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A

Provas Objetiva e Discursiva
INSTRUÇÕES
Ÿ

Ÿ

Verifique se este caderno contém 60 (sessenta) questões de múltipla escolha, com 5
(cinco) alternativas de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva, e a
prova discursiva, acompanhada de espaço para rascunho. Caso o caderno esteja
incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao chefe de sala que tome as providências
cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
No momento da identificação, verifique, na folha de respostas, se as informações relativas a você
estão corretas.

Quando autorizado pelo chefe de sala, no momento da identificação, escreva, no espaço
apropriado de sua folha de respostas, com sua caligrafia usual, a seguinte frase:

‘‘A cultura é o melhor conforto para a velhice.’’
Ÿ

Você dispõe de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos para fazer a prova objetiva e a prova
discursiva. Na duração das provas, está incluído o tempo destinado à entrega do material, à
identificação — que será feita no decorrer das provas — e ao preenchimento da folha de respostas e
da folha de texto definitivo.

Ÿ

Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de
tinta preta ou azul, fabricada com material transparente.

Ÿ

É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição
e(ou) em qualquer outro meio, que não os permitidos.

Ÿ

Somente após decorrida 1 (uma) hora do início das provas, você poderá entregar sua folha de
respostas e sua folha de texto definitivo e retirar-se da sala.

Ÿ

Você só poderá levar este caderno de questões após 3 (três) horas e 20 (vinte) minutos do início das
provas.

Ÿ

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato conclua sua
prova.

Ÿ

Ao terminar as provas, chame o chefe de sala, devolva-lhe sua folha de respostas devidamente
assinada e sua folha de texto definitivo e deixe o local de provas.

Ÿ

A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno, na
folha de respostas ou na folha de texto definitivo poderá implicar a anulação das suas provas.

A

B

C

D

Ao receber sua
folha de
respostas,
marque,
imediatamente,
no campo
indicado, o tipo
de prova que
você recebeu
(A), conforme
modelo acima.
Esta marcação
é obrigatória e
a sua ausência
ou a marcação
de mais de um
campo
implicará a
anulação da
sua prova.

CONHECIMENTOS GERAIS
QUESTÃO 2 _________________________________

Texto para responder às questões de 1 a 7.
A pobreza e toda a infinidade de problemas a ela

1

O objetivo principal desse texto é

associados dificultam a vida de milhões de pessoas ao redor
do mundo, tendo, em crianças e adolescentes, suas vítimas
4

um

número

desproporcionalmente

desenvolvidos do mundo.

grande

entre os mais pobres e marginalizados. Segundo estudos

(B)

recentemente

das

socioeconômica de países pouco desenvolvidos onde

crianças

e

dos

adolescentes

dos

países

menos

dia. Eles não só representam uma parcela muito significativa

provoca efeitos danosos de longa duração, tanto físicos
A pobreza costuma acompanhar-se do desrespeito
aos direitos humanos fundamentais, não sendo diferente em

(D)

mundo

ou

das

milhares

de

outras

que

realidade

e

do

desrespeito

aos

seus

direitos

explicar as causas dos abusos e da discriminação
contra

crianças

e

adolescentes

em

situação

de

pobreza, ou não, no mundo contemporâneo.
(E)

denunciar a prática de abusos e discriminação contra
crianças

e

adolescentes

que

vivem

na

extrema

pobreza e a indiferença da maioria das pessoas em

como exemplo, das 130 milhões de crianças fora da escola
no

da

fundamentais.

relação às crianças e aos adolescentes. Pode-se lembrar,
19

acerca

informar o público leitor acerca da situação de pobreza
mundo

quanto psicossociais.
16

ONU

em que vivem milhões de crianças e adolescentes no

acometidos pela pobreza em um período crítico de suas
vidas, o que lhes compromete o desenvolvimento e lhes

pela

crianças e adolescentes são desrespeitados.
(C)

da população mais pobre do mundo, como também são
13

descrever os resultados de estudo estatístico realizado

recentes da Organização das Nações Unidas (ONU), 40%
desenvolvidos tentam sobreviver com menos de um dólar ao

10

narrar situações de grandes dificuldades enfrentadas
por crianças e adolescentes pobres nos países menos

mais indefesas. As pessoas com idade inferior a dezoito anos
representam

7

(A)

relação ao assunto.

morrem

diariamente de doenças que seriam evitadas caso lhes fosse
22

garantido o acesso a uma boa alimentação, água potável, e
serviços de saúde. Interessante notar, porém, que, embora
seja comum que tais desrespeitos acompanhem as situações

25

de pobreza, esta não explica totalmente a ocorrência de
abuso e discriminação contra a criança — outros fatores
estão, nesse contexto, envolvidos e devem ser estudados e

28

debatidos

para

que

mudanças

verdadeiras

possam

QUESTÃO 3 _________________________________
Assinale a alternativa correta acerca de aspectos linguísticos
do texto.
(A)

Estaria mantida a correção gramatical do texto caso a
forma verbal “tentam” (linha 9) estivesse no singular,

acontecer.

para concordar com a porcentagem “40%” (linha 7).
Susane Rocha de Abreu. In: Revista Brasileira de Psiquiatria,
vol. 24, n.o 1, São Paulo, mar./2002 (com adaptações).

(B)

Estaria

(C)

a

prescrição

gramatical

particípio

“garantido”

(linha

22)

—

fosse

Não haveria prejuízo para a correção gramatical do
texto caso fosse acrescido acento grave, indicativo de
crase, no “a” que antecede “uma boa alimentação”

texto.

(linha 22).
40% das crianças e dos adolescentes do mundo
sofrem

as

consequências

marginalização,

que

da

lhes

pobreza

retiram

a

e

(D)

Os vocábulos “potável” (linha 22) e “saúde” (linha 23)
são acentuados graficamente porque são, ambos,

da

dignidade,

tornando-as vítimas indefesas da fome e das doenças.
(B)

com

garantido-lhes.

Assinale a alternativa que está de acordo com as ideias do

(A)

acordo

a posposição do pronome “lhes” (linha 21) à forma
de

QUESTÃO 1 _________________________________

de

paroxítonos.
(E)

No período que se inicia à linha 23, omite-se o verbo
da oração principal.

É demasiadamente grande o número de pessoas com
menos de dezoito anos de idade que optam pela
marginalidade nos países mais pobres do mundo.

(C)

A

extrema

infantil

e

duradouras

pobreza
deixa
na

prejudica

sequelas
maioria

o

físicas
das

QUESTÃO 4 _________________________________

desenvolvimento
e

psicossociais

crianças

e

dos

No que se refere às relações de coesão estabelecidas no
texto, assinale a alternativa correta.

adolescentes dos países menos desenvolvidos do
(D)

mundo.

(A)

Na linha 1, “ela” retoma o termo “infinidade”.

Mais grave que as consequências da pobreza é o

(B)

Na linha 3, “suas” tem como referente “crianças e

desrespeito

dos

governos

dos

países

pouco

desenvolvidos aos direitos humanos fundamentais de

adolescentes”.
(C)

(E)

“Eles” (linha 10) está empregado em referência a
“países menos desenvolvidos” (linhas 8 e 9).

crianças e adolescentes.
A ocorrência de abuso e discriminação contra a criança

(D)

“que”, em “que morrem diariamente de doenças”

extrapola o âmbito da pobreza e a transformação

(linhas 20 e 21) recupera o antecedente “as milhares

dessa realidade injusta requer estudo e discussão dos

de outras” (linha 20).

fatores a ela relacionados.
ESPAF/2015

(E)

“lhes” (linha 21) refere-se a “doenças”.
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QUESTÃO 5 _________________________________

QUESTÃO 8 _________________________________

Assinale a alternativa em que a reescrita de trecho extraído

O Brasil registrou, em 2012, o maior número
absoluto de assassinatos e a taxa mais alta de homicídios
desde 1980. Nada menos que 56.337 pessoas foram mortas
naquele ano, um acréscimo de 7,9% em comparação a
2011. A taxa de homicídios, que leva em consideração o
crescimento da população, também aumentou 7%,
totalizando 29 vítimas fatais para cada 100 mil habitantes.
É o que revela a versão de 2014 do Mapa da Violência, que
será lançada nas próximas semanas com dados que vão até
2012.

do texto mantém a correção gramatical e a coerência das
ideias do texto.
(A)

“tendo, em crianças e adolescentes, suas vítimas mais
indefesas”

(linhas

3

e

4):

sendo

crianças

e

adolescentes suas vítimas mais indefesas.
(B)

“como também são acometidos pela pobreza em um
período crítico de suas vidas” (linhas de 11 a 13):
quanto igualmente a pobreza os atacam em um

Internet: <http://oglobo.globo.com> (com adaptações).

período crítico de suas vidas.
(C)

“o que lhes compromete o desenvolvimento e lhes
provoca efeitos danosos de longa duração” (linhas 13
e 14): comprometendo-lhes o desenvolvimento e
provocando-lhes danos duradouros.

