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Prezado(a) Candidato(a),

1. Ao receber este caderno, confira se ele contém as questões objetivas com 30 (trinta) itens, ordenados de 1 a 30, com alter-
nativas de A a E; sendo que apenas uma alternativa é correta. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, 
solicite ao Fiscal de Sala as providências cabíveis.

2. Durante a prova não poderá ser utilizado nenhum material de consulta. Não se comunique com outros candidatos, não use 
chapéu, óculos escuros, relógio e nem se levante sem autorização do Fiscal de Sala.

3. O cartão-resposta deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a) com caneta esferográfica TRANSPARENTE de tinta azul 
ou preta, devendo cobrir inteiramente o espaço correspondente à alternativa escolhida. O cartão não poderá ser rasurado, 
dobrado ou amassado. Não haverá substituição de cartão-resposta.

4. A assinatura do(a) canditado(a) no cartão-resposta é necessária e fundamental para sua identificação.

5. No momento da identificação, o(a) candidato(a) deverá escrever, no espaço apropriado do cartão-resposta, com a sua 
caligrafia usual, a seguinte frase:

Pedofilia é crime, denuncie.

6. O tempo máximo de duração da prova é de 3  (três) horas, incluindo o preenchimento do cartão resposta, contadas a partir 
da autorização dada pelo Fiscal de Sala.

7. O(a) candidato(a) somente poderá entregar a prova depois de transcorrida, pelo menos, 1 (uma) hora de seu início. Após 
a entrega, o(a) mesmo(a) deverá retirar-se da sala e do local de prova, não podendo mais ir ao banheiro.

8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto após a aposição 
em ata de suas respectivas assinaturas.

9. O(a) candidato(a) poderá levar o caderno de questões, SOMENTE, 15 minutos antes do término da prova.

10. O não cumprimento a qualquer uma das instruções deste caderno e do edital no 03/2016 poderá implicar na anulação 
da sua prova.

11. A avaliação da prova objetiva levará em consideração somente as respostas transferidas para o cartão-resposta.

12. Caberá recurso sobre o conteúdo da prova em até 2 (dois) dias úteis após a divulgação do gabarito, que estará disponível 
no site www.ibeg.org.br.
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III. “básicos” e “bibliográficos” são acentuados pelo mesmo princípio.

IV. “fácil” e “conteúdo” são acentuados pelo mesmo princípio.

Com base nas proposições acima, marque a alternativa correta.

(a) Apenas I e II são verdadeiras.

(b) Apenas II e III são verdadeiras.

(c) Apenas III e IV são verdadeiras.

(d) Apenas I e III são verdadeiras.

(e) Apenas II e IV são verdadeiras.

QUESTÃO 03

Analise as assertivas a seguir:

I. A retirada das vírgulas não causa prejuízo quanto à correção gramatical 
no trecho: “Podem ser feitos em folhas de papel comum ou, mais moder-
namente, em qualquer programa de banco de dados de um computador.”

II. A retirada das vírgulas não causa prejuízo quanto à correção gramatical 
no trecho: “FICHA BIBLIOGRÁFICA: é a descrição, com comentários, dos tó-
picos abordados em uma obra inteira ou parte dela.”

III. A retirada das vírgulas não causa prejuízo quanto à correção gramatical 
no trecho: “Nesta ficha pode-se relatar sobre objetivos, métodos, resultados 
e conclusões.”

IV. A retirada das vírgulas não causa prejuízo quanto à correção grama-
tical no trecho: “Existem três tipos básicos de fichamentos: o fichamento 
bibliográfico, o fichamento de resumo ou de conteúdo, e o fichamento de 
citações.”

Com base nas proposições acima, marque a alternativa correta.

(a) Apenas I e II são verdadeiras.

(b) Apenas II e III são verdadeiras.

(c) Apenas III e IV são verdadeiras.

(d) Apenas I e III são verdadeiras.

(e) Apenas II e IV são verdadeiras.

QUESTÃO 04

Analise as assertivas a seguir com base no trecho: “Podem ser feitos em 
folhas de papel comum ou, mais modernamente, em qualquer programa de 
banco de dados de um computador.”

