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Número da inscrição:         

 

Nome do candidato:  

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 

 

➢ A prova será composta de 40 (quarenta) questões do tipo múltipla escolha com 05 (CINCO) 

alternativas cada (A – B – C – D - E), sendo uma única resposta correta. 

➢ A prova objetiva terá a duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo para o 

preenchimento do Cartão-Resposta. 

➢ Ao receber o caderno de provas, aguarde autorização para abri-lo, após verifique o caderno 

de questões, seu cargo, número de questões, nome e número de inscrição. Qualquer 

irregularidade comunique ao fiscal de provas imediatamente.  

➢ Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão-Resposta a opção que responde 

corretamente a cada uma delas. O Cartão-Resposta será o único documento válido para a 

correção. O preenchimento do Cartão-Resposta será de inteira responsabilidade do 

candidato. Não haverá substituição do Cartão-Resposta, por erro do candidato. 

➢ Cada candidato receberá um Caderno de Questões e um único Cartão-Resposta, que deverá 

ser marcado somente com caneta esferográfica azul ou preta e assinado.  

➢ O Cartão-Resposta não poderá ser rasurado e nem substituído.  

➢ Será entregue ao candidato, folha em que poderá anotar as respostas das questões. O 

candidato poderá levar consigo somente esta folha, sendo que o caderno de questão e o 

Cartão-Resposta, serão entregues ao fiscal de sala ao final da prova. 

➢ O candidato poderá se ausentar da sala somente com acompanhamento de um fiscal de 

provas. 

➢ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova, os 03 (três) últimos candidatos, até 

que o último deles entregue sua prova. Esses candidatos, após a assinatura do respectivo 

termo de encerramento do certame, deverão sair juntos da sala de prova. 

➢ Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão-Resposta: 

  

✓ A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente o círculo, com 

caneta esferográfica de tinta azul ou preta, dentro do espaço correspondente a letra a 

ser assinalada, conforme segue: 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

✓ Outras formas de marcações implicarão a rejeição do Cartão-Resposta. 

  

 

 

 

 

 

1 A B C E D 

2

1 

A B C E D 

3 A B C E D 

4

1 

A B C E D 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAL 

 

1) O deputado federal Arthur Lira (PP-AL) foi eleito em 1º de fevereiro presidente da 

Câmara dos Deputados. Com relação este assunto, análise os itens abaixo: 

I. Arthur Lira ficará no comando da Casa Legislativa pelos próximos dois anos, até 2023. 

II. Além de definir as pautas de votação do plenário, o presidente da Câmara tem a 

prerrogativa de decidir, sozinho, se abre ou não um processo de impeachment para 

afastar o presidente da República. 

III. O placar final da votação contou com apenas 3 votos em branco. 

IV. No primeiro discurso como presidente, Arthur Lira defendeu a vacinação da 

população contra a Covid-19 e o equilíbrio nas contas públicas. 

V. Ao todo, 12 candidatos se inscreveram na eleição para Câmara dos Deputados. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

(A) Apenas o item I está incorreto. 

(B) Apenas o item III está incorreto. 

(C) Apenas os itens III e V estão incorretos. 

(D) Apenas os itens II e IV estão incorretos. 

(E) Todos os itens estão corretos. 

 

2) (PS CONCURSOS, 2021). Novas mutações do vírus SARS-CoV-2 são esperadas. Isso é 

um comportamento comum porque, à medida que o vírus se espalha, ele pode sofrer 

muitas modificações genéticas. Dessas mutações podem surgir novas variantes, linhagens 

e cepas, que é o que estamos vendo no cenário atual da pandemia. Sobre esse assunto, 

relacione as colunas abaixo: 

Coluna 1: 

1. Mutação 

2. Variante 

3. Linhagem 

4. Cepa 

 

Coluna 2: 

(  ) É uma variante ou um grupo de variantes dentro de uma linhagem que já se 

comportam um pouco diferente do vírus original. 

(    ) É um conjunto de variantes que se originaram de um vírus ancestral comum. 

(    ) É uma mudança que ocorre de forma aleatória no material genético. Essas alterações 

ocorrem com frequência e não necessariamente deixam o vírus mais forte ou mais 

transmissível. 

(   ) Pode ser entendida como o vírus que mudou durante seu processo de replicação. 

Quando essa mudança (mutação) começa a aparecer muitas vezes, os especialistas fazem 

o sequenciamento do genoma. Se essa mudança se "fixa", isso configuraria a variante do 

vírus anterior. O vírus ancestral (ou original) pode ter várias variantes, cada uma com 

uma modificação diferente. 

 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

(A) 1, 2, 3, 4.  

(B) 4, 3, 2, 1.  
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(C) 4, 3, 1, 2. 

(D) 3, 4, 2, 1. 

(E) 4, 2, 3, 1. 

 

3) (IPEFAE, 2021 - MODIFICADO). As inovações digitais atuais continuam a 

surpreender pela criatividade e impacto que determinam em diversos estratos sociais, 

como as presentes nas denominadas redes sociais e na Inteligência artificial, com o 

emprego de diversificados algoritmos. Uma funcionalidade recente bem impactante que 

exibe enorme potencial é a de blockchain, que consiste em uma tecnologia de registro 

distribuído, que visa a descentralização como medida de segurança. São bases de registros 

e dados distribuídos e compartilhados que tem a função de criar um índice global para 

todas as transações que ocorrem em um determinado mercado. Sobre esta inovação, 

assinale abaixo a alternativa que contém informação incorreta sobre a mesma: 

(A) A blockchain funciona como um livro-razão só que de forma pública, compartilhada e 

universal, que cria consenso e confiança na comunicação direta entre duas partes (ou seja, sem 

o intermédio de terceiros).  

(B) A blockchain cresce constantemente na medida em que novos blocos completos são 

adicionados a ela por um novo conjunto de registros. Os blocos não são adicionados de modo 

linear e cronológico, mas aleatórios e salteados num determinado espaço de tempo, o que 

confere flexibilidade e massividade ao sistema.  