(D)

(A)

“não sendo diferente em relação às crianças e aos
adolescentes” (linhas 17 e 18): não se tendo
diferença entre crianças e adolescentes.

(E)

Segundo o Mapa da Violência 2014 e os assuntos por ele
suscitados, é correto afirmar que

“embora

seja

comum

que

tais

(B)

desrespeitos

acompanhem as situações de pobreza” (linhas de 23 a
25): conquanto é natural que esses desrespeitos

(C)

acompanham as situações de pobreza.

QUESTÃO 6 _________________________________

(D)

No que se refere à pontuação no texto, assinale a
(E)

alternativa correta.
(A)

Estaria de acordo com a prescrição gramatical a
colocação de uma vírgula após o termo “associados”

o número de vítimas por homicídio entre os jovens de
até 12 anos de idade excede o contingente de vítimas
entre os jovens a partir dos 13 anos de idade.
o pico dos homicídios no Brasil, do ponto de vista
etário, ocorre entre os 20 e os 24 anos de idade. A
partir dessa faixa etária, o número de homicídios vai
caindo gradualmente.
todas as unidades da Federação, em 2012, apesar da
elevação do número absoluto de homicídios,
conseguiram reduzir as taxas de homicídios em
relação aos anos anteriores.
as capitais de estado têm assumido o papel de líderes
da violência homicida em contraposição à queda
significativa das taxas relacionadas à violência
homicida no interior.
os nove estados do Nordeste, surpreendentemente,
apresentaram menores taxas de homicídios entre os
jovens que os estados do Sudeste, região mais rica do
País.

(linha 2) dada a extensão do sujeito da primeira
oração do texto.
(B)

QUESTÃO 9 _________________________________

A vírgula empregada após “(ONU)”, na linha 7,
justifica-se

por

separar

expressão

adverbial

antecipada.
(C)

A vírgula empregada após “fundamentais” (linha 17)
poderia ser corretamente substituída por ponto, desde
que feito o devido ajuste de maiúscula e minúscula no
texto.

(D)

Em árabe, islã significa rendição ou submissão e se
refere à obrigação do muçulmano de seguir a vontade de
Deus. O termo está ligado a outra palavra árabe, salam, que
significa paz — o que reforça o caráter pacífico e tolerante
da fé islâmica. O termo surgiu por obra do fundador do
islamismo, o profeta Maomé, que dedicou a vida à tentativa
de promover a paz em sua Arábia natal.

A vírgula empregada após “exemplo” (linha 19)
Internet: <http://veja.abril.com.br> (com adaptações).

poderia ser suprimida sem prejuízo da correção
gramatical e da coerência textual.
(E)

Por ter função meramente enfática, o travessão
empregado à linha 26 poderia ser suprimido do texto
sem prejuízo da correção gramatical e da fluidez da
leitura.

QUESTÃO 7 _________________________________

No que se refere ao islamismo e aos temas correlatos,
assinale a alternativa correta.
(A)
(B)

(C)

Estariam mantidas as relações lógicas de sentido do texto
caso se substituísse
(A)
(B)

(D)

“Segundo” (linha 6) por Tal como.
“tanto [...] quanto” (linhas 14 e 15) por mais [...]
que.

(C)

“porém” (linha 23) por contudo.

(D)

“embora” (linha 23) por visto que.

(E)

“e” (linha 26) por mas.

ESPAF/2015

(E)

Meca, no Egito, é a cidade sagrada do islamismo.
A Arábia Saudita, país com a maior população
muçulmana do mundo, viveu, recentemente, uma
tragédia que vitimou mais de 700 fiéis nas celebrações
do Haji.
Religião que mais cresce no mundo, o islã está
absolutamente ausente das sociedades modernas da
Europa Ocidental, onde o cristianismo ainda impera.
No Oriente Médio, a secular divisão sectária entre
sunitas e xiitas vem sendo rapidamente superada,
notadamente após a interferência dos grupos
Hezbollah, do Líbano, e Hamas, da Palestina.
Apesar do atentado à sede do jornal francês Charlie
Hebdo, em janeiro último, não cessaram as
manifestações que criticam as posições extremistas de
certos devotos do islã e que associam essa religião ao
fanatismo e ao terrorismo.
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Nas questões de 10 a 12, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, e que
o mouse está configurado para pessoas destras. Assim, a menos que seja explicitamente informado o contrário, expressões
como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também que não há
restrições de proteção e de uso em relação a programas, arquivos, diretórios e hardware utilizados.
QUESTÃO 10 _________________________________________________________________________________

Considerando-se a figura acima, que mostra parte de duas janelas, referentes aos programas Windows Explorer e Paint, do
sistema operacional Windows 7, ao se arrastar, com o mouse, o arquivo Dia_da_criança.jpg do Windows Explorer e,
posteriormente, soltá-lo na área em branco do Paint,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

o arquivo Dia_da_criança.jpg será aberto.
o conteúdo do arquivo Dia_da_criança.jpg será colocado na área de transferência do Paint e poderá ser aberto para
edição após o usuário selecionar a guia Home e, em seguida, clicar o botão Colar.
o usuário não conseguirá finalizar o processo, pois o Windows não permite que se arrastem arquivos entre programas,
somente entre pastas.
o usuário não conseguirá finalizar o processo, uma vez que, ao clicar sobre o arquivo Dia_da_criança.jpg, a janela do
Paint será automaticamente minimizada.
uma mensagem de erro será exibida, alertando o usuário de que não é possível realizar o referido procedimento.

ESPAF/2015
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QUESTÃO 11 ________________________________
O recurso do LibreOffice Impress, versão 4.4.5, que permite
ao usuário associar um endereço web a áreas específicas,
conhecidas como pontos de acesso, em uma figura ou em
um grupo de figuras, é o(a)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 15 ________________________________
Em relação à classificação das constituições e às normas
constitucionais, assinale a alternativa correta.

(A)

figura aninhada.
hiperlink.
mapa de imagem.
player de mídia.
quadro flutuante.

A Constituição Federal de 1988 (CF) é classificada
como semirrígida, pois pode ser alterada por meio de
emenda.

(B)

É inviolável o sigilo de comunicações telefônicas,
telegráficas e de dados.

QUESTÃO 12 ________________________________
Assinale a alternativa que apresenta o termo utilizado, no
Twitter, para se referir à função de indexar tópicos e
assuntos específicos de conversa.

(C)

De acordo com o princípio da publicidade, mesmo
quando necessário ao exercício profissional, não é
permitido o resguardo do sigilo da fonte.

(D)

Suponha-se que a polícia esteja em perseguição a um
criminoso que acabou de cometer um crime. Nessa

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

avatar
instagram
selfie
hashtag
perfil

hipótese, caso esse criminoso se esconda, durante a
noite, na casa de outro indivíduo, a polícia poderá
invadir

a

casa

para

efetuar

a

prisão,

independentemente de determinação judicial, sem que
haja violação ao domicílio.