I. “qualquer” é pronome adjetivo indefinido.

II. “em”, “de”, e “ou” são preposições.

III. “comum” é adjetivo.

IV. “modernamente” é adjetivo de modo.

Com base nas proposições acima, marque a alternativa correta.

(a) Apenas I e II são verdadeiras.

(b) Apenas II e III são verdadeiras.

(c) Apenas III e IV são verdadeiras.

(d) Apenas I e III são verdadeiras.

(e) Apenas II e IV são verdadeiras.

LÍNGUA PORTUGUESA   

Leia o texto abaixo para responder as questões de 01 a 10.

Texto 1

FICHAMENTO

 O Fichamento é uma parte importante na organização para a efe-
tivação da pesquisa de documentos. Ele permite um fácil acesso aos dados 
fundamentais para a conclusão do trabalho.
 Os registros e a organização das fichas dependerão da capacida-
de de organização de cada um. Os registros não são feitos necessariamente 
nas tradicionais folhas pequenas de cartolina pautada. Podem ser feitos em 
folhas de papel comum ou, mais modernamente, em qualquer programa de 
banco de dados de um computador. O importante é que elas estejam bem 
organizadas e de acesso fácil para que os dados não se percam.
 Existem três tipos básicos de fichamentos: o fichamento biblio-
gráfico, o fichamento de resumo ou de conteúdo, e o fichamento de citações. 
 FICHA BIBLIOGRÁFICA: é a descrição, com comentários, dos tópi-
cos abordados em uma obra inteira ou parte dela.
 FICHA DE RESUMO OU CONTEÚDO: é uma síntese das principais 
ideias contidas na obra. O pesquisador elabora esta síntese com suas pró-
prias palavras, não sendo necessário seguir a estrutura da obra.
Observação: Existem dois tipos de resumos:
 a) Informativo: são as informações específicas contidas no docu-
mento. Nesta ficha pode-se relatar sobre objetivos, métodos, resultados e 
conclusões. Sua precisão pode substituir a leitura do documento original.
 b) Indicativo: são descrições gerais do documento, sem entrar em 
detalhes da obra analisada. 
 FICHA DE CITAÇÕES: é a reprodução fiel das frases que se preten-
de usar como citação na redação do trabalho.

[BELLO, 2004, apud GONÇALVES, Jonas Rodrigo. Metodologia Científica e Redação Acadêmica. 7. ed. Brasília: 

JRG, 2015, passim. (com adaptações)]

QUESTÃO 01

Analise as assertivas a seguir.

I. Existem dois tipos básicos de fichamentos: Informativo e Indicativo.

II. FICHA DE CITAÇÕES: é a reprodução fiel das frases que se pretende usar 
como citação na redação do trabalho.

III. FICHA BIBLIOGRÁFICA: é uma síntese das principais ideias contidas na 
obra.

IV. Na FICHA DE RESUMO OU CONTEÚDO, o pesquisador elabora esta sín-
tese com suas próprias palavras, não sendo necessário seguir a estrutura 
da obra.

Com base nas proposições acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I e II são verdadeiras.

(b) Apenas II e III são verdadeiras.

(c) Apenas III e IV são verdadeiras.

(d) Apenas I e III são verdadeiras.

(e) Apenas II e IV são verdadeiras.

QUESTÃO 02

Analise as assertivas a seguir com base no trecho: “O importante é que elas 
estejam bem organizadas e de acesso fácil para que os dados não se percam. 
Existem três tipos básicos de fichamentos: o fichamento bibliográfico, o fi-
chamento de resumo ou de conteúdo, e o fichamento de citações.”.

I. O acento se dá em “fácil” por se tratar de proparoxítona terminada em “L”.

II. “três” é monossílabo tônico, por isso é acentuado.
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(b) Apenas II e III são verdadeiras.

(c) Apenas I e IV são verdadeiras.

(d) Apenas I e III são verdadeiras.

(e) Apenas III e IV são verdadeiras.

QUESTÃO 08

Analise as assertivas a seguir com base no trecho: “O importante é que elas 
estejam bem organizadas e de acesso fácil para que os dados não se per-
cam.”

I. “que” é pronome relativo.

II. “que” introduz oração subordinada adjetiva.

III. “que” é conjunção integrante.

IV. “que” introduz oração subordinada substantiva predicativa.

Com base nas proposições acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I e II são verdadeiras.