(C) A blockchain é vista como a principal inovação tecnológica do bitcoin, visto que é a prova 

de todas as transações na rede.  

(D) O projeto original do blockchain tem servido de inspiração para o surgimento de novas 

criptomoedas e de bancos de dados distribuídos.  

(E) Pela blockchain um ativo pode ser tangível (uma casa, um carro, dinheiro, terras) ou 

intangível (propriedade intelectual, patentes, direitos autorais e criação de marcas). Assim, 

nenhum item tem valor e pode ser rastreado e negociado em uma rede de blockchain. 

 

4) (PREF. BOMBINHAS, 2021 - MODIFICADO). Assinale apenas a afirmação 

verdadeira sobre o estado de Santa Catarina.  

(A) Representa o menor estado em extensão territorial da Região Sul do Brasil.  

(B) Dispõe de um território de 98,3 mil km². 

(C) Apresenta-se com o menor estado em extensão territorial do Brasil.  

(D) Possui 292 municípios e a Capital é Florianópolis. 

(E) Os imigrantes alemães e italianos chegaram na região somente após a segunda guerra em 

1945.  

 

5) (CEV/URCA, 2021). Em relação a ética profissional, assinale a alternativa incorreta.  

(A) Existem múltiplos códigos de ética, dependendo de cada contexto.  

(B) A questão ética está relacionada a formulação de uma possível problemática.  

(C) No código de ética, pode-se encontrar quais são os comportamentos permitidos e proibidos.  

(D) O dilema ético está relacionado ao conflito posto e a necessidade de solucionar, baseando-

se em referenciais éticos.  

(E) Os códigos de ética sempre conseguem resolver as demandas institucionais, não sendo 

necessário recorrer a opiniões complementares. 
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QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

6) (Pref. Municipal de Vinhedo/2021). Na oração “enquanto ele vivia a vida de um mortal 

bêbado e pagão”, a palavra em destaque corresponde a um(a):  

(A) Conjunção.  

(B) Advérbio.  

(C) Preposição.  

(D) Adjetivo.  

(E) Substantivo. 

 

7) (Pref. Municipal de Vinhedo/2021). No que se refere aos pronomes de tratamento, 

análise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:  

I – Vossa Alteza / príncipes e princesas.  

II – Vossa Excelência / altas autoridades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.  

III – Vossa Santidade / bispos católicos.  

 

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros. 

 

8) (Prefeitura de Xavantina/2021). Há erro de concordância verbal na seguinte 

alternativa:  

(A) “Mais de um coração guerreiro batia apressado.” (A. Herculano).  

(B) – Vossas Excelências ainda não avaliaram o meu pedido?  

(C) Aquele mestre foi um dos poucos que anteviu o incidente com o metrô.  

(D) Algum de nós certamente entregou o colega à direção da empresa.  

(E) Nas principais capitais brasileiras, circulam grande número de automóveis. 

 

9) (CRO-RS/2019). Leia o texto na sequência e responda a questão. 

No século XIX, o cientista americano W. D. Miller foi o primeiro autor a apontar o 

consumo de açúcares como fator causal da cárie dentária. No século XX, na década de 1960, 

Paul Keyes, dentista e pesquisador, consolidou o conceito da tríade “microrganismo, 

hospedeiro e dieta”.  A partir de então, o número de  trabalhos  na  área  foi  crescendo 

progressivamente,  em  quantidade  e  abordagem,  e  muitos  correlacionam  os  micro  e  

macronutrientes  à  formação  e manutenção dos tecidos orais e, consequentemente, à 

conservação da saúde. 

Uma dieta  equilibrada  está  correlacionada  ao  estado  de  saúde  oral  (na  manutenção  

da  saúde  dos  tecidos periodontais e elementos  dentários),  bem  como à  qualidade e  

quantidade  de  saliva. O  inverso  também é  verdadeiro. Indivíduos  com  doenças  orais,  como  

ausências  dentárias,  comprometimento  periodontal,  xerostomia,  lesões  com sintomatologia 

dolorosa, apresentam dificuldade na ingestão alimentar. Assim, pode‐se afirmar que a nutrição 

afeta a saúde bucal, e a saúde bucal afeta a nutrição.   

A dieta influencia a cavidade oral ainda no período embrionário e durante  toda a vida  

do indivíduo. Durante  o período  de  formação  do  embrião,  a  insuficiência  de  vitaminas  e  

minerais  pode  provocar  deficiência  no  crescimento mandibular, malformação dentária, bem 
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como baixa absorção proteica, o que pode levar à atrofia das papilas gustativas, alteração na 

cementogênese e dentinogênese e hipoplasia de esmalte. Já o consumo excessivo de gorduras 

pode causar degeneração do parênquima glandular, além da hipossalivação da parótida.  

A alimentação está diretamente relacionada também com o aparecimento da cárie 

dentária, que requer a tríade presença de bactéria, do açúcar ou de outros carboidratos 

fermentáveis e da secreção salivar. Assim, os metabólitos da transformação dos  açúcares  pelas  

bactérias promovem  a  desmineralização  dos  tecidos  do dente (esmalte  e  dentina), afetando 

o seu componente proteico, o que resulta na sua deterioração.  

O clássico estudo com os inuítes, membros da nação indígena esquimó do Alasca, corrobora a 

tese de que o alto consumo de carboidratos aumenta a incidência de cáries dentárias, dada a 

verificação de baixa incidência de cáries nessa população. A Organização Mundial da Saúde 

(OMS) recomenda baixo consumo de açúcar, até 5% do consumo total diário, em virtude da 

forte associação entre esse alimento e a presença de cáries. Uma alimentação saudável também 

é capaz de prevenir  a  formação  de  cáries.  Indica‐se,  para  tanto,  o  consumo  de  queijos  

com  propriedades  cariostáticas;  de  leite, por conter cálcio, fósforo e caseína; de fibras, 

castanhas e gomas de mascar sem açúcar, por estimularem a salivação; além do chá preto, por 

aumentar a concentração de flúor. 