QUESTÃO 13 ________________________________

(E)

as

Acerca da Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF), assinale a
alternativa correta.
(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

O procurador-geral do Distrito Federal (DF) poderá ser
destituído do cargo sem prévia deliberação da Câmara
Legislativa do DF.
A remuneração dos servidores da Câmara Legislativa
do DF poderá ser alterada por meio de resolução, não
cabendo ao governador do DF o poder de veto.
Os deputados distritais, desde a expedição do
diploma, serão submetidos a julgamento perante o
Tribunal de Justiça do DF e Territórios.
Desde a expedição do diploma, os deputados distritais
não poderão ser presos em flagrante.
Proposta de emenda à LODF que tenha sido rejeitada
ou havida por prejudicada poderá ser objeto de nova
proposta na mesma sessão legislativa.

Independentemente de prévia autorização individual,
entidades

(B)

(C)

(D)

(E)

A criação e a extinção de regiões administrativas
ocorrerão por meio de emenda à LODF.
A regulação, o licenciamento e a fiscalização dos
serviços
de
veículos
de aluguéis
competirão
privativamente ao DF.
No âmbito da competência concorrente, inexistindo lei
federal que disponha acerca de normas gerais,
competirá ao DF suplementar a legislação. No entanto,
a superveniência de lei federal em sentido contrário
revogará a lei distrital.
De acordo com a LODF, pelo menos 75% dos cargos
em comissão no âmbito do Poder Executivo devem ser
ocupados por servidores detentores de cargo efetivo.
Suponha-se que o governador pretenda privatizar
empresa pública do DF. Nesse caso, ele deverá
encaminhar, à Câmara Legislativa do DF, projeto de
lei específica que deverá ser aprovado por maioria
simples.

ESPAF/2015

legitimidade

para

Acerca da Administração Pública e dos servidores públicos,
assinale a alternativa correta conforme a CF.

(A)

Suponha-se que Pedro seja professor da Secretaria de
Educação do DF e acumule esse cargo com outro de
professor público federal. Nesse caso, mesmo que
haja compatibilidade de horários, Pedro não poderá
um

terceiro

emprego

em

uma

escola

particular.
(B)

A respeito da LODF, assinale a alternativa correta.
(A)

têm

QUESTÃO 16 ________________________________

ocupar
QUESTÃO 14 ________________________________

associativas

representar seus filiados judicial e extrajudicialmente.

A responsabilidade objetiva do Estado pelos danos
causados a terceiros exige que o ato do servidor
causador do dano tenha sido praticado com dolo ou
culpa.

(C)

A autonomia gerencial, orçamentária e financeira de
um órgão público pode ser ampliada por meio de
contrato de gestão, o qual não poderá dispor a
respeito de remuneração de pessoal, visto que esse
tema depende de lei específica.

(D)

A lei estabelecerá os prazos de prescrição para a ação
de ressarcimento de dano ao erário.

(E)

Na hipótese de um servidor do DF vir a ocupar cargo
de prefeito, deverá ser ele afastado do cargo efetivo,
mas

poderá

optar

por

continuar

a

receber

a

remuneração de servidor em vez do subsídio de
prefeito.
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QUESTÃO 17 ________________________________

QUESTÃO 19 ________________________________

A respeito dos direitos fundamentais e da organização do

No que se refere à Administração Pública, assinale a
alternativa correta.

Estado, assinale a alternativa correta.

(A)

São privativos de brasileiro nato os cargos de ministro
da Defesa e de ministro da Justiça.

(B)

(A)

o serviço público é delegado a outros órgãos.
(B)

A exploração dos serviços de gás canalizado, de forma

As associações públicas são pessoas jurídicas de
direito privado e integram a administração indireta dos

direta ou mediante concessão, caberá aos estados e
ao DF.

A administração pública descentralizada ocorre quando

entes públicos associados.
(C)

Os serviços sociais autônomos, como o Sesi e o Senai,

(C)

São bens da União as terras devolutas.

integram a administração indireta da União e estão

(D)

Suponha-se que João, brasileiro nato, tenha adquirido

submetidos ao controle do Tribunal de Contas da

cidadania italiana. Nesse caso, ele não perderá a

União.
(D)

nacionalidade brasileira.
(E)

quando

A intervenção da União nos estados ou no DF, no caso
de

descumprimento

de

lei,

independe

Empresas públicas e sociedades de economia mista,
exploradoras

de

atividade

econômica

no

regime da ampla concorrência, não poderão ter

de

privilégios quanto aos direitos e às obrigações civis,

representação do procurador-geral da República.

comerciais, trabalhistas ou tributárias, que não sejam
extensivos a outras empresas privadas.
(E)

QUESTÃO 18 ________________________________

As autarquias e as fundações instituídas e mantidas
pelo poder público possuem imunidade tributária em
relação a seu patrimônio, a sua renda ou a seus

Em relação aos atos administrativos, assinale a alternativa

serviços, mesmo que não vinculados a sua finalidade

correta.

essencial ou dela decorrentes.

(A)

Pode ser objeto de delegação, a outros órgãos ou a
titulares subordinados, a decisão acerca de recursos
administrativos.

(B)

QUESTÃO 20 ________________________________

Acerca da Lei Complementar n.º 840/2011, assinale a

Os atos delegados são considerados como praticados

alternativa correta.

pela autoridade delegante.
(C)

Alguns atos administrativos não precisam de ser
necessariamente

motivados,

salvo,

entre

(A)

outras

hipóteses, os atos que importem anulação, revogação,

deverá ser designado, e não nomeado.
(B)

probatório vir a ocupar cargo em comissão, o referido

administrativo, os quais devem, necessariamente, ser

estágio deverá ficar suspenso até o término do

ou

convalidação

de

outro

exercício do cargo em comissão.

motivados.
Suponha-se que um ato tenha revogado ato anterior.
Nesse caso, não haverá necessidade de observar os
direitos adquiridos.
(E)

Na hipótese de um servidor que esteja em estágio

ato

suspensão

(D)

O servidor efetivo que ocupará função de confiança

(C)

deverá ser demitido.
(D)

A reversão ocorre, entre outras hipóteses, no retorno
do

O direito da Administração de anular os seus próprios

anos, contados da data em que foram praticados,
mesmo no caso de má-fé.

servidor

ocupado

atos quando eivados de ilegalidade decai em cinco

ESPAF/2015

O servidor público reprovado em estágio probatório

à

atividade

quando

no

invalidada

cargo
a

anteriormente
sua

demissão

do

respectivo

administrativa ou judicial.
(E)

Não

há

previsão

de

participação

sindicato nas etapas do concurso de remoção.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21 ________________________________
Em relação ao que estabelece o Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo (Sinase), assinale a alternativa
correta.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

A equipe técnica do programa de atendimento deve
ser interdisciplinar, compreendendo, no mínimo,
profissionais das áreas de saúde e de assistência
social.
Compete à direção do programa de prestação de
serviços à comunidade ou de liberdade assistida
avaliar, com o orientador, a evolução do cumprimento
de determinada medida e, se necessário, substitui-la.
É direito do adolescente submetido ao cumprimento
de medida socioeducativa ser incluído em programa
de meio aberto quando inexistir vaga para o
cumprimento de medida de privação de liberdade,
independentemente da natureza do ato infracional
cometido.
A estrutura física da unidade socioeducacional deverá
ser compatível com as normas de referência do
Sinase, sendo que a direção da unidade deverá adotar
medidas para a proteção do interno em casos de risco
à sua integridade física, à sua vida, ou à de outrem,
comunicando tais medidas, de imediato, ao defensor e
ao Ministério Público.
O Plano Individual de Atendimento deverá ser
elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do
respectivo programa de atendimento, sendo facultada
a participação do adolescente e de sua família.