(b) Apenas II e III são verdadeiras.

(c) Apenas I e IV são verdadeiras.

(d) Apenas I e III são verdadeiras.

(e) Apenas III e IV são verdadeiras.

QUESTÃO 09

Analise as assertivas a seguir com base no trecho: “FICHA DE CITAÇÕES: é 
a reprodução fiel das frases que se pretende usar como citação na redação 
do trabalho.”

I. “que” é pronome relativo.

II. “que” introduz oração subordinada adjetiva.

III. “que” é conjunção integrante.

IV. “que” introduz oração subordinada substantiva explicativa.

Com base nas proposições acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I e II são verdadeiras.

(b) Apenas II e III são verdadeiras.

(c) Apenas I e IV são verdadeiras.

(d) Apenas I e III são verdadeiras.

(e) Apenas III e IV são verdadeiras.

QUESTÃO 10

Analise as assertivas a seguir com base no trecho: “Os registros e a organi-
zação das fichas dependerão da capacidade de organização de cada um.”

I. “registros” e “organização” funcionam como núcleos do sujeito determi-
nado composto.

II. “dependerão” funciona como verbo transitivo direto.

III. “dependerão” funciona como verbo transitivo indireto.

IV. Trata-se de predicado verbo-nominal.

Com base nas proposições acima, encontre a alternativa correta.

QUESTÃO 05

Analise as assertivas a seguir com base no trecho: “Podem ser feitos em 
folhas de papel comum ou, mais modernamente, em qualquer programa de 
banco de dados de um computador.”

I. A substituição de “Podem ser feitos” por “Pode ser feita” manteria a cor-
reção gramatical.

II. A substituição de “Podem ser feitos” por “Pode ser feita” prejudicaria gra-
maticalmente o período.

III. A substituição de “Podem ser feitos” por “Podem ser feitas” consertaria 
gramaticalmente o período.

IV. A substituição de “Podem ser feitos” por “Podem ser feitas” causaria pre-
juízo quanto à correção gramatical.

Com base nas proposições acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I e II são verdadeiras.

(b) Apenas II e III são verdadeiras.

(c) Apenas III e IV são verdadeiras.

(d) Apenas I e III são verdadeiras.

(e) Apenas II e IV são verdadeiras.

QUESTÃO 06

Analise as assertivas a seguir com base no trecho: “Nesta ficha pode-se rela-
tar sobre objetivos, métodos, resultados e conclusões.”

I. Em “Nesta ficha pode-se relatar” ocorre ênclise.

II. Em “Nesta ficha pode-se relatar” ocorre próclise.

III. A reescritura de “Nesta ficha pode-se relatar” por “Nesta ficha se pode 
relatar” prejudicaria a correção gramatical.

IV. A reescritura de “Nesta ficha pode-se relatar” por “Nesta ficha se pode 
relatar” manteria a correção gramatical.

Com base nas proposições acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I e II são verdadeiras.

(b) Apenas II e III são verdadeiras.

(c) Apenas I e IV são verdadeiras.

(d) Apenas I e III são verdadeiras.

(e) Apenas III e IV são verdadeiras.

QUESTÃO 07

Analise as assertivas a seguir com base no trecho: “FICHA DE CITAÇÕES: é 
a reprodução fiel das frases que se pretende usar como citação na redação 
do trabalho.”

I. Em “que se pretende usar” ocorre ênclise.

II. Em “que se pretende usar” ocorre próclise.

III. A reescritura de “que se pretende usar”  por “que pretende-se usar” pre-
judicaria a correção gramatical.

IV. A reescritura de “que se pretende usar” por  “que pretende-se usar” man-
teria a correção gramatical.

Com base nas proposições acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I e II são verdadeiras.
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(a) Apenas II e III são verdadeiras.

(b) Apenas I e II são verdadeiras.

(c) Apenas I e III são verdadeiras.

(d) Apenas I e IV são verdadeiras.

