade, ao prazer, à
satisfação, à alegria, à aprendizagem e que favorecem seu
desenvolvimento integral.
(Fonte: https://bit.ly/35W8YHG).

36 Leia o texto 'Lazer, educação e Educação Física' e,
em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. De acordo com as informações do texto, pode-se inferir que
a classe econômica pode impedir o acesso ao lazer, pois o
fator econômico influencia de maneira considerável o seu
acesso. Ou seja, de acordo com o texto, quando maior o
poder econômico de um sujeito, menor o seu acesso ao
lazer.
II. Após a análise do texto, é possível inferir que o lazer é o
tempo disponível pode constituir a possibilidade de viver
experiências que o ser humano cria e recria historicamente,
as quais são permeadas de sentidos, significados e símbolos.
III. Uma das ideias presentes no texto é a de que o lazer,
atualmente, é a cultura vivenciada (praticada ou fruída) no
tempo disponível com ligação no trabalho e nas obrigações
da vida social, onde não se busca, pelo menos
fundamentalmente, outra recompensa além da satisfação
provocada pela situação.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

37 Leia o texto 'Lazer, educação e Educação Física' e,
em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. O texto procura deixar claro para o leitor que dificilmente
professores de outras áreas, exatas ou mesmo humanas,
discutirão o assunto do lazer. Talvez o motivo seja a falta de
compreensão que os próprios professores têm do tema,
afirma o texto, pois este é um assunto polêmico e apresenta
uma diversidade de concepções.
II. O lazer é uma das possibilidades de educação tanto na área
da Educação Física como em todas as outras disciplinas, não
sendo propriedade exclusiva de nenhuma delas, conforme se
pode inferir a partir dos dados do texto.
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Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

38 Leia o texto 'Lazer, educação e Educação Física' e,
em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. As informações presentes no texto permitem concluir que
as práticas do lazer impedem o sujeito de ter acesso à
liberdade, ao prazer, à satisfação, à alegria ou mesmo à
aprendizagem, e que tolhem seu desenvolvimento integral.
II. O texto apresenta ao leitor a ideia de que a educação para o
lazer pode ser uma ação construída na escola, baseada na
valorização e criação cultural e na construção de atitudes que
enfatizem as subjetividades, as relações humanas e o
questionamento da realidade, possibilitando ao aluno
vivenciar o lazer de forma mais ampla.
III. Após a análise do texto, é possível concluir que o fator
econômico é determinante até mesmo na distribuição do
tempo disponível para o lazer entre as classes sociais. Mas
esse fator não é suficiente para garantir que o lazer seja
usufruído da melhor forma, defende o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

Texto para as questões de 39 a 40
Gestão democrática na escola pública

(Tereza Garbin e Janaina Almeida, adaptado)
O fortalecimento da escola e a conquista da autonomia
político-pedagógica são condições indispensáveis para
promover a qualidade da educação e, fundamentalmente,
constituem-se em instrumentos de construção de uma nova
cidadania. Assim, a democratização institucional constitui
um caminho para que a prática pedagógica se torne
efetivamente prática social e possa contribuir para o
fortalecimento do processo democrático mais amplo.
A luta pela democratização da escola situa-se no bojo da
própria luta pela democratização da sociedade, que, no
limite, coincide com a transformação social, ou seja, com a
revolução enquanto processo prolongado de transformação
estrutural da sociedade.

III. As informações presentes no texto permitem inferir que, na
atual forma de organização dos saberes e práticas escolares,
são a Educação Física e a Educação Artística aquelas que
possuem uma relação mais direta com o lazer.
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O conceito e a prática de gestão democrática ainda não
estão suficientemente desenvolvidos nas organizações
educacionais brasileiras. Tanto o conceito de gestão quanto
o de democracia não se originaram no interior da escola. No
entanto, a escola, como campo privilegiado de intervenções
política e ideológica, traz na sua essência pedagógica a
possibilidade de construção de novos paradigmas e práticas
que priorizem a via democrática na escola e na sociedade. O
processo de gestão democrática constrói-se na correlação
das forças políticas, colocando o bem comum em primeiro
plano. Pressupõe-se, assim, autonomia para que cada escola
possa construir seu projeto político-pedagógico e
estabelecer seu próprio sistema de avaliação.

III. Uma das ideias presentes no texto é a de que a luta pela
democratização da escola situa-se no bojo da própria luta
pela democratização da sociedade, que, no limite, coincide
com a transformação social, ou seja, com a revolução
enquanto processo prolongado de transformação estrutural
da sociedade.