QUESTÃO 24 ________________________________
De acordo com o que estabelece a Convenção Internacional
sobre os Direitos da Criança, os Estados-parte deverão
reconhecer o direito da criança de gozar do melhor padrão
possível de saúde e dos serviços destinados ao tratamento
das doenças e à recuperação da saúde e deverão envidar
esforços no sentido de assegurar que nenhuma criança seja
privada de seu direito de usufruir desses serviços sanitários.
Para

(A)
(B)

(B)
(C)

(D)

(E)

QUESTÃO 23 ________________________________

(B)
(C)

(D)
(E)

Dono de loja que, ao perceber o acesso de uma
pessoa negra em seu estabelecimento, recuse-se a
atendê-la em virtude de sua cor.
Porteiro de prédio que impeça o acesso de pessoa pela
entrada social, por identificá-la como procedente de
determinada região do país.
Patrão que ameace causar a empregado, por meio de
palavra, gesto ou qualquer outro meio simbólico, mal
injusto e grave, em virtude de esse empregado ser
homossexual.
Gerente que recuse hospedagem em hotel a pessoa
em virtude de ela pertencer a determinada etnia.
Pai que impeça o casamento da filha em virtude da
religião do noivo.
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deverão

adotar

medidas

abolir totalmente a mortalidade infantil.
assegurar

a

prestação

de

assistência

médica

e

abolir totalmente as doenças e a desnutrição por meio
de cuidados básicos de saúde, de aplicação de
tecnologias disponíveis, de fornecimento de alimentos
nutritivos, material de higiene e água potável.

(D)

reduzir práticas tradicionais que sejam prejudiciais à
saúde ou ao bem-estar geral da criança.

(E)

assegurar que, em especial, os pais e as crianças
conheçam

os

princípios

básicos

de

saúde

e

de

nutrição, as vantagens da amamentação, da higiene,
do

saneamento

ambiental

e

das

medidas

de

prevenção de acidentes.

QUESTÃO 25 ________________________________
Júlia, que estava gestante de sua filha Beatriz e era
acompanhada, no Sistema Único de Saúde, pelo Dr. Jorge,
deu a luz à Beatriz, que nasceu com anormalidades no
metabolismo.
Considerando o que dispõe o Estatuto da Criança e do
Adolescente

(ECA)

em

relação

à

situação

hipotética

apresentada, assinale a alternativa correta.
(A)

O parto da filha de Júlia deveria, obrigatoriamente, ter
sido feito pelo Dr. Jorge, pois é direito da gestante ser
atendida pelo mesmo médico que a acompanhou
durante o pré-natal.

(B)

Beatriz deve ser identificada mediante registro da sua
impressão plantar e digital e da impressão digital de

De acordo com o que dispõe a Lei n.º 7.716/1989, assinale
a alternativa que apresenta situação que não caracteriza
crime de discriminação ou preconceito.
(A)

direitos,

todas as crianças e respectivos familiares.
(C)

Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, consta que
todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de
expressão, o que implica o direito de não ser
inquietado por suas opiniões e o direito de procurar,
receber e difundir, sem consideração de fronteiras,
informações e ideias, por qualquer meio de expressão.
o meio ambiente equilibrado é um direito das
presentes e das futuras gerações.
a família, entendida como a união de um homem e
uma mulher pelo casamento, é o elemento natural e
fundamental da sociedade e goza do direito à
proteção, tanto da sociedade quanto do Estado.
ninguém sofrerá intromissões de qualquer tipo na sua
vida privada, na sua família, no seu domicílio, na sua
correspondência
ou
nas
suas
comunicações
telefônicas, nem ataques à sua honra e à sua
reputação. Contra tais intromissões ou ataques, toda
pessoa tem direito à proteção da lei.
a vontade do povo é o fundamento da autoridade dos
poderes públicos e deve exprimir-se por meio de
eleições periódicas, por sufrágio universal e igual, com
voto obrigatório e secreto.

esses

odontológica e os cuidados sanitários necessários a

QUESTÃO 22 ________________________________

(A)

garantir

apropriadas com o objetivo de

Júlia, sem prejuízo do uso de pulseira ou outro método
de identificação.
(C)

Caso

Beatriz

estabelecimento

necessite
de

ficar

atendimento

internada,
à

saúde

o

deverá

providenciar alimentação adequada à nutriz e Júlia
terá direito a horário de visita ampliado.
(D)

Júlia deverá ficar em alojamento conjunto com sua
filha Beatriz caso o hospital escolhido tenha essa
opção e caso haja disponibilidade de vaga.

(E)

É obrigatório que o médico oriente Júlia a respeito dos
exames necessários ao diagnóstico e ao tratamento
adequado de Beatriz, que devem ser providenciados
pela genitora após Beatriz obter alta.
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QUESTÃO 26 ________________________________

QUESTÃO 29 ________________________________

Jonh e Mary, estrangeiros domiciliados fora do Brasil,
afeiçoaram-se a Joaquim, menor de idade órfão.

Em relação aos prazos previstos no ECA, é correto afirmar
que

Considerando essa situação hipotética e o que dispõe o ECA
no que se refere à situação apresentada, assinale a
alternativa correta.

(A)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Jonh e Mary devem cumprir, no território brasileiro,
estágio de convivência com Joaquim de, no mínimo,
30 dias, caso queiram efetivar a adoção.
A guarda poderá ser deferida no procedimento de
adoção de Joaquim por Jonh e Mary, no intuito de
regularizar a posse de fato.
A colocação de Joaquim em família substituta
constituída por Jonh e Mary é medida excepcional,
admitida nas modalidades de guarda, tutela ou
adoção.
A adoção produz efeitos a partir da lavratura da
sentença pelo juiz, sendo permitida a saída de
Joaquim do país com Jonh e Mary a partir desse
momento.
Caso a equipe interprofissional a serviço da Justiça da
Infância e da Juventude apresente relatório a respeito
da conveniência do deferimento da adoção de Joaquim
por John e Mary, o estágio de convivência poderá ser
dispensado.

(B)

(C)

(D)

(E)

15 dias, em regra, é o prazo para o Ministério Público
ingressar com ação de destituição do poder familiar
após
recebimento
de
relatório
que
constate
impossibilidade de reintegração da criança à família de
origem.
120 dias, no máximo, é o prazo para conclusão de
procedimento de perda ou de suspensão de poder
familiar.
48 horas é o prazo para que entidade de atendimento
apresente adolescente infrator a representante do
Ministério Público, quando for impossível apresentação
imediata.
45 dias, prorrogáveis uma vez, é o prazo para
conclusão de procedimento de apuração de ato
infracional, devendo o adolescente estar, durante esse
período, internado provisoriamente.
30 dias é o prazo para dirigente de entidade de
atendimento
oferecer
resposta
escrita
em
procedimento de apuração de irregularidades.

QUESTÃO 30 ________________________________

QUESTÃO 27 ________________________________

A partir do que dispõe o ECA a respeito de crimes, assinale a
alternativa correta.

Jairo, 15 anos de idade, praticou ato infracional ao
subtrair dinheiro de Marta mediante grave ameaça.

(A)

Considerando-se essa situação hipotética, o fato de ser essa
a primeira vez que Jairo praticou ato infracional e o fato de
Jairo ter sido apreendido em decorrência desse ato, é
correto afirmar que
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Jairo não pode ser submetido à internação, porque o
ato infracional não foi cometido com violência física à
pessoa.
Jairo não pode ser submetido à internação por prazo
superior a 3 meses, pois é a primeira vez que comete
ato infracional.
a internação de Jairo não comporta prazo
determinado, devendo a manutenção dessa internação
ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, no
máximo, a cada três meses.
a internação de Jairo deve ter prazo máximo de 3
anos, podendo ser prorrogada, excepcionalmente, até
os 21 anos de idade deste.
a internação de Jairo não impede sua participação em
atividades externas, a critério da equipe técnica da
entidade, sendo desnecessária autorização judicial.