Uma  alimentação  com  quantidades  adequadas  de  vitamina  A,  que  participa  da  

formação  das glicoproteínas/mucinas, também exerce um importante fator de proteção contra 

a formação das cáries.  

Outra condição influenciada pelo estado nutricional é a formação do esmalte dentário, 

que depende das vitaminas A e D e do consumo energético e proteico. Já o baixo consumo de 

ácido fólico, vitamina C e cálcio pode agravar as doenças periodontais.  Texto retirado da 

Internet: <www.localodonto.com.br> (com adaptações). 

  

Assinale a alternativa em que é apresentada proposta de reescrita gramaticalmente 

correta e coerente para o seguinte período do texto: “Indivíduos com doenças orais, como 

ausências dentárias, comprometimento periodontal, xerostomia, lesões com 

sintomatologia dolorosa, apresentam dificuldade na ingestão alimentar” (linhas 10 e 11). 

(A) Indivíduos possuindo doenças orais, como ausências dentárias, comprometimento 

periodontal, xerostomia, lesões com sintomatologia dolorosa, dificultam ingerir alimentos.  

(B) Ausências dentárias, comprometimento periodontal, xerostomia e lesões com 

sintomatologia dolorosa, dificultam a ingestão alimentar de indivíduos com doenças orais. 

(C) Doenças orais, como ausências dentárias, comprometimento periodontal, xerostomia, 

lesões com sintomatologia dolorosa, dificultam a ingestão alimentar.  

(D) Indivíduos, que apresentam doenças orais, como ausências dentárias, comprometimento 

periodontal, xerostomia, lesões com sintomatologia dolorosa, tem dificuldade ao ingerir 

alimentos.  

(E) As doenças orais de indivíduos do tipo ausências dentárias, comprometimento periodontal, 

xerostomia, lesões com sintomatologia dolorosa, apresentam dificuldade de ingerirem 

alimentos. 

 

10) (Pref. Alto Bela Vista/2021). A questão diz respeito ao Título de uma reportagem. 

Leia-o atentamente antes de respondê-la.  

(Título da reportagem)  
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(Fonte adaptada: https://www.conjur.com.br>Acesso em 30 de agosto de 2021).  

 

Sobre a interpretação do Título da reportagem, análise:  

I – A despeito de pagamento à vista de débito fiscal, os juros de mora não serão excluídos.  

II – É prescindível que o pagamento de débito fiscal seja à vista para que haja a exclusão 

dos juros de mora.  

III – Há possibilidades de exclusão de juros de mora, uma delas é o pagamento à vista de 

débito fiscal.  

 

Dos itens acima:  

(A) Apenas o item II está correto.  

(B) Apenas os itens I e II estão corretos.  

(C) Apenas os itens II e III estão corretos.  

(D) Todos os itens estão corretos.  

(E) Apenas o item I está correto. 

 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

 

11) (Pref. Municipal de Vinhedo/2021). Em uma determinada loja de roupas, vendem-se 

camisetas a R$ 45,00 (quarenta e cinco reais). Por meio de uma promoção, na compra de 

4 (quatro) unidades, o estabelecimento oferece desconto de 20% (vinte por cento). Se 

alguém adquirir as quatro camisetas, quanto pagará considerando o desconto acima 

mencionado?  

(A) R$ 124,00.  

(B) R$ 138,00.  

(C) R$ 140,00.  

(D) R$ 144,00.  

(E) R$ 154,00. 

 

12) (CRN 1ª/2021). No refeitório de uma empresa, há 4 opções de grãos, 3 opções de 

legumes e 4 opções de verduras. De quantas maneiras uma pessoa pode formar um prato 

escolhendo uma opção de grão, uma de legume e uma de verdura?  

(A) 36.  

(B) 48.  

(C) 58.  

(D) 64.  

(E) 80. 

 

13) (Pref. Pereiras/2021). Sabe-se que 3 (três) pessoas sobreviveram de um acidente e que 

os alimentos que encontraram duram por 12 (doze) dias. Sabese, ainda, que um desses 

sobreviventes veio a falecer horas depois do evento. Com um sobrevivente a menos, qual 

a duração dos alimentos:  
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(A) 13 dias.  

(B) 14 dias.  

(C) 15 dias.  

(D) 16 dias.  

(E) 18 dias. 

 

14) (Pref. Cacimba de Dentro/2021). Em maio de 2021, num determinado posto de 

combustíveis, o litro da gasolina estava sendo vendido a R$ 5,40. Nesse mesmo posto, se 

comparado ao mesmo período de 2020, o litro da gasolina acumulou alta de 45,80%. Qual 

o valor do litro da gasolina no referido posto em maio de 2020?  

(A) R$ 3,60  

(B) R$ 3,80 

(C) R$ 3,70  

(D) R$ 3,50 

(E) R$ 3,40  

 

15) (Pref. de Lindoia do Sul/2021). Considere o sistema de equações abaixo: 

3x + 4y = 11 

-x + 3y = 5 

É correto afirmar que y – x é igual a:  

(A) 1.  

(B) 2.  

(C) 4.  

(D) 6.  

(E) 9. 

 

QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO 

 

16) Assinale a alternativa que, segundo o artigo 3o do texto constitucional de 1988, 

contenha apenas objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 

(A) Construir uma sociedade livre, justa e solidária e garantir o desenvolvimento nacional.  

(B) Dignidade da pessoa humana e autodeterminação dos povos.  

(C) Soberania e igualdade entre homens e mulheres.   

(D) Garantia do desenvolvimento nacional e pluralismo político. 

(E) Independência nacional e defesa da paz.  

 

17) Conforme o Art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

assinale a alternativa CORRETA.  

(A) É livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o anonimato.  

(B) É assegurada a prestação de assistência religiosa apenas nas entidades civis.  