(e) Apenas III e IV são verdadeiras.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   

QUESTÃO 11

Para fazer jus à progressão por merecimento, o servidor do Município de 
Resende deverá cumulativamente:

(a) Cumprir o interstício mínimo de 3 (três) anos de efetivo exercício no pe-
ríodo salarial em que se encontre e obter, pelo menos, acima do grau médio 
quando das avaliações de seu desempenho pela Comissão de Desenvolvi-
mento Funcional. 

(b) Cumprir o interstício mínimo de 2 (dois) anos de efetivo exercício no 
cargo em que se encontra e obter aprovação em estágio probatório com 
menção superior. 

(c) Cumprir o interstício mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício no 
período salarial em que se encontre e obter, no mínimo, menção acima do 
grau superior quando das avaliações de seu estágio probatório. 

(d) Cumprir o interstício mínimo de 1 (um) ano de efetivo exercício no pe-
ríodo salarial em que se encontre.

(e) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 12

Tendo por base a Lei Municipal nº 2.333/2002, fica reservado às pessoas 
portadoras de deficiência o percentual de:

(a) 7% (sete por cento) dos empregos públicos do Quadro de Pessoal da 
Prefeitura e da Câmara Legislativa.

(b) 9% (nove por cento) dos empregos públicos do Quadro de Pessoal da 
Prefeitura e do Judiciário. 

(c) 10% (dez por cento) dos empregos públicos do Quadro de Pessoal da 
Prefeitura.

(d) 5% (cinco por cento) dos empregos públicos do Quadro de Pessoal da 
Prefeitura.

(e) Nenhuma das alternativas.  

QUESTÃO 13

É de responsabilidade da Comissão de Desenvolvimento Funcional a cria-
ção e nomeação da Comissão de Avaliação de Desempenho que deverá ser 
formada por:

(a) 3 (três) servidores do quadro de pessoal do Município de Resende, po-
dendo na falta de algum deles ser substituído por um servidor comissio-
nado.

(b)  Servidores nomeados em cargo de direção e assessoramento, além de 
representantes do governo estadual.

(c)  Indicados de cada secretaria de governo.

(d) Um representante da Administração, um representante do Sindicato, 
um representante da Associação e um profissional da área de pessoal, sob a 
presidência do primeiro.

(e) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 14

 De acordo com a Lei Municipal de Resende nº 2.333/2002, o ato de admis-
são deverá, necessariamente, conter as seguintes indicações, dentre outras, 
sob pena de nulidade:

I – Fundamento legal. 

II – Denominação do emprego preenchido.

III – Forma de preenchimento. 

IV – Nível salarial do emprego.

V – Fonte de recurso que custeará os vencimentos do servidor.

(a) Todas as assertivas estão incorretas.

(b) Todas as assertivas estão corretas.

(c) Apenas a assertiva III está correta.

(d) As assertivas I e IV estão incorretas.

(e) Apenas a assertiva V está incorreta.

QUESTÃO 15

São objetivos do programa de treinamento dos servidores da Prefeitura 
Municipal de Resende, tratados na Lei Municipal de Resende nº 2333/2002, 
exceto:

(a) Criar e desenvolver hábitos, valores e comportamentos adequados ao 
digno exercício da função pública.

(b) Capacitar o servidor para o desempenho de suas atribuições específi-
cas, orientando-o no sentido de obter os resultados desejados pela Admi-
nistração.

(c) Evitar gastos desnecessários com treinamentos externos que possam 
onerar a administração.

(d) Estimular o desenvolvimento funcional, criando condições propícias ao 
constante aperfeiçoamento do servidor.

(e) Integrar os objetivos de cada servidor, no exercício como uma de suas 
atribuições, às finalidades da Administração como um todo.

QUESTÃO 16

 Tendo por base o disposto na Lei nº 3.210 de 28 de outubro de 2015, que 
dispõe sobre o novo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Re-
sende, o ato de provimento conterá, necessariamente, as seguintes indica-
ções, sob pena de responsabilidade de quem der posse:

(a) O fundamento legal e o padrão de vencimento correspondente ao cargo 
a que se dará o provimento.

(b) Descrição explicativa do cargo a ser ocupado, bem como a indicação e 
motivo de exoneração pelo ocupante anterior.

(c) Levantamento do quantitativo de vagas existentes e motivação para a 
nomeação.

(d) Análise metodológica e levantamento dos requisitos do cargo a ser ocu-
pado.