O projeto da escola depende, sobretudo, da ousadia de seus
agentes, da ousadia de cada escola em assumir-se com tal,
com a cara que tem e que deseja ter, com seu cotidiano, o
seu tempo espaço. Constrói-se de forma interdisciplinar. O
projeto pedagógico pode ser considerado um momento
importante de renovação da escola. Projetar significa
“lançar-se para frente”, antever um futuro diferente do
presente.

40 Leia o texto 'Gestão democrática na escola pública'
e, em seguida, analise as afirmativas abaixo:

Nesse sentido, a escola torna-se democrática e sua
essência, pedagógica, traduzida por seu caráter público
através das novas relações sociais que estabelece pela
democratização das decisões e formação da cidadania. A
gestão da escola deve estar pautada no seu projeto político
pedagógico, pois este implica a participação da comunidade
escolar na definição de suas políticas e de seus projetos
educacionais.
A escola não é democrática só por sua prática
administrativa. Ela torna-se democrática por toda a sua ação
pedagógica e essencialmente educativa. Não podemos
pensar que a gestão democrática da escola possa resolver
todos os problemas de um estabelecimento de ensino ou da
educação. No entanto, sua implantação é, hoje, uma
exigência da educação que a vê como um dos possíveis
caminhos para a democratização do poder na escola e na
própria sociedade. Nesse contexto, a educação é convocada
como instrumento de mudança, atribuindo à escola o papel
de estabelecer uma nova hegemonia.
(Fonte: https://bit.ly/3nSZm70).

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

I. De acordo com as informações do texto, pode-se concluir
que a autonomia para que cada escola possa construir seu
projeto político-pedagógico e estabelecer seu próprio sistema
de avaliação é um dos direitos que deve ser combatido para
que se possa implantar a democracia na gestão escolar.
II. As informações presentes no texto permitem concluir que a
gestão da escola deve estar pautada no seu projeto político
pedagógico, pois este implica em vetar a participação da
comunidade escolar na definição das políticas educacionais.
III. O texto procura deixar claro para o leitor que a escola,
como campo privilegiado de intervenções política e
ideológica, traz na sua essência pedagógica a possibilidade
de construção de novos paradigmas e práticas que priorizem
a via democrática na escola e na sociedade.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 41 a 50

Texto para as questões de 41 a 47
Ofertas de ações no Brasil

39 Leia o texto 'Gestão democrática na escola pública'
e, em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. Após a análise do texto, é possível inferir que o projeto da
escola depende, sobretudo, da ousadia de seus agentes, da
ousadia de cada escola em assumir-se como tal, com a cara
que tem e que deseja ter, com seu cotidiano, o seu tempo
espaço.
II. De acordo com as informações do texto, pode-se inferir que
a implantação da gestão democrática é, hoje, uma exigência
da educação que a vê como um dos possíveis caminhos para
a expansão do autoritarismo nas escolas e na própria
sociedade.
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Por Tatiana Bautzer, em 2020.
O mercado de capitais brasileiro voltou à atividade com toda
força no segundo trimestre de 2020, impulsionado por
investidores locais, os quais estavam a procura de
alternativas para os retornos mínimos com renda fixa, ainda
que a crise da Covid-19 continue aumentando o impacto
negativo sobre a economia.
As ofertas de ações de empresas brasileiras cresceram 10%
no primeiro semestre de 2020, para 9,9 bilhões de dólares,
segundo dados da Refinitiv, surpreendendo muitos
banqueiros de investimento, especialmente pelo contraste
com a paralisia do mercado de fusões e aquisições.
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Empresas de outros mercados da América Latina não
recorreram a ofertas de ações, com a empresa aérea
panamenha Copa Holdings, como a única empresa não
brasileira a concluir uma venda de ações na América Latina
no primeiro semestre de 2020. Na América Latina, as ofertas
de ações caíram 13%, para 10,2 bilhões de dólares.
A primeira onda de transações depois do início da pandemia
de Covid-19 foi de ofertas subsequentes (de empresas já
listadas na Bolsa de Valores) buscando "capital de resgate",
disse o diretor de Equity Capital Markets para a América
Latina do banco Morgan Stanley, Eduardo Mendez. O banco
liderou os rankings de emissões de ações na América Latina
e Brasil no primeiro semestre de 2020.
Foi o caso da varejista de eletroeletrônicos Via Varejo, que
teve alta demanda por sua oferta de ações de 4,45 bilhões
de reais, ainda que boa parte das suas mais de mil lojas
físicas estivesse fechada por restrições para conter a
pandemia. O Grupo SBF, dono da varejista de artigos
esportivos Centauro, que também foi fortemente afetada
pela pandemia, levantou 900 milhões de reais em junho de
2020 no mercado de ações.
O BTG Pactual, maior banco de investimentos independente
da América Latina, captou 2,6 bilhões de reais em junho de
2020 para expandir sua atividade de varejo. Banqueiros de
investimento dizem que até 50 empresas estão em
discussões para novas emissões de ações, embora nem
todas as operações venham a mercado em 2020.
Enquanto investidores estrangeiros continuam cautelosos,
muitos investidores locais continuaram comprando ações
mesmo durante os períodos de maior volatilidade do
Ibovespa. No segundo trimestre de 2020, o índice Ibovespa
subiu mais de 30%.
Analistas do Morgan Stanley estimam que as ações
representem 25% do total de ativos sob gestão no Brasil em
2025, o dobro dos atuais 12%.
(Disponível em: https://bit.ly/32i2cL7. Copyright © Thomson
Reuters. Com adaptações.)
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Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