(C) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 

dependente de censura prévia ou licença; 

(D) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações 

profissionais que a lei estabelecer.  

(E) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, inclusive a de caráter paramilitar. 
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18) Referente à organização dos Poderes da União, é correto afirmar, com base na 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que:  

(A) O Legislativo, o Executivo e o Judiciário são Poderes da União, dependentes entre si. 

(B) São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário.  

(C) O Legislativo é hierarquicamente superior ao Judiciário, na medida em que a lei poderá 

excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.  

(D) O Executivo é hierarquicamente superior ao Legislativo e ao Judiciário.  

(E) O Legislativo, o Executivo, o Judiciário e o Tribunal de Contas são Poderes da União, 

independentes e harmônicos entre si. 

 

19) Conforme a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é condição de 

elegibilidade: 

(A) A idade mínima de quarenta anos para Presidente e Vice-Presidente da República e 

Senador. 

(B) A idade mínima de trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito 

Federal. 

(C) A idade mínima de vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, 

Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz. 

(D) A idade mínima de vinte e um anos para Vereador. 

(E) A idade mínima de dezoito anos para os cargos de Deputado Federal, Deputado Estadual 

ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito, juiz de paz e Vereador. 

 

20) Segundo a Lei Municipal n. 2.078, 18 de junho de 2015 do Município de Coronel 

Freitas, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município, das autarquias 

e das fundações públicas municipais, é CORRETO afirmar que: 

(A) Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura 

organizacional que devem ser cometidas a um servidor. 

(B) É proibida a prestação de serviços gratuitos, inclusive os casos de serviço voluntário, 

previsto na Lei Federal 9.608/98. 

(C) O gozo dos direitos políticos é o único requisito básico para investidura em cargo público. 

(D) As atribuições do cargo não podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos 

em lei. 

(E) É assegurado às pessoas com deficiência o direito de se inscrever em concurso público para 

provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são 

portadoras; para tais pessoas serão reservadas até 10% (dez por cento) das vagas oferecidas no 

concurso. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

 

21) O diagnóstico dos interesses e formas de interação de um grupo de dança revelou uma 

tendência a atitudes individualistas por parte da maioria dos seus integrantes. Este 

contexto levou o profissional de Educação Física a introduzir, no seu planejamento, 

situações-problema, com o objetivo de fortalecer a coesão social.  Nessa situação 

hipotética, qual deve ser a iniciativa desse profissional? 

(A) Tornar mais atraentes os espaços e cenários para os ensaios de dança. 
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(B) Convidar um coreógrafo de reconhecimento nacional para criar uma coreografia especial 

para o grupo. 

(C) Incluir práticas de consciência corporal na estrutura dos ensaios de dança. 

(D) Tematizar vivências musicais selecionadas por ele entre as preferências dos participantes 

do grupo. 

(E) Propor um tema para a criação coletiva de uma coreografia de que todos participem. 

 

22) Considere que um profissional de Educação Física tenha de descrever para os seus 

alunos os movimentos corporais realizados nos diferentes esportes. Para que melhor 

compreendam o tema, ele emprega um dos métodos universalmente utilizados, embasado 

em três dimensões e conhecimento como Sistema de Planos e Eixos, conforme figura 

abaixo. O movimento em um plano sempre ocorre sobre um eixo que fica perpendicular 

a esse plano. 

 
Considerando a situação descrita, avalie as afirmações a seguir.  

I - O movimento de flexão horizontal do braço no arremesso do handebol ocorre no plano 

sagital.  

II - Os movimentos de adução e abdução de braços no nado de peito ocorrem no plano 

sagital.  

III - Os movimentos de adução e abdução de braços no nado borboleta ocorrem no plano 

frontal.  

IV - Os movimentos de flexão e extensão de pernas no ciclismo ocorrem no plano sagital.  

V - Os movimentos de rotação na pirueta da ginástica rítmica ocorrem no plano 

transverso.  

 

Estão corretas apenas as afirmações: 

(A) I, II e IV. 

(B) I, II e V. 

(C) I, III e V. 

(D) II, III e IV. 

(E) III, IV e V. 
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23) As lutas são um conteúdo da Educação Física a ser desenvolvido pelos professores nas 

suas atividades em diferentes locais, como academias, clubes, escolas, etc. Embora não 

sejam um objeto de estudo exclusivo da Educação Física, têm sido elemento constante de 

tal campo de atuação. Por outro lado, as lutas têm sido alvo de severas críticas, 

especialmente em virtude do desenvolvimento dos chamados pit boys (rapazes que se 

utilizam do aspecto físico e técnico das artes marciais para praticarem atos de violência). 

Neste sentido, aulas e treinamentos podem ser um espaço de contribuição para formação 

educacional e físico-técnica do aluno, cabendo ao professor: 

(A) Estimular a tolerância e a convivência, mantendo a exclusividade do direito de ministrar 

aulas de artes marciais. 

(B) Permitir à população, embora restritamente, conforme o desempenho atlético, o acesso às 

aulas de artes marciais. 

(C)  Traçar um perfil sociométrico e psicológico de seus alunos para aferir a possibilidade de 

um deles tornar-se um pit boy. 

(D) Facilitar a inserção social da população, estimulando-a a praticar artes marciais para 

aprender a se defender quando sofrer um ato de violência. 

(E) Facilitar a inserção social dos excluídos, inclusive os que têm comportamento agressivo, e 

utilizar suas aulas para estimular, além do desempenho atlético, a sociabilidade. 