(e) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 17

Tendo por base a Lei Municipal de Resende nº 3.210/15, promoção é a ele-
vação do servidor à classe imediatamente superior àquela a que pertence, 
na mesma carreira, pelos critérios de:
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(a) Posto ocupado e indicação da chefia imediata.

(b) Pontuação em processo seletivo interno e indicação da chefia imediata.

(c) Interstício de dois anos e declaração de merecimento de progressão.

(d) Merecimento e antiguidade.

(e) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 18

Acerca da lotação e relotação, tratada na Lei Municipal nº 3.210/15, assina-
le a alternativa correta:

(a) Entende-se por lotação o número do posto de trabalho de cada carreira 
que deve ter exercício em cada órgão, setor, serviço, divisão ou departamen-
to.

(b) Relotação é a transferência do cargo de carreira, ou isolado de uma re-
partição para outra.

(c) A lotação e a relotação serão estabelecidas por Resolução Municipal.

(d) Relotação é a permuta do cargo de carreira, ou isolado de órgão para 
outro de diferentes esferas governamentais.

(e) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 19

A reintegração decorrente da decisão judicial transitada em julgado, de 
acordo com a Lei municipal de Resende nº 3.210/15, significa:

(a) O reingresso no serviço público, sem ressarcimentos dos prejuízos re-
sultantes do afastamento. 

(b) Retorno de afastamento remunerado de até 180 (cento e oitenta) dias.

(c) O reingresso no serviço público, com ressarcimentos dos prejuízos re-
sultantes do afastamento.

(d) Cessão a outro órgão ou entidade da administração pública municipal 
decorrente de imposição judicial.

(e) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 20

Acerca da das penalidades, tratadas na Lei Municipal de Resende nº 
3.210/15, é incorreto afirmar que:

(a) São penas disciplinares: a advertência, a suspensão, a demissão, a cas-
sação de aposentadoria ou disponibilidade e a destituição de cargo em co-
missão.

(b) A suspensão será aplicada em casos de reincidência das faltas punidas 
com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem 
infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder de 30 
(trinta) dias. 

(c) Será punido com suspensão de até 15 (quinze) dias o servidor que, in-
justificadamente, recusar-se a ser submetido à inspeção médica determina-
da pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez 
cumprida a determinação.

(d) Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão 
poderá ser convertida em multa, na base de 50% (cinquenta por cento) por 
dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a perma-
necer em serviço.

(e) O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos.

QUESTÃO 21

Sinalize a opção incorreta:

O Art. 206 da Constituição Federal - Capítulo III da Educação, da Cultura e 
do Desporto, Seção I da Educação diz: O ensino será ministrado com base 
nos seguintes princípios: 
Marque a opção incorreta.

(a) I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.

(b) II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, 
a arte e o saber.

(c) III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 
instituições públicas e privadas de ensino. 

(d) IV - gratuidade do ensino em estabelecimentos particulares oficiais. 

(e) V - valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei, 
plano de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e 
ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegu-
rado regime jurídico único para todas as instituições mantidas pela União. 

QUESTÃO 22

As pesquisas estão mostrando hoje mais que nunca, que a prática de exer-
cícios físicos aumenta a qualidade de vida do praticante. Analise a validade 
das suposições abaixo e assinale a alternativa que não corresponde aos ga-
nhos positivos para a saúde em indivíduos que praticam exercícios físicos 
regularmente.  

(a) Aumento da pressão arterial em repouso. 

(b) Melhora da capacidade aeróbia e anaeróbia.

(c) Redução de peso e porcentagem de gordura. 

(d) Melhora da capacidade funcional do sistema circulatório e respiratório.

(e)  Redução do colesterol total. 

QUESTÃO 23

O desenvolvimento humano é dividido em fases previsíveis, com mudanças 
em determinadas faixas etárias. Autores sugeriram fases e estágios de de-
senvolvimento motor com descrições similares. Análise as opções abaixo e 
sinalize qual delas não faz parte das fases do desenvolvimento motor des-
crita pela maioria dos autores que se manifestaram sobre o tema:

(a) Fase dos movimentos catalisadores - dos 14 anos aos 18. Neste período 
o adolescente esta num processo de polimento motor, onde as capacidades 
motrizes são fixadas a nível neural e os movimentos adquiridos são execu-
tados sempre de forma mecânica.