QUESTÃO 28 ________________________________
O ECA veda a divulgação de atos judiciais, policiais e
administrativos que digam respeito a crianças e
adolescentes aos quais se atribua a autoria de ato
infracional. Sendo assim, qualquer notícia a respeito desse
tipo de fato não poderá identificar a criança ou o
adolescente, sendo, no entanto, permitida a referência
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

à idade.
ao apelido.
à filiação.
ao parentesco.
às iniciais do nome e do sobrenome.
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(B)

(C)

(D)

(E)

A pessoa que produza, reproduza, dirija, fotografe,
filme ou registre, por qualquer meio, cena
pornográfica ou de sexo explícito que envolva criança
ou adolescente cometerá crime punível com reclusão e
multa. Em função de uma omissão legislativa, não há
previsão de pena aplicável a quem contracene com
menor de idade nesse tipo de material.
A pessoa que venda ou exponha à venda fotografia,
vídeo ou outro registro que contenha cena
pornográfica ou de sexo explícito envolvendo criança
ou adolescente será punida com a mesma pena
aplicável à pessoa que ofereça, troque, disponibilize,
transmita, distribua, publique ou divulgue, por
qualquer meio, fotografia, vídeo ou registro que
contenha cena pornográfica ou de sexo explícito que
envolva menor de idade.
É típica e caracteriza crime a conduta da pessoa que
simule a participação de criança ou adolescente em
cena pornográfica ou de sexo explícito, por meio de
adulteração, montagem ou modificação de fotografia,
vídeo ou qualquer outra forma de representação
visual. Entretanto, é atípica a conduta de pessoa que
possua ou armazene esse material.
A pena aplicável à pessoa que adquira, possua ou
armazene, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou
outra forma de registro que contenha cena
pornográfica ou de sexo explícito envolvendo criança
ou adolescente será diminuída de um a dois terços,
caso a quantidade de material apreendido seja
considerada pequena.
O proprietário, o gerente ou o responsável por local
em que se verifique a submissão de criança ou de
adolescente à prostituição ou à exploração sexual
incorrerá nas mesmas penas aplicáveis à pessoa que
submeta menor de idade a essas práticas, sendo que,
caso haja condenação, a licença de funcionamento do
estabelecimento poderá ser cassada.
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QUESTÃO 31 ________________________________
No que se refere à Lei n.º 9.394/1996, Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, que incluiu a Educação Física
como componente curricular escolar e o desporto como uma
das diretrizes dos conteúdos curriculares da educação
básica, assinale a alternativa correta.
(A)
(B)

(C)
(D)

(E)

O desporto como conteúdo curricular da educação
básica deve ser promovido no interior da escola e
deve abranger práticas desportivas não formais.
A Educação Física, integrada à proposta pedagógica da
escola, é componente curricular da educação básica,
sendo facultativa aos alunos que têm prole ou aos que
têm mais de 30 anos de idade.
O desporto como conteúdo curricular da educação
básica deve abranger apenas as manifestações
educacionais.
A Educação Física integrada à proposta pedagógica da
escola é obrigatória em todos os turnos escolares,
devendo
ajustar-se
às
faixas
etárias
e
às
características da população escolar.
O desporto como conteúdo curricular da educação
básica
deve
compreender
as
manifestações
educacionais, o lazer e o rendimento.

QUESTÃO 34 ________________________________
Um currículo interdisciplinar que contemple a disciplina
Educação Física, ao ressaltar que a motricidade como
linguagem pode se integrar a outras linguagens, como a
leitura e a escrita, a fala, o desenho, as ciências e o
raciocínio lógico poderá contribuir para o desenvolvimento
integral da criança. Nesse contexto, assinale a alternativa
que melhor se relaciona aos conceitos apresentados.
(A)

(A)
(B)
(C)

(D)
(E)

A abordagem da temática lazer é mais adequada para
as atividades extraclasse e extracurricular.
A educação para o lazer pode provocar, também,
mudanças na família, na comunidade e na sociedade.
A Educação Física, por sua essência pedagógica
relacionada ao lazer, é o componente curricular mais
importante em função dos seus conhecimentos
relacionados ao jogo, à dança, à luta, ao esporte e à
ginástica.
O tema lazer deve ser um objetivo educacional
nos currículos, mas é facultativo nos projetos
político-pedagógicos escolares.
A implantação da educação para o lazer é uma escolha
dos professores.

QUESTÃO 33 ________________________________
Quanto ao lazer como elemento integrante da cultura
humana, assinale a alternativa correta.
(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

Atividades de lazer são classificadas em físicas,
manuais e de turismo. Ao contrário, as atividades de
trabalho nunca podem ser classificadas como de lazer.
O jogo é um elemento intrinsecamente relevante, isto
é, possui significado que prescinde de explicação
exterior e, por isso, não há, no jogo, aspiração por
ensinar ou aprender.
No Brasil, houve a implantação de um conjunto de
políticas públicas relacionadas ao lazer e voltadas à
população, o que levou as pessoas a terem
consciência social a respeito do lazer e da participação
mais ativa nesse tipo de atividade.
Atividades físicas em academias não são consideradas
atividades
de
lazer,
porque
prioritariamente
proporcionam melhorias nas condições físicas do
praticante.
Lazer e tempo livre podem ser considerados tempos
interdependentes, uma vez que os indivíduos podem,
nesse tempo, exercitar aspirações diversas, e até
opostas, das que vivem no trabalho ou na família. As
atividades de lazer são, pois, desinteressadas,
liberatórias e resultado das escolhas pessoais e da
busca por prazer.
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interdisciplinaridade

implica

a

eliminação

da

disciplinaridade.
(B)

Ao brincar, a criança estimula a curiosidade, a
iniciativa e o respeito aos mais velhos.

(C)

A afetividade é o primeiro instrumento de pensamento
da criança no seu diálogo com o mundo e, assim, a
motricidade,

pela

afetividade,

auxilia

o

desenvolvimento cognitivo, social e motor da criança.
(D)

QUESTÃO 32 ________________________________
A educação para o lazer ou para o tempo livre cria condições
para que a pessoa viva esse tempo positivamente, obtendo,
assim, melhor qualidade de vida individual e social. Esse é
um processo de desenvolvimento integral e, por esse
motivo, deve ser considerado componente da vida diária da
escola. Nesse sentido, considerando que a educação para o
lazer pode implicar mudanças na cultura escolar, assinale a
alternativa correta.

A

A

disciplina

Educação

Física

favorece

o

desenvolvimento integral da criança, aqui entendido
como a aquisição de um amplo repertório motor.
(E)

A

utilização

conceitos

de

como

jogos

favorece

lateralidade,

a

aquisição

sequência

de

numérica,

direita/esquerda e alto/baixo, além de influenciar o
desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da
atenção da criança.

QUESTÃO 35 ________________________________
A cooperação e o diálogo entre as disciplinas viabilizam a
interdisciplinaridade, que proporciona às pessoas envolvidas
no processo de ensino-aprendizagem trabalho conjunto na
busca de um mesmo fim. Entretanto, o cotidiano escolar
mostra que mais difícil que a eliminação de barreiras entre
as disciplinas é a eliminação de barreiras entre as pessoas,
em função de comodismo, preconceito, falta de formação
adequada

e

de

diálogo.

No

que

se

refere

a

essas

dificuldades, assinale a alternativa correta.
(A)

Como pode acontecer, por exemplo, nas aulas de
Educação Física, elementos que poderiam contribuir
com o processo de implantação da interdisciplinaridade
podem ficar relegados a terceiro ou a quarto plano.

(B)

Humildade,

coerência,

respeito

a

opiniões

convergentes e desapego são princípios da teoria da
disciplinaridade.
(C)

A interdisciplinaridade demanda a superação do novo
e a instalação da pedagogia da paz.

(D)

A

ação

conjunta

de

educadores

em

projetos

inovadores, que configura uma atitude interdisciplinar,
é

exemplificada

pelo

seguinte

diálogo

entre

professores: “Você faz aquilo na quadra de esportes,
durante a aula de Educação Física, para que eu faça
isso na sala de aula.”
(E)

O trabalho em parceria que ocorre nas escolas
elimina, completamente, as barreiras entre as pessoas
por meio do diálogo.
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Texto para responder às questões 36 e 37.