 

24) De um lado, professores acreditam que jogar vôlei e futebol supre a necessidade das 

práticas propostas para a disciplina de Educação Física. De outro, estudantes que só 

querem ir para a quadra bater bola e conversar com os amigos. Nesse cenário cada vez 

mais comum nas escolas, segundo os especialistas da área, o tempo que deveria ser 

aproveitado para conhecer a cultura do corpo é desperdiçado e as crianças deixam de ter 

contato com objetos de conhecimento muito importantes. Um deles é a saúde. "As aulas 

precisam ser planejadas de maneira ampla para possibilitar a discussão a respeito do que 

é qualidade de vida e o que tem de ser feito para alcançá-la", explica um pesquisador do 

Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física em São Caetano do Sul, na Grande 

São Paulo. Para isso, não é preciso deixar de lado as atividades mais tradicionais, em que 

a garotada entra em campo e sua a camisa. É só combiná-las com a discussão de temas 

que envolvam conceitos de busca e manutenção da saúde, destacando as características 

de cada prática e o modo como elas devem ser vivenciadas para beneficiar o corpo. Esse 

enfoque teórico é fundamental, pois apenas praticar exercícios físicos por duas vezes 

semanais durante cerca de 45 minutos - tempo que a disciplina ocupa na grade curricular 

- não é o suficiente para provocar alterações significativas no organismo dos alunos. 

Disponível em: novaescola.org.br. Acesso em: 16 jul 2017 (adaptado). 
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A partir das informações apresentadas e considerando a necessidade de a Educação Física 

escolar contemplar os conhecimentos a respeito de saúde e qualidade de vida, avalie as 

afirmações a seguir. 

I - A promoção de atividades corporais visa estabelecer relações equilibradas e 

construtivas, de foram a reconhecer e respeitar as características físicas e de desempenho 

dos alunos, sem discriminação física, sexual e social. 

II - O planejamento das aulas de Educação Física objetiva a adoção de atitudes de respeito 

mútuo, dignidade e solidariedade em situações lúdicas e esportivas, com o repúdio de 

qualquer espécie de violência. 

III - As práticas de alongamento comprometidas com a promoção da saúde exigem 

espaços físicos com dimensões e equipamentos específicos para sua realização. 

IV - Os exercícios físicos realizados em ambientes fora da escola possibilitam a 

diversificação de atividades físicas e o estímulo a hábitos de vida saudáveis. 

V - A Educação Física escolar tem um contexto pedagógico e educacional que visa ao 

desenvolvimento do treinamento esportivo. 

 

É correto apenas o que se afirma em: 

(A) III e V. 

(B) I, II e IV. 

(C) I, II e V. 

(D) III, IV e V. 

(E) I, II, III e IV. 

 

25) As práticas avaliativas devem estar em consonância com os procedimentos 

metodológicos, dada a necessidade de se aplicar estratégias de ensino alinhadas aos 

objetivos da educação básica. Com base em uma perspectiva crítica acerca do ensino de 

Educação Física, a avaliação deve considerar 

(A) A seleção e a classificação dos estudantes por meio de testes. 

(B) O acompanhamento por meio de lista de presença, vinculando a nota ao número de faltas. 

(C) O estágio de desenvolvimento das destrezas motoras e a habilidade técnica de cada 

estudante. 

(D) O diagnóstico dos progressos do estudante na recondução dos processos de ensino-

aprendizagem. 

(E) O desempenho técnico, atrelando a nota do estudante ao grau de aproximação do padrão 

motor correto. 

 

26) Quando observamos atualmente tantos projetos que pretensamente promovem 

inclusão social por meio do esporte educacional (na escola e fora dela), parece-nos ser 

muito mais importante, necessário e urgente à Educação Física escolar preocupar-se em 

tentar garantir a inclusão dos cidadãos sob nossa responsabilidade pedagógica na cultura 

esportiva, não apenas como atores sociais a desempenhar papéis em roteiros esportivos 

escritos por outros, mas principalmente como autores e produtores da sua própria relação 

com o esporte. Uma relação educativa que se construa com base na perspectiva da 

apropriação crítica e criativa dos saberes/fazeres da cultura de movimento e da 

construção autônoma e participativa da cidadania emancipada para todos, no esporte e 
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para além dele. Com base no texto apresentado, avalie as asserções a seguir e a relação 

proposta entre elas. 

I. Um dos objetivos da Educação Física é socializar a cultura esportiva e garantir que 

todos os alunos compreendam, vivenciem e se apropriem do esporte, a ponto de 

reconstruí-lo. 

 

PORQUE 

 

II. Ao oferecer condições aos alunos de desenvolver a razão crítica, a análise da 

complexidade da realidade esportiva e o agir coletivamente, a Educação Física estará 

contribuindo para uma educação emancipatória. 

 

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. 

(A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I. 

(B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da 

I. 

(C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

(D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

(E) As asserções I e II são proposições falsas. 

 

27) Hoje, dada a falta de espaço, de tempo e em razão das influências midiáticas, as 

experiências de movimento das crianças restringem-se às advindas das mídias eletrônicas, 

principalmente da televisão. Com isso, pode-se dizer que as referências de brincadeiras e 

brinquedos estão quase sempre ligadas aos personagens dos jogos e desenhos eletrônicos, 

o que resulta na diminuição do repertório de experiências das crianças. SARAIVA, M.C. 

et. al. Dança e formação para o lazer. Florianópolis, 2009 (adaptado). Considerando que, 

de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, o professor de Educação Física 

deve oportunizar uma diversidade de experiências corporais aos seus alunos, avalie as 

afirmações a seguir. 

I - O professor deve entender a importância da vivência de diferentes práticas corporais 

advindas das mais diversas manifestações culturais e permitir que seus alunos percebam 

como essa variada combinação de influências está presente na vida cotidiana. 

II - O professor deve obter informações acerca de brincadeiras, jogos, lutas e danças 

produzidos na cultura popular, muitas vezes esquecidos ou marginalizados pela 

sociedade, para ampliar o espectro de conhecimentos sobre a cultura corporal de 

movimento. 

III - O professor deve deter um vasto conhecimento das culturas corporais do movimento 

e, portanto, desconsiderar os conteúdos associados aos jogos eletrônicos, uma vez que estes 

não contribuem para o desenvolvimento motor e para a saúde das crianças. 

 

É correto o que se afirma em: 

(A) I, apenas. 

(B) III, apenas. 