(b) Fase dos movimentos rudimentares – vai do nascimento até os 2 pri-
meiros anos de vida. Nessa fase, aparecem os primeiros movimentos volun-
tários que, apesar de imperfeitos e descontrolados, são de suma importân-
cia para a aquisição de movimentos mais complexos.

(c) Fase dos movimentos fundamentais – dos 2 aos 7 anos de idade. Es-
ses movimentos são consequência dos movimentos rudimentares. Nessa 
fase, as crianças formam e exploram suas capacidades motoras. Assim, os 
movimentos fundamentais são básicos para qualquer outra combinação de 
movimentos.

(d) Fase motora reflexa – inicia-se na vida intrauterina e vai até os 4 pri-
meiros meses após o nascimento. Essa fase caracteriza-se pela presença de 
movimentos involuntários, que são a base para o desenvolvimento motor, 
por meio dos quais ocorrem os primeiros contatos do indivíduo com o meio 
ambiente. Por sua vez, os reflexos se subdividem em  primitivos e  posturais: 
os primeiros são responsáveis por atividades como alimentação, reunião de 
informações e reações  defensivas; por outro lado, os reflexos posturais ser-
vem como mecanismos de estabilização, de locomoção e de manipulação.
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(e)  Fase dos movimentos especializados – dos 7 aos 14 anos de idade. Nes-
se período, a criança/adolescente começa a refinar suas habilidades fun-
damentais e passa a combiná-las para a execução de inúmeras atividades, 
sejam cotidianas ou de lazer.

QUESTÃO 24

Sinalize a opção correta.

Por brincar espontâneo entende-se:

(a) O envolvimento de crianças nessas atividades é realizado, promovido e 
orientado pelo professor / educador. É ele quem decide as atividades.

(b) Atividade onde o papel do professor seria então, diante deste brincar 
espontâneo, o de interventor e fiscalizador das regras executadas essa ati-
vidade.

(c) Que, mediante a manifestação das crianças, caberia ao profissional à 
indicação dos materiais a serem utilizados na brincadeira, partindo da pre-
missa observada de que a criança está recorrentemente buscando apreen-
der o mundo e desenvolver-se corporalmente.

(d) Atividades livres, escolhidas autonomamente pelas crianças; portanto, 
atividades não dirigidas por um adulto.

(e) Atividade onde o professor terá a função de orientar os alunos sobre 
as regras a seguirem diante desse brincar espontâneo controlando, como 
profissional, os caminhos pedagógicos desta espontaneidade. 

QUESTÃO 25

Para uma política pública alicerçada em valores de participação popular 
para o exercício da cidadania é fundamental o processo de formação e de-
senvolvimento de quadros. A busca deve ser de um novo especialista, que 
atue em equipes multiprofissionais, procurando o trabalho interdisciplinar, 
a partir de uma visão concreta do lazer. Avalie as suposições abaixo e identi-
fique a tarefa que não deve ser associada ao processo de preparação de um 
educador com a representatividade do magistério público contemporâneo.

(a) Processos de recrutamento e seleção em consonância com os valores 
que regem as políticas públicas.

(b) Reuniões técnico-pedagógicas anuais com incidência nas diretrizes 
norteadoras das políticas públicas da região.

(c) Fases de sensibilização para com os valores norteadores da política. 

(d) Cursos de formação e desenvolvimento (que incluam teoria do lazer e 
do esporte, significado e valores de políticas públicas em geral e na área, 
técnicas e processos de formação de multiplicadores, planejamento e re-
pertório de projetos e atividades). 

(e) Intercâmbios (estágios, participação em congressos, grupos de discus-
são, organizações profissionais e científicas, etc.).

QUESTÃO 26

Avalie entre as suposições abaixo qual dos pressupostos não faz parte dos 
fundamentos básicos do planejamento do treinamento esportivo. 

(a) As condições climáticas são fatores determinantes na periodização.

(b) O calendário de competições influi na organização do processo de trei-
namento. 

(c) O aumento dos esforços deve ser regressivo, com uma diminuição gra-
dativa das cargas para alcançar altos níveis de desempenho físico técnico no 
final do ciclo de treinamento. 