QUESTÃO 40 ________________________________

O jogo é atividade ou ocupação voluntária, exercida
dentro de certos e determinados limites de tempo e de
espaço, segundo regras livremente consentidas, mas
absolutamente obrigatórias, dotado de fim em si mesmo,
acompanhado de certa tensão e de alegria e marcado pela
diferença em relação às atividades da vida cotidiana.

Um professor de Educação Física para adolescentes
organiza, durante as aulas, pequenos debates, discutindo
com os alunos temas como vencedor e perdedor,
cooperação e competição, companheirismo, inclusão e
convivência e cria, ao longo das discussões, um código
contra o bullying, com o objetivo de melhorar as relações
interpessoais da turma.

J. Huizinga. Homo ludens – O Jogo como elemento da cultura.
São Paulo: Perspectiva, 1971 (com adaptações).

QUESTÃO 36 ________________________________

Considerando-se essa situação hipotética, é pertinente que o
professor adote como tema, para uma das referidas
discussões, observando o objetivo citado,

Assinale a alternativa correta que apresenta elemento
relacionado ao conceito de jogo apresentado no texto.

(A)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Atividade ou ocupação voluntária não agonística
Objetividade
Produtividade
Certeza em relação ao desdobramento do jogo
Fuga fictícia das atividades diárias

(B)

QUESTÃO 37 ________________________________

(D)

(C)

Considerando o texto, é correto afirmar que a conceituação
apresenta é caracterizada por ser uma análise
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

biossocial.
de qualidade de vida e de saúde social.
pedagógica.
didática.
antropológica.

(E)

a
afirmação
da
aquisição
de
habilidades
perceptomotoras como aspecto determinante para que
se alcance o objetivo do ensino de Educação Física.
a importância de se definir o conhecimento das regras
dos esportes ensinados como fator predominante na
avaliação dos alunos.
os aspectos que podem favorecer a efetiva
participação, nas aulas de Educação Física, de alunos
acima do peso ou com pouca habilidade na prática de
esportes.
o nível de conservação das instalações esportivas
utilizadas nas aulas e a necessidade de que se
transformem os alunos em atletas tecnicamente
preparados.
a importância do esporte de alto rendimento na
formação positiva de modelos sociais, com o objetivo
de proporcionar a homogeneização das identidades
dos alunos.

QUESTÃO 41 ________________________________
QUESTÃO 38 ________________________________
Quanto aos estágios de desenvolvimento humano propostos
por Piaget, o estágio considerado adequado para discussões
fomentadas pelo professor de Educação Física a respeito do
papel de liderança é o
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

pré-operacional, que se inicia por volta dos 12 anos de
idade.
das operações formais, que se inicia por volta dos
12 anos de idade.
das operações formais, que se inicia por volta dos
16 anos de idade.
das operacionais informais, que se inicia por volta dos
10 anos de idade.
operacional concreto, que se inicia por volta dos
10 anos de idade.

QUESTÃO 39 ________________________________
Muito comum em aulas de Educação Física, o bullying é uma
ocorrência mundial que delineia atos intencionais e
recorrentes de violência física ou psicológica, praticados
individual ou coletivamente. Considerando esse contexto,
assinale a alternativa que apresenta estratégia antibullying
adequada a ser adotada pelos professores de Educação
Física.
(A)
(B)
(C)
(D)

(E)

Inverter a lógica ao colocar os alunos mais fortes em
condições de vítimas para que possam vivenciar
situações em que serão intimidados e humilhados.
Formar grupos homogêneos.
Utilizar inicialmente formas mais fáceis de aprender
movimentos esportivos.
Não resolver conflitos entre alunos ou dizer quem está
certo ou errado, mas incentivá-los a expressar pontos
de vista e a discutir formas de resolver os próprios
problemas.
Usar avaliações atitudinais, somativas e quantitativas
a fim de identificar melhorias comportamentais dos
alunos.
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Durante a aula de Educação Física infantil, o
professor pede a seus alunos que experimentem jeitos
diferentes de pular corda, de se equilibrar sobre três partes
do corpo e de arremessar uma bola contra uma parede.
Considerando-se essa situação hipotética, é correto afirmar
que o professor teria usado, no que se refere às habilidades
motoras vivenciadas pelos alunos ao realizarem as
atividades propostas, o estilo de ensino denominado
(A)

(B)
(C)
(D)

(E)

recíproco, se os alunos pudessem, ao observar seus
colegas, executar movimentos semelhantes aos
observados.
comando, se o professor indicasse como a tarefa
deveria ser feita.
descoberta convergente, se o professor esperasse
respostas próximas.
descoberta divergente, se os alunos tivessem a
oportunidade de avaliar suas interpretações à luz das
soluções dos outros.
tarefa, se os alunos praticassem as atividades antes
de o professor dar novas orientações.

QUESTÃO 42 ________________________________
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), documento
elaborado pelo Ministério da Educação, contemplam
abordagens críticas da educação, tendo como princípios a
inclusão, a diversidade cultural, o meio ambiente entre
outros. Considerando esse contexto, assinale a alternativa
que apresenta a ênfase dada pelos PCN à Educação Física.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Jogo como principal temática
Qualidade de vida e promoção da saúde
Cultura corporal de movimento
Abordagens pedagógicas centradas no professor e no
aluno
Ensino do movimento como principal conteúdo
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QUESTÃO 43 ________________________________

QUESTÃO 47 ________________________________

Assinale a alternativa que apresenta as dimensões previstas

Considerando-se o contexto histórico da Educação Física

nos PCN para a abordagem dos conteúdos de Educação
Física.
(A)

brasileira no século XX, é correto afirmar que a concepção
progressista

Conceitual, procedimental e atitudinal
(A)

(B)

Procedimental e cultural

(C)

Social, emocional e organizacional

(D)

Conceitual e social

(E)

Atitudinal, procedimental e social

relaciona ao projeto pedagógico as faces política e
social, comprometendo-o com a transformação da
sociedade.

(B)

fundamenta-se na atenção aos processos de aprender
a fazer, aprender a conhecer e aprender a aprender.

QUESTÃO 44 ________________________________

(C)

relacionados

aos

processos

de

desenvolvimento e de aprendizagem.

Nas aulas de Educação Física, devem ser abordados, em
relação à prática por iniciantes de esportes coletivos, os

investe no resgate da objetividade dos conhecimentos
científicos

(D)

define o meio produtivo da sociedade como centro do

fundamentos ou as habilidades básicas, a dinâmica de

processo educativo ao assumir o conteúdo da área de

ataque e de defesa e as regras básicas, que são elementos

Educação Física como foco.

classificados como

(E)

apresenta visão funcional da sociedade e considera
que a Educação Física deve contribuir para a formação

(A)

habilidades procedimentais.

(B)

conteúdos conceituais.

(C)

conteúdos procedimentais básicos.

do homem adaptado a essa sociedade.

(D)

competências e habilidades.

(E)

habilidades técnicas e conceituais.

QUESTÃO 48 ________________________________

QUESTÃO 45 ________________________________
A Educação Física brasileira do século XX estava relacionada

A

Educação

Física

desenvolvimentista

classifica

progressivas e superpostas, isto é, fases dos movimentos

a várias concepções pedagógicas e, ao ser influenciada pelo

reflexos,

contexto sociopolítico da época, assumiu distintos papéis na

Quanto

sociedade.

habilidades motoras, é correto afirmar que a referida fase

Entre

essas

concepções,

destacaram-se

as

o

desenvolvimento motor em fases de habilidades motoras
rudimentares,
às

fundamentais

características

da

e

fase

especializados.

especializada

de

tendências esportivista, tecnicista, progressista e higienista,
que se caracteriza por
(A)

(A)

adotar uma perspectiva curativa de saúde, tendo
como base o funcionamento biológico do corpo.

(B)
(C)

da qualidade de vida e da saúde.
se basear em um modelo idealizado de homem,
construído pelas ciências sociais e humanas.
(E)

se divide em 3 estágios: transição, aplicação e
utilização vitalícia.