(C) I e II, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III. 
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28) Durante as aulas de Educação Física, tematizando o voleibol, um professor apresenta 

a imagem abaixo aos estudantes do nono ano do ensino fundamental. O objetivo da 

atividade foi reconhecer as alavancas e grupos musculares utilizados durante o 

movimento de saque no voleibol. 

 

 

 

 

Com base na figura, avalie as afirmações a 

seguir, sobre os movimentos das alavancas 

e grupos musculares localizados nas 

regiões corporais circuladas. 

I - O músculo tríceps braquial atua como antagonista no movimento de extensão de 

cotovelo durante a realização do saque no voleibol. 

II - Os músculos quadríceps atuam como agonistas no movimento de extensão do joelho, 

que ocorre a partir de uma alavanca de terceira classe. 

III - O fêmur forma uma alavanca de primeira classe durante a extensão do joelho no 

salto, sendo o quadríceps o antagonista no movimento. 

IV O bíceps femoral, localizado na parte posterior da coxa, exerce a função de agonista 

durante o-  movimento de extensão do joelho. 

 

É correto apenas o que se afirma em: 

(A) I. 

(B) II. 

(C) I e III. 

(D) II e IV. 

(E) III e IV. 

 

29) Um professor de Educação Física decide trabalhar com sua turma o tema danças. 

Para isso, pede que os alunos perguntem aos seus pais as origens de seus avós ou bisavós 

e que pesquisem em vídeos disponibilizados na Internet as danças praticadas no local em 

que seus avós e bisavós nasceram. Uma vez realizada a pesquisa, nas aulas seguintes, os 

alunos se apresentaram vestidos com trajes típicos e ensinaram aos colegas os movimentos 

e coreografias visualizados. O professor estimula a comparação dos gestos presentes nas 

danças provenientes de diferentes localidades e tenta relacioná-los com a cultura à qual 

estão associados. Considerando que o professor trabalha sob a perspectiva crítico-

emancipatória, fundamentada na ação comunicativa, assinale a opção que corresponde à 

estratégia pedagógica correta a ser adotada pelo docente após a realização da atividade 

mencionada no texto. 

(A) Dialogar com a turma a respeito da vivência, pedindo aos alunos que exponham o que 

aprenderam e sugiram modificações para novas experiências. 
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(B) Avaliar o desempenho motor dos alunos nas diferentes danças e atribuir conceito máximo 

aos grupos que tenham realizado os movimentos mais complexos. 

(C) Solicitar aos alunos que escolham uma das danças, entre as apresentadas por outros colegas, 

para que realizem nova pesquisa, corrigindo os erros dos colegas em suas pesquisas originais. 

(D) Submeter os alunos a uma prova escrita com enfoque nos conhecimentos acerca dos locais 

e culturas representados nas danças. 

(E) Avaliar o desempenho dos alunos nas diferentes danças e atribuir conceito máximo aos que 

tenham constituído a indumentária mais representativa da cultura pesquisada. 

 

30) Os corpos não possuem validade, a não ser como ferramenta de trabalho, para 

usufruto de outro homem, e da ordem econômica. Nas atividades esportivas, identifica-se 

um fenômeno disciplinado: o corpo é um artefato a ser desenvolvido para a prática do 

esporte conforme um padrão de rendimento imposto pela ciência e pelas técnicas de cada 

modalidade esportiva. RODRIGUES, D. Os valores e as atividades corporais. São Paulo, 

2008 (adaptado). 

 

 
A imagem acima evidencia que a fragilidade dos recursos biológicos do corpo humano foi 

determinante para a fabricação de artefatos que suprissem suas insuficiências físicas, que 

tornassem seus movimentos mais eficientes, de modo que pudessem atender às suas 

necessidades. Ao fazer uma relação da imagem com o texto apresentado, percebe-se que 

o utilitarismo em relação ao corpo é um denominador comum. Considerando os elementos 

históricos e filosóficos presentes no texto e na imagem, assinale a opção correta no que se 

refere à concepção de corpo. 

(A) O corpo é desenvolvido como expressão de subjetividade para a execução de padrões de 

rendimento preconizados pela ciência. 

(B) A construção da corporalidade implica a exacerbação de práticas subjetivas em detrimento 

do utilitarismo. 

(C) As concepções utilitaristas são determinantes para a representação do corpo como um 

objeto. 
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(D) As práticas compensatórias e profiláticas para a melhoria do padrão de movimento não 

conduzem a movimentos mais eficientes. 

(E) Os indivíduos são sujeitos de seus próprios corpos e, por isso, apropriam-se livremente das 

práticas corporais, quaisquer que sejam suas finalidades. 

 

31) Na tentativa de superar o paradigma da aptidão física e esportiva, vigente na 

concepção de ensino de Educação Física até a década de 1970, surgiram diversas 

abordagens pedagógicas para o ensino desse componente curricular na educação 

brasileira. Considerando as características e a constituição dessas abordagens 

pedagógicas, avalie as afirmações a seguir. 

I - As abordagens crítico-superadora e crítico-emancipatória são fundamentadas em 

teorias críticas da educação e questionam a hegemonia do esporte como conteúdo das 

aulas. 

II - A abordagem psicomotora apoia-se na psicologia do desenvolvimento e da 

aprendizagem para compreender os mecanismos envolvidos e propor formas de facilitar 

a aprendizagem de habilidades motoras. 

III - A abordagem desenvolvimentista ocupa-se em entender as relações entre movimento, 

cognição e afetividade para estimular o desenvolvimento do ser humano. 

 

É correto o que se afirma em: 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III. 

 

32) 

 
A fibra muscular esquelética possui propriedades que permitem a contração voluntária 

desse tecido. Levando em conta as informações disponibilizadas no quadro acima e os 

diferentes tipos de atividades físicas propostas em aulas de Educação Física, assinale a 

opção que descreve corretamente a fibra predominantemente envolvida na contração 

muscular para a realização da atividade física mencionada. 