(d) O processo de treinamento apresenta um caráter continuo que deve 
combinar sistematicamente a carga e recuperação. 

(e) As cargas de treinamento devem ter uma variação ondulante.

QUESTÃO 27

Queimaduras são qualquer ferimento provocado pela a ação do calor, frio, 
eletricidade ou substância química sobre o organismo. Avalie entre as su-
posições abaixo a opção que orienta a metodologia errada no atendimento 
primário a indivíduos que acabaram de sofrer uma queimadura.  

(a) Retire a roupa que não estiver grudada. Caso esteja grudada, não retire, 
pois pode ocasionar lesões graves. 

(b) Retire objetos que possam ser removidos como correntes, relógios. Se 
estiverem grudados, não retire. 

(c) Se a queimadura for por substância sólida, retire o excesso com pano 
seco (proteja-se!). 

(d) Lave em água corrente e limpa, abundantemente e sem fazer pressão, 
pois alivia a dor e retira excesso de substâncias químicas. 

(e) Proteja a queimadura com um pano limpo e seco.

QUESTÃO 28

A Lei Nº 12.343, de 2 de Dezembro de 2010 no seu Capítulo II das Atribui-
ções do Poder Público Art. 3º  manifesta no seus 5 primeiros itens, EXCETO :

(a) I - formular políticas públicas e programas que conduzam à efetivação 
dos objetivos, diretrizes e metas do Plano. 

(b) II - garantir a avaliação e a mensuração do desempenho do Plano Nacio-
nal de Cultura e assegurar sua efetivação pelos órgãos responsáveis. 

(c) III - fomentar a cultura de forma ampla, por meio da promoção e difu-
são, da realização de editais e seleções públicas para o estímulo a projetos 
e processos culturais, da concessão de apoio financeiro e fiscal aos agentes 
culturais, da adoção de subsídios econômicos, da implantação regulada de 
fundos públicos e privados, entre outros incentivos, nos termos da lei. 

(d) IV - proteger e promover a diversidade cultural, a criação artística e 
suas manifestações e as expressões culturais, individuais ou coletivas, de 
todos os grupos étnicos e suas derivações sociais, reconhecendo a abran-
gência da noção de cultura em todo o território nacional e garantindo a mul-
tiplicidade de seus valores e formações. 

(e) V - promover e estimular o acesso à produção e ao empreendimento 
cultural; a circulação e o intercâmbio de bens, serviços e conteúdos cultu-
rais; e o contato e a fruição do público com a arte e a cultura particularmen-
te da cultura musical regional. 

QUESTÃO 29

Os princípios do treinamento esportivo contornam as diretrizes metodoló-
gicas básicas para o planejamento, exceto:

(a) O Princípio da Individualidade Biológica. 

(b) O Princípio da Adaptação. 

(c) O Princípio da Sobrecarga. 

(d) O Princípio da descontinuidade. 

(e) O Princípio da Interdependência Volume-Intensidade. 

QUESTÃO 30

O conceito apresentado por muitos autores aponta a cultura como um ele-
mento central na discussão do lazer. No entanto se afirma que é preciso 
romper com a compreensão restrita que se tem de cultura, relacionando-a 
principalmente às artes e espetáculos e ao volume de conhecimento adqui-
rido pelos sujeitos. Apresentamos 5 pontos a serem  considerados para a 
caracterização do lazer. Identifique qual deles faz uma associação errada ao 
significado da terminologia Lazer.   

(a) Lazer é a “cultura vivenciada no ‘tempo disponível’ das obrigações pro-
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fissionais, escolares, familiares e sociais, combinando os aspectos tempo e 
atitude”.

(b) Lazer somente será válido com uma estrutura física adequada e adapta-
da as diferentes tendências do ócio contemporâneo. 

(c) Lazer é “fenômeno gerado historicamente e do qual emergem valores 
questionadores da sociedade como um todo e sobre o qual são exercidas 
influências da estrutura social vigente”. 

(d) Lazer é “um tempo privilegiado para a vivência de valores que contri-
buam para mudanças de ordem moral e cultural”.

(e) Lazer é “portador de um duplo aspecto educativo, veículo e objeto de 
educação” .