42 Leia o texto 'Ofertas de ações no Brasil' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. O texto apresenta uma série de dados e informações ao
leitor que permitem concluir que o Grupo SBF levantou 900
milhões de dólares em junho de 2020 no mercado de ações
para expandir suas ações no varejo e ampliar suas
exportações.
II. De acordo com as informações do texto, pode-se concluir
que o BTG Pactual captou 2,6 bilhões de reais em junho de
2020 para expandir sua atividade de varejo.
III. As informações presentes no texto permitem ao leitor
concluir que a primeira onda de transações depois do início
da pandemia de Covid-19 foi de ofertas subsequentes de
empresas já listadas buscando "capital de resgate”.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

43 Leia o texto 'Ofertas de ações no Brasil' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. Entre as informações presentes no texto, pode-se
identificar a ideia de que o banco Morgan Stanley liderou os
rankings de emissões de ações na América Latina e Brasil no
primeiro semestre de 2020.
II. As informações presentes no texto permitem inferir que o
mercado de capitais brasileiro voltou à atividade com toda
força no segundo trimestre de 2002.
III. As ofertas de ações de empresas brasileiras cresceram
para 9,9 bilhões de dólares no primeiro semestre de 2020,
segundo dados da Refinitiv, conforme sustenta o texto.

41 Leia o texto 'Ofertas de ações no Brasil' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:

Marque a alternativa CORRETA:

I. A empresa aérea panamenha Copa Holdings foi a única
empresa não brasileira a concluir uma venda de ações na
América Latina no primeiro semestre de 2020, de acordo
com a autora do texto.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

II. Empresas da maioria dos demais mercados da América
Latina recorreram às ofertas de ações como uma forma de
ampliar as vendas de produtos e serviços para seus clientes
durante a pandemia, como se pode concluir a partir da análise
das informações do texto.
III. Após a análise do texto, o leitor pode concluir que Morgan
Stanley é diretor de Equity Capital Markets para a América
Latina do banco Eduardo Mendez.
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a) Nenhuma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

44 Leia o texto 'Ofertas de ações no Brasil' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. Entre as informações presentes no texto, destaca-se a que
diz que a varejista de eletroeletrônicos Via Varejo apresenta
boa parte das suas mais de mil lojas físicas fechada por
restrições para conter a pandemia.
II. Enquanto investidores estrangeiros continuam cautelosos,
muitos investidores locais continuaram comprando ações
mesmo durante os períodos de maior volatilidade do
Ibovespa, de acordo com a autora do texto.
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III. A varejista de eletroeletrônicos Via Varejo teve alta
demanda por sua oferta de ações de 4,45 bilhões de reais,
como se pode perceber a partir da análise dos dados e
informações do texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

45 Leia o texto 'Ofertas de ações no Brasil' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. O texto apresenta informações que permitem concluir que,
no segundo trimestre de 2020, o mercado de capitais
brasileiro foi impulsionado por investidores locais, os quais
estavam a procura de alternativas para os retornos mínimos
com renda fixa.
II. Banqueiros de investimento dizem que até 50 empresas
estão em discussões para novas emissões de ações, embora
nem todas as operações venham a mercado em 2020, de
acordo com a autora.
III. As ofertas de ações de empresas brasileiras cresceram
16,2% no primeiro semestre de 2020, sendo esse percentual
superior à expectativa dos analistas do mercado financeiro,
de acordo com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