(A) Nas brincadeiras denominadas pega-pega e queimada, atuam predominantemente as fibras 

do tipo I, que se contraem na presença de oxigênio. 
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(B) Nas atividades que requerem potência muscular, força e resistência aeróbica, atuam de 

forma predominante as fibras do tipo I, tipo IIa e tipo IIb, respectivamente. 

(C) Em atividades físicas como a brincadeira chamada cabo de guerra, atuam 

predominantemente as fibras do tipo I, que somente se contraem na presença de oxigênio. 

(D) Nas corridas curtas e de alta velocidade (tiros), que requerem força e potência muscular, 

atuam principalmente fibras do tipo IIb, que se contraem sem a necessidade da presença de 

oxigênio. 

(E) Em circuitos de movimentos realizados para desenvolver a capacidade aeróbica, com 

duração entre 30 segundos e 3 minutos, atuam predominantemente as fibras do tipo IIb, que se 

contraem rapidamente. 

 

33)  

 
Considerando a figura acima, que representa os estágios do desenvolvimento motor da 

criança e do adolescente e o âmbito de atuação de um professor de Educação Física nos 

níveis de ensino fundamental e médio, é correto afirmar que a intervenção docente por 

meio de um programa de Educação Física escolar deve ser promovida durante as fases 

motoras. 

(A) Rudimentar, fundamental e especializada, visando à prática de atividade física esportiva. 

(B) Rudimentar e fundamental, visando à prática de atividade física na vida diária e recreativa. 

(C) Reflexiva e rudimentar, visando à prática de atividade física na vida diária, recreativa e 

esportiva. 

(D) Fundamental e especializada, visando à prática de atividade física na vida diária, recreativa 

e esportiva. 

(E) Rudimentar, fundamental e especializada, visando à prática de atividade física na vida 

diária, recreativa e esportiva. 

 

34) A obesidade é um problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Estima-se que, 

em 2020, haverá aproximadamente 60 milhões de crianças e adolescente obesos. Diversos 

são os métodos para identificar a obesidade entre crianças e adolescentes, entre os quais 

se incluem os métodos indiretos, cujo alto custo impossibilita a sua utilização no ambiente 

escolar, e os duplamente diretos. ONIS, M.; BLOSSNER, M.; BORGHI,E. Global 
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prevalence and trends of overweight and obesity among preeschool children. 2010 

(adaptado). A partir dessas informações, avalie as afirmações a seguir, acerca das 

vantagens e desvantagens dos métodos duplamente indiretos. 

I - Entre os métodos duplamente indiretos, incluem-se as medidas de dobras cutâneas, as 

medidas de circunferência e a bioimpedância. 

II - Os métodos duplamente indiretos não possuem qualidade psicométricas adequadas 

que permitam ao avaliador determinar a composição corporal. 

III - Apesar de sua fragilidade, o índice de massa corporal (IMC) é uma grande medida 

aceita em estudos epidemiológicos. 

IV - O recíproco do índice ponderal (RIP) é mais específico e sensível à medida de 

composição corporal em adultos que o IMC. 

V - A relação cintura-quadril (RCQ) é um método duplamente indireto que mensura a 

distribuição de gordura corporal total. 

 

É correto apenas o que se afirma em: 

(A) I e II. 

(B) I e III. 

(C) II e IV. 

(D) III e V. 

(E) IV e V. 

 

35) A escola comum se torna inclusiva quando reconhece as diferenças dos alunos diante 

do processo educativo e busca a participação e o progresso de todos, adotando novas 

práticas pedagógicas. Não é fácil e imediata a adoção dessas novas práticas, pois ela 

depende de mudanças que vão além da escola e da sala de aula. Para que essa escola possa 

se concretizar, é patente a necessidade de atualização e desenvolvimento de novos 

conceitos, assim como a redefinição e a aplicação de alternativas e práticas pedagógicas e 

educacionais com a inclusão. ROPOLI, E. A. et al. A educação especial na perspectiva da 

inclusão escolar. Ministério da Educação; Fortaleza. Universidade Federal do Ceará, 2010 

(adaptado). Avalie as propostas abaixo, feitas por professores de Educação Física para um 

projeto de inclusão escolar, e indique quais estão em consonância com o texto. 

I - Um torneio esportivo com equipes formadas apenas por estudantes com deficiências, 

para que os demais alunos possam assistir aos jogos e aprender a conhecer e a lidar com 

as pessoas com deficiência, contemplando ainda a participação dos gestores da escola, 

funcionários, pais e professores que trabalharão na organização do evento. 

II - Uma gincana com jogos motores com a participação de várias equipes compostas e 

mescladas por alunos com deficiências, alunos do ensino fundamental e médio, gestores 

da escola, professores, funcionários e a comunidade local. 

III - Atividades em equipes (membros dos vários segmentos da comunidade escolar e 

alunos com deficiência), com o objetivo de verificar se a escola e o ambiente em seu 

entorno possuem barreiras arquitetônicas que dificultam a locomoção dos alunos com 

deficiência física na escola e a sua inserção e interação nas atividades motoras espontâneas 

de pátio. 

 

É correto apenas o que se afirma em: 

(A) I, apenas. 
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(B) II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III. 

 

36) Para valorizar a prática pedagógica em Educação Física, não basta apenas apontar as 

falhas ocorridas, é interessante que se proponham soluções. Dentro dessa perspectiva, 

Freire (2002) sugere algumas atividades, como o jogo Boca de Forno, descrito a seguir: 

"- Boca de forno - forno - darei um bolo – bolo - fareis tudo o que o rei mandar? - faremos. 

- Então, corram até [...]" (e aí vai uma ordem para o cumprimento da tarefa). 

Em algumas regiões se utiliza as faltas: "abacaxi - xi - maracujá - já - fareis tudo o que o 

rei mandar?". De forma geral, nesse jogo, uma criança comanda e as demais cumprem as 

tarefas e/ou o professor comanda a atividade e solicita que tragam objetos de uma certa 

cor, de um certo peso, tamanho e assim sucessivamente. FREIRE, J. B. Educação de corpo 

inteiro. 4. ed. São Paulo: Scipione, 2002 (adaptado). 