(C)

se basear em teorias sociais críticas ao contribuir para
a conscientização da população quanto à importância

(D)

(B)

dedicar-se à prescrição de exercício, à aquisição de
habilidades perceptomotoras e ao treinamento físico.

se inicia aos 12 anos de idade e se estende por toda a
vida.

se caracteriza pela ênfase no controle de habilidades
locomotoras, manipulativas e de equilíbrio.

(D)

se

caracteriza

pela

ênfase

em

habilidades

(E)

se divide em 3 estágios: inicial, elementar e maduro.

psicomotoras, afetivas e sociais.

valorizar o corpo pelo prisma da saúde e por se pautar
por princípios científicos anatomofisiológicos.
QUESTÃO 49 ________________________________

QUESTÃO 46 ________________________________
No

cenário

histórico

da

Educação

Física

brasileira

do

século XX, a concepção esportivista
(A)
(B)

motoras

presentes

nas

fases

do

desenvolvimento motor da criança, a manipulativa, quando
é favorecida pela vivência prática, destaca-se pelo suporte

funda-se no respeito às diferenças individuais e na

que dá à aquisição de padrões maduros de movimento. São

inclusão de todos nas atividades.

exemplos de habilidades manipulativas

exige

habilidades

coordenativas,

como

força,

resistência e flexibilidade, com a finalidade de obter
sucesso.
(C)

enfoca o corpo no sentido técnico do movimento.

(D)

funda-se

na

avaliação

pautada

em

indicadores

biométricos e técnicos.
(E)

Para a Educação Física desenvolvimentista, dos três tipos de
habilidades

(A)

chutar, rolar, driblar, saltar e girar.

(B)

alongar-se, flexionar, rolar, galopar e correr.

(C)

rebater, equilibrar-se, saltar e girar.

(D)

rebater, arremessar e receber, volear e quicar uma
bola.

oferece vivências relacionadas a várias manifestações
da cultura do movimento humano.
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(E)

girar, alongar-se e correr.
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QUESTÃO 50 ________________________________
Em

uma

escola

de

Educação

professores

de

ensino

Física

fundamental,

decidiram

incluir

os
no

programa da disciplina a avaliação não como instrumento
punitivo, mas como instrumento de análise das fases de

QUESTÃO 53 ________________________________

Quanto

às

concepções

de

ensino

aberto

e

fechado

relacionadas às tomadas de decisão que acontecem nas
aulas de Educação Física, assinale a alternativa correta.

aprendizagem motora de vários movimentos das áreas do
esporte, da dança e da ginástica, com o objetivo de valorizar

(A)

Quando

o

professor

decide

a

organização

dos

componentes do processo de ensino, como, por

o autoconhecimento.

exemplo, objetivo, conteúdo, metodologia e avaliação,
As prioridades de avaliação coerentemente relacionadas à
decisão dos professores descrita na situação hipotética

há a prevalência da concepção de ensino fechado.
(B)

devem estar associadas

desde que em ambiente ordeiro, o professor adota a
concepção de ensino aberto.

(A)

às dimensões afetiva e motora.

(B)

às dimensões cognitiva, motora e atitudinal.

(C)

às dimensões cognitiva e da autoestima.

(D)

aos

(E)

resultados

Ao aceitar que os alunos façam o que eles quiserem,

motores

auferidos

por

(C)

Quando

os

alunos

e

o

professor

assumem

responsabilidades em relação à metodologia e à
meio

organização do processo de aprendizagem, ficando o

de

observações feitas ao final de cada aula.

processo

ao domínio motor e ao rendimento físico.

prevalência da concepção de ensino aberto.
(D)

avaliativo

a

cargo

do

professor,

há

a

Quando os alunos aprendem os esportes de acordo
com os fundamentos do jogo e com as regras oficiais,

QUESTÃO 51 ________________________________

adota-se a concepção de ensino aberto.
(E)

A avaliação que, realizada em todas as aulas e em todas as

Ao permitir que os alunos decidam como será o jogo,
cabendo ao professor sugerir apenas uma ideia geral

situações, compreende, após a informação e a comunicação,

de

a discussão com os alunos a respeito de suas dificuldades e

como

esse

jogo

pode

ocorrer,

adota-se

a

concepção de ensino fechado.

seus progressos é a
(A)

somatoformativa.

(B)

formativa.

(C)

somativa.

(D)

interacionista.

Nos jogos cooperativos, o resultado representa a ideia de

(E)

sociointeracionista.

que todos ganham e que não há perdedores, já os jogos

QUESTÃO 54 ________________________________

competitivos,
uma
QUESTÃO 52 ________________________________
Um professor de Educação Física, ao avaliar um aluno
durante uma partida de basquetebol, observou que esse
aluno demonstrava cooperação ao dar um passe a um

quando

preparação

para

bem

ensinados,

enfrentar

representam

desafios,

enfocando

autossuperação, perseverança e determinação. Em relação a
esse assunto, assinale a alternativa correta.

(A)

Competição é um processo de interação social em que

companheiro de equipe melhor posicionado em vez de tentar

as ações são compartilhadas e os objetivos são

arremessar, fazia declarações positivas aos oponentes,

comuns, uma vez que todos tentam alcançar uma

respeitava as decisões do juiz, mesmo que desfavoráveis, e

meta.

conseguia arremessar e fazer a bandeja com êxito em várias

(B)

situações do jogo.

Cooperação é um processo de interação social, em
que os objetivos se excluem mutuamente e as ações
são isoladas ou se opõem umas a outras.

Considerando-se a conduta do aluno descrita nessa situação
hipotética, é correto afirmar que a referida avaliação deverá
contemplar o(s) domínio(s) do(s) comportamento(s)

(C)

Competição

e

cooperação

são

determinadas

por

fatores inerentes ao ser humano.
(D)

Cooperação e competição são partes do mesmo todo,
o que permite certo intercâmbio de características

(A)

afetivo.

(B)

cognitivo, afetivo e psicomotor.

(C)

psicomotor.

(D)

social e psicomotor.

equipe vencedora ensina à equipe perdedora as

(E)

afetivo e psicomotor.

estratégias ou táticas de sucesso utilizadas.
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entre esses dois conceitos.
(E)

Em jogos cooperativos, no final de uma partida, a
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QUESTÃO 55 ________________________________
Em esportes coletivos, a estrutura funcional é determinada
pela interação entre variáveis de defesa e de ataque, como,
por exemplo, a alternância da posse de bola. Quanto a essa
alternância ao longo de uma partida, assinale a alternativa
que apresenta a referida estrutura.
(A)

A primeira posse de bola é definida em sorteio com
A equipe que sofre um gol fica com a posse da bola
com exceção da modalidade polo aquático.

(C)

Em uma partida de handebol, um jogador atacante,
correndo, recebeu a bola de um companheiro e a
arremessou depois de realizar 3 passadas. Com essa jogada,
esse jogador conseguiu marcar um gol para sua equipe.
Considerando-se a situação hipotética
correto afirmar que o juiz deverá

exceção da modalidade voleibol.
(B)

QUESTÃO 58 ________________________________

Há a cobrança do arremesso lateral após a bola sair

(A)
(B)
(C)

pela linha lateral, no futebol, no futsal, no basquetebol
e no handebol.
(D)

Quando a bola sai pela linha de fundo e toca, por
último, o goleiro, há, no futebol, no futsal e no

(D)
(E)

handebol, a cobrança de escanteio.
(E)

Exceto no handebol, a equipe que sofre um gol fica
com a posse da bola.

apresentada,

é

anular o gol, porque o jogador em progressão fez mais
que duas passadas.
anular o gol, porque o jogador, no momento do
arremesso, não tinha um dos pés no chão.
assinalar o gol, porque, estando o jogador com a
posse da bola e correndo, é permitido fazer, no
máximo, três passadas com a bola na mão.
anular o gol e advertir o jogador com cartão amarelo.
assinalar o gol, porque as duas primeiras passadas
não são contadas e, portanto, caracterizou-se o
máximo de duas passadas permitidas pelas regras
oficiais.