46 Leia o texto 'Ofertas de ações no Brasil' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. No segundo trimestre de 2020, o índice Ibovespa caiu mais
de 30% devido a fatores externos, como a alta do dólar e o
aumento na oferta e na demanda de petróleo, de acordo com
o texto.
II. Analistas do banco Morgan Stanley estimam que as ações
representem 25% do total de ativos sob gestão no Brasil em
2025, o dobro dos atuais 12%, conforme pode ser percebido a
partir da leitura cuidadosa das informações do texto.
III. De um modo geral, na América Latina, as ofertas de ações
subiram 13%, para 10,2 bilhões de dólares, como se pode
concluir a partir da leitura cuidadosa das informações do
texto.
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47 Leia o texto 'Ofertas de ações no Brasil' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. Uma das ideias presentes no texto é a de que o BTG
Pactual é o maior banco de investimentos independente do
mundo, com mais de 12 milhões de corretores de
investimentos associados.
II. O Grupo SBF é dono da varejista de artigos esportivos
Centauro, a qual também foi fortemente afetada pela
pandemia, de acordo com a autora do texto.
III. O texto apresenta informações que permitem concluir que,
no segundo trimestre de 2020, o mercado de capitais
brasileiro foi impulsionado por investidores locais, os quais
estavam a procura de alternativas para os retornos mínimos
com renda fixa.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

Texto para as questões de 48 a 50
O que existe ou não existe numa língua?

(Marcos Bagno)
Quando se trata de falar sobre a língua, o verbo existir pode
ter dois sentidos muito diferentes. A pessoa que se guia pelo
purismo linguístico (uma espécie de racismo gramatical,
nada menos), quando topa, por exemplo, com uma
construção do tipo “pra mim fazer”, exclama
categoricamente: “‘Pra mim fazer’ não existe em português!”.
Não importa que a imensa maioria da população brasileira
use essa construção: o fato de não estar prevista na
(limitadíssima e paupérrima) norma-padrão convencional é
suficiente para decretar sua inexistência. Me divirto muito
com isso. Se a coisa “não existe”, para que então afirmar
essa não-existência? Tá lá no Freud, e se chama denegação.
Se o Antigo Testamento precisou condenar a
homossexualidade é porque ela existia, sim, alegre e
saltitante, na sociedade hebraica daquela época. Afinal,
ninguém precisa dizer que não existem elefantes na
Amazônia: se fôssemos listar todas as espécies animais que
não existem lá, estaríamos fazendo um trabalho inútil e,
convenhamos, ridículo.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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Por outro lado, quando uma linguista diz que determinada
categoria gramatical (ou qualquer outro elemento) não existe
numa língua, ela está enunciando aquilo que a pesquisa
acumulada a respeito do fenômeno permite concluir. Não se
trata de listar todas as categorias gramaticais que não
existem numa língua, mas de procurar entender, num quadro
mais amplo de comparação, sobretudo entre línguas
aparentadas, porque aquela categoria específica, se algum
dia existiu, desapareceu devido aos processos de mudança
linguística. Além disso, quando a linguista diz que X não
existe, ela está se referindo à língua falada espontânea, ao
discurso menos monitorado possível, porque é nessa
modalidade de uso que se pode realmente detectar com
certeza a gramática internalizada das pessoas que falam,
bem como os processos de mudança em andamento. E é
precisamente disso que quero tratar aqui hoje: da
inexistência, no PB (português brasileiro), de pronomes
oblíquos de 3ª pessoa. Já se assustou? Não precisa.
As formas oblíquas de 3ª p. — o, a, os, as — não pertencem à
gramática do PB (gramática entendida aqui como o
conhecimento intuitivo que cada uma de nós tem da língua
que fala). Essas formas só podem ser adquiridas por meio
do acesso à cultura letrada, da instrução formal, do ensino
consciente da língua. A esse ensino consciente podemos
contrapor a aquisição inconsciente da língua, que é o
misterioso processo pelo qual aprendemos a falar nossa
língua materna (ou línguas no plural, no caso das pessoas
sortudas que nascem e crescem em ambientes
multilíngues).
Quem nos revela melhor do que ninguém a (in)existência de
categorias gramaticais numa língua são as crianças,
especialmente as que ainda não tiveram acesso à educação
formal. Uma menina de mais ou menos 7 anos já é dotada
de um conhecimento fabuloso de sua língua. Se formos
coletar a fala espontânea de crianças brasileiras dessa
idade, seja de que classe social for, não vamos encontrar
absolutamente nenhuma ocorrência de o/a/os/as como
pronomes oblíquos. Se, por outro lado, formos coletar a fala
de crianças dessa idade que tenham como língua materna
português europeu, galego, espanhol, catalão, provençal,
francês e italiano (para ficar só nessas línguas do grupo
românico), vamos encontrar uma farta ocorrência dos
pronomes oblíquos de 3ª p. dessas línguas. A réplica
daquela velha parlenda brasileira “— Cadê o docinho que tava
aqui? — O gato comeu” seria traduzida em todas essas
línguas pelo equivalente a “o gato o comeu”. Se as crianças
brasileiras não produzem o/a/os/as é porque não adquiriram
esses pronomes no ambiente familiar, e se não adquiriram é
porque seus pais, tios, avós etc. não usam esses pronomes.
Simples assim.
(Disponível em: https://bit.ly/372nb5v. Acesso em nov. 2020)
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II. No trecho “Quem nos revela melhor do que ninguém a
(in)existência de categorias gramaticais numa língua”, o uso
do prefixo entre parênteses sugere uma alternância na
construção do enunciado. A mesma função e sentido o
prefixo -in possui nos seguintes exemplos: “ele induziu a
testemunha”; “foi infiel a sua esposa”.
III. Ao afirmar que “as formas oblíquas de 3ª p. — o, a, os, as —
não pertencem à gramática do PB (gramática entendida aqui
como o conhecimento intuitivo que cada uma de nós tem da
língua que fala)", o autor sugere que construções como
“Quem as elogiou pelo lindo trabalho?” ou “Fi-lo perder tempo”
são mais “adquiridas” por meio do acesso à cultura escolar
letrada.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

49 Leia o texto 'O que existe ou não existe numa
língua?' e, em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. Uma forma de oferecer maior objetividade ao texto,
modificando as formas verbais, sem alterar a função
discursiva do trecho “Não importa que a imensa maioria da
população brasileira use essa construção...”, seria reescrevêlo da seguinte maneira: “Não importa a imensa população
brasileira usar essa construção...”. O mesmo fenômeno pode
ocorrer em enunciados como I. Joana quer que você faça
aquela deliciosa torta; II. Joana quer fazer aquela deliciosa
torta.
II. No trecho “Se a coisa ‘não existe’, para que então afirmar
essa não-existência?”, o uso de pronome apassivador confere
objetividade ao texto, pois evita-se a voz passiva analítica da
forma verbal. Já o pronome demostrativo exerce papel
importante na retomada das ideias, corroborando com a
progressão sequencial.
III. No fragmento “se fôssemos listar todas as espécies
animais que não existem lá, estaríamos fazendo um trabalho
inútil e, convenhamos, ridículo”, o uso da primeira pessoa do
plural, com destaque para o isolamento da forma verbal
“convenhamos”, por vírgulas, convida o leitor a compartilhar
do mesmo ponto de vista do autor. Fenômeno idêntico se dá
com algumas expressões, gramaticalmente bem localizadas,
como a do enunciado a seguir: “O aumento acentuado da
pobreza pode levar o Brasil novamente para o Mapa da Fome.
Isso é a meu ver, um grave retrocesso”.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

48 Leia o texto 'O que existe ou não existe numa
língua?' e, em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. A apreciação inicial do autor é verdadeira, pois a “normapadrão” considera erro o emprego do pronome oblíquo
associado ao infinitivo em enunciados como “A atividade é
para mim fazer”. Nesse caso, o pronome “mim” deveria ser
substituído por um do caso reto (eu).
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50 Leia o texto 'O que existe ou não existe numa
língua?' e, em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. Os adjetivos, indepentemente de sua configuração (apenas
lexical ou oracional), são de suma importância para a
apreciação e marcação de ponto de vista. Exemplos do uso
dessa categoria estão presentes em trechos como “o fato de
não estar prevista na (limitadíssima e paupérrima) normapadrão convencional” e “Se o Antigo Testamento precisou
condenar a homossexualidade é porque ela existia, sim,
alegre e saltitante, na sociedade hebraica daquela época”.
II. A tese inicial do autor é verdadeira, pois a norma “padrão”
considera errado o emprego do pronome oblíquo associado
ao infinitivo em enunciados como “É difícil para mim realizar
esta árdua tarefa”.
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III. O “desvio” à norma padrão, trazido no texto (“Me divirto
muito com isso”), é coerente com o posicionamento do autor,
no que tange à crítica ao purismo linguístico. Corrobora com
essa ideia a tese de que a língua admite variações e algumas
formas se “cristalizam” nos usos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

v.1478/2020

INSTITUTO ADM&TEC | GRAVATÁ (SUP. EDUCAÇÃO) - 5/12 - MANHÃ

v.Audit.: B06E711FB

RASCUNHO

PROFESSOR (A) AF (EDUCAÇÃO FÍSICA) - Página 17 de 17

v.1478/2020