QUESTÃO 59 ________________________________
QUESTÃO 56 ________________________________
Considerando as modalidades esportivas coletivas e os
contextos em que elas ocorrem, assinale a alternativa que
apresenta

ações

táticas

adequadas

a

esses

tipos

de

modalidade.
(A)

Ações

de

ataque

e

de

defesa

previsíveis

com

variabilidade
(B)

Ações táticas de desempenho dos fundamentos do
jogo

(C)

Ações de ataque e de defesa imprevisíveis, fruto da
aleatoriedade

(D)

Ações que envolvam componentes táticos e técnicos e
fundamentos físicos e estratégicos do jogo

(E)

No voleibol, a inclusão da função de líbero, no final dos anos
1990, pelas regras oficiais, teve como propósito permitir
disputas de pontos mais longas e tornar o jogo mais
fascinante para o público. Segundo as regras oficiais de
voleibol, o líbero é um jogador especializado em
movimentos que são realizados com mais frequência no
fundo da quadra, isto é, recepção e defesa. Houve, assim, a
necessidade de criar um conjunto específico de regras que
se aplicassem exclusivamente ao líbero. Uma dessas
regras é
(A)
(B)
(C)
(D)

Ações técnicas do jogo realizadas em três fases:
percepção e análise da situação, solução mental e
solução motora do problema

(E)

a possibilidade de se substituir qualquer outro jogador
sem notificar aos mesários previamente.
a possibilidade de o líbero ser o capitão do time.
a permissão para o líbero sacar.
a inclusão do número de substituições do líbero na
contagem do limite que é concedido por set a cada
técnico.
a possibilidade de o líbero fazer levantamentos de
manchete, caso esteja pisando sobre a linha de três
metros ou sobre a área por ela delimitada.

QUESTÃO 57 ________________________________
QUESTÃO 60 ________________________________
Em uma partida de basquetebol, a equipe Alfa tinha
um total de seis jogadores, mas, durante o jogo, dois desses
jogadores ultrapassaram o número máximo de cinco faltas
individuais permitidas e, por esse motivo, essa equipe terá
de terminar a partida com quatro jogadores.

Em uma partida de futsal, um atacante deslocou-se
com a bola e foi acossado por um adversário que, por falta
de rapidez, atirou-se ao solo, colidindo com as pernas do
referido atacante, e, apesar da infração cometida, um outro
jogador da equipe atacante conseguiu ficar com a posse da
bola e concluir a jogada com um gol.

Considerando-se as regras oficiais, os árbitros da partida a
que a situação hipotética faz referência deverão
(A)

encerrar a partida.

(B)

solicitar que a equipe adversária retire um jogador
para que as duas equipes tenham o mesmo número
de jogadores.

(C)

adiar o jogo para que a equipe Alfa possa se recompor

(D)

dar continuidade à partida, contando a equipe Alfa

Considerando-se essa situação hipotética, o árbitro da
partida
(A)
(B)

com mais jogadores.
com quatro jogadores e a equipe adversária com cinco
jogadores. Nesse caso, a equipe adversária, a seu

(C)
(D)

juízo, poderá retirar um de seus jogadores.
(E)

consultar os mesários a respeito da decisão a ser
tomada.
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(E)

deverá paralisar o jogo e punir o infrator com cartão
vermelho.
não deverá apitar a falta, validando, assim, a
marcação do gol e, após a conclusão do lance, deverá
solicitar o registro dessa falta, na súmula, como falta
acumulativa, caso a infração tenha de ser marcada
como tiro livre direto.
deverá paralisar o jogo e marcar penalidade máxima.
não deverá apitar a falta, mas deverá validar o gol
sem, contudo, punir o jogador infrator com cartão
amarelo.
deverá paralisar o jogo e desqualificar o jogador
infrator.
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PROVA DISCURSIVA
 Esta prova valerá, no máximo, 20 (vinte) pontos. Você deverá produzir, a partir do tema proposto, um texto, com extensão
máxima de 30 (trinta) linhas, primando pela clareza, precisão, consistência, concisão e adequação às normas do registro
formal da língua portuguesa. Qualquer fragmento de texto que ultrapasse a extensão máxima de linhas disponibilizadas será
desconsiderado.
 O texto deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada com material
transparente.
 A folha de texto definitivo não poderá ser assinada, rubricada nem conter palavra ou marca que identifique o candidato,
sob pena de anulação do texto. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição de
texto definitivo acarretará a anulação do texto.
 A folha de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova discursiva. A folha para rascunho deste
caderno é de preenchimento facultativo e não servirá para a avaliação de seu texto.

Como um professor poderia agir de maneira construtiva mediante o comportamento antissocial do
aluno? Como melhor reparar a criança ou o adolescente para o futuro, levando-se em conta o contexto em
que ele está inserido? Luis Fernando Vidal, presidente da Associação Juízes para a Democracia (AJD),
professor da escola de magistratura e integrante da 1.ª Vara Especial da Infância e da Juventude,
questionou, em entrevista, certos comportamentos da sociedade e criticou a forma como ela ainda julga
menores de rua e infratores.
De que maneira o senhor poderia relacionar educação, segurança pública e criminalidade?
Temos de recusar logo de cara aquela concepção meio maniqueísta, aquela visão dualista da vida,
típica do início do século XX e que ainda hoje vemos muitas pessoas fazendo: escola ou cadeia. Como se a
escola livrasse a pessoa da cadeia e onde não haja escola haverá cadeia; esse é um conceito superado. A
relação que se pode fazer é: na medida em que as pessoas educadas para serem autônomas têm
capacidade de agir, reagir e interagir com o mundo, tendo como parâmetro o que é desejado, possível, que
pode ser transgredido, superado, e têm instrumentos para isso, elas podem transgredir sem agredir e
buscar os caminhos para isso.
De que maneira o senhor orientaria o professor a desenvolver mecanismos para ter
sensibilidade de perceber melhor o aluno e os problemas pelos quais ele passa? Como o senhor
acha que deveria acontecer a relação professor-aluno de modo construtivo?
Eu tive uma experiência bastante enriquecedora, trabalhando com adolescentes infratores, e percebi
três pontos fundamentais. O primeiro é que você deve se colocar no lugar dele e não deve se esquecer de
que foi adolescente, chato, desajustado, rebelde, indisciplinado, chegando até a ser criminoso em
determinados momentos da sua adolescência e juventude. Adotar essa perspectiva é fundamental, assim
como se colocar no lugar do outro. Isso vai permitir o segundo ponto, que é o diálogo, porque a gente
tende a enxergar, nessa diferença de idade, uma hierarquia e a “molecada” não aceita. O terceiro ponto é o
diálogo afetivo, acolhedor. A rotina em sala de aula é massacrante e o professor tende a não ser afetivo.
Mas, quando eu falo afetivo, não estou falando de beijinho e passar a mão na cabeça, mas de ter uma
relação acolhedora que faça o aluno perceber que alguém caminha junto com ele. É você dar a mão para
caminhar. Acho que a gente tem de parar de lamentar. Tem um texto de um psicólogo de que gosto muito,
Donald Woods Winnicott, que trabalhou com as crianças evacuadas na guerra na Inglaterra, e, em seu
texto “A Juventude não Dormirá”, de 1964, fala que é uma perda de tempo querer adaptar e modelar
adolescentes e crianças, ainda mais aqueles que têm comportamento classificado como antissocial. Eles
não vão dormir nunca. Essa molecada vai transgredir, conflitar e você tem que ir junto, dando exemplos.
Internet: <www.edutec.unesp.br> (com adaptações).

Considerando o trecho de entrevista acima apresentado como meramente motivador, redija texto dissertativo a respeito do
tema a seguir.

O trabalho socioeducativo e a formação do sujeito autônomo
Ao desenvolver seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:
a) acolhimento ao menor infrator e relação dialógica;
b) desenvolvimento da consciência crítica do menor infrator;
c) possibilidades de transgressão por meio de ações positivas.
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