 

Considerando o enunciado e o jogo descrito, avalie as afirmações a seguir. 

I - O jogo proposto é uma atividade interdisciplinar, pois, além de promover a cultura do 

jogo tradicional, também estimula o conhecimento lógico que se forma a partir da 

classificação e seriação. 

II - O jogo proposto desenvolve a atenção, o raciocínio e as habilidades motoras básicas, 

sendo esses alguns dos objetivos específicos da Educação Física escolar. 

III - O jogo proposto tem embasamento na abordagem pedagógica desenvolvimentista, 

pois propõe uma taxionomia para o desenvolvimento motor, ou seja, uma classificação 

hierárquica dos movimentos dos seres humanos. 

 

É correto o que se afirma em: 

(A) I, apenas. 

(B) III, apenas. 

(C) I e II, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III. 

 

37) O jogo, o esporte, a dança, a ginástica e a luta, enquanto componentes culturais da 

Educação Física, têm como características comuns a ludicidade e a função educativa, nas 

quais cada ludicidade e função educativa, nas quais cada manifestação corporal vivida no 

interior da escola possibilita a formação e o desenvolvimento humano em sua totalidade. 

Assim, a Educação Física contempla conhecimentos produzidos e usufruídos pela 

sociedade a respeito do corpo e do desenvolvimento, com finalidade de lazer, manutenção 

da saúde, expressão da afetividade e da cidadania. Com base no texto, e considerando o 

papel do professor ao planejar, participar e avaliar projetos pedagógicos, educacionais e 

da gestão escolar, avalie as afirmações a seguir. 

I - Deve-se valorizar a rotina da aula e a improvisação, o que estimulará a renovação do 

conhecimento, que deve ser diariamente produzido pelo professor e por seus alunos. 

II - É recomendável que o aluno desenvolva sua bagagem cultural através de jogos e 

brincadeiras, considerando sua criatividade e seu poder de imaginação. 
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III - É preciso considerar o espaço físico onde as brincadeiras devem ser realizadas, pois 

este deve transmitir a sensação de conforto, de segurança e de confiança. 

IV - É importante promover a formação integral dos alunos, visando às finalidades 

educacionais, com a intenção de proporcionar o bem estar e o desenvolvimento corporal 

em suas diferentes dimensões. 

 

É correto apenas o que se afirma em: 

(A) I e II. 

(B) I e III. 

(C) III e IV. 

(D) I, II e IV. 

(E) II, III e IV. 

 

38) Cineantropometria é a ciência que tem como tema central a medida do homem em sua 

perspectiva morfológica para o estudo dos fatores que influenciam o movimento nas suas 

mais variadas formas.  OSTYN, M. et al. 1980 (adaptado). 

 

Sobre as possibilidades de aplicação do conhecimento de cineantropometria no ensino de 

Educação Física escolar, avalie as afirmações a seguir. 

I - A realização na análise longitudinal de crescimento e maturação de crianças e jovens é 

um exemplo desse conhecimento. 

II - A avaliação da postura e da composição corporal em ergonomia constitui uma 

possibilidade dessa aplicação. 

III - A identificação de medidas como a composição corporal e o somatótipo configura um 

dos aspectos dessa proposta. 

 

É correto o que se afirma em 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III. 

 

39) A frequência de comportamentos sedentários na população brasileira tem aumentado 

rapidamente nas últimas décadas, independentemente da faixa etária. Dada a relação 

entre comportamento sedentário e aumento de doenças crônicas degenerativas, o 

incentivo à prática de atividade física passa a ser uma ação permanente, entre outras, 

para prevenção de doenças e de agravos à saúde. Nesse contexto, avalie as asserções a 

seguir. As aulas de Educação Física podem seguir um modelo que garanta a participação 

de todos os alunos, em ações reflexivas que possibilitem a experiência diversificada de 

práticas motoras, pois a escola é um local estratégico para intervenções em saúde, sendo 

possível atingir grande parcela de crianças, adolescentes e jovens.  

 

PORQUE 
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Além do desenvolvimento de habilidades motoras, as aulas de Educação Física promovem 

a sociabilização e incentivam a adesão à prática de atividade física prazerosa que possa 

ser mantida em todas as fases da vida.  

  

Acerca dessas asserções, assinale a opção correta. 

(A) As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da 

primeira. 

(B) As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa 

correta da primeira. 

(C) A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda é uma proposição falsa. 

(D) A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda é uma proposição verdadeira. 

(E) As duas asserções são proposições falsas. 

 

40) Uma escola solicitou a cinco professores de Educação Física que realizassem uma 

bateria de testes para avaliação física de caráter antropométrico visando-se o estudo do 

crescimento físico dos estudantes. Nessa avaliação, a periodicidade deve ser estabelecida 

pelos professores. Quanto ao exame propriamente dito, é necessário que os professores 

mensurem a massa corporal e a estatura dos estudantes, além de duas outras variáveis 

antropométricas.  

Considerando essa situação hipotética, assinale a opção que apresenta corretamente a 

periodicidade estabelecida para a referida avaliação e as duas variáveis que devem 

compor a bateria de testes, cada uma delas associada ao respectivo 

instrumento/procedimento de mensuração. 

(A) Periodicidade: semestralmente; variáveis: força muscular, mensurada por meio de um 

dinâmometro, e relação cintura/quadril, mensurada por meio de um compasso para dobras 

cutâneas. 

(B) Periodicidade: trimestralmente; variáveis: diâmetros ósseos, mensurada por meio de um 

paquímetro, e perímetros segmentar (membros superiores e/ou inferiores), mensurados por 

meio de fita métrica. 

(C) Periodicidade: semestralmente; variáveis: flexibilidade dos segmentos, mensurada por meio 

de régua, e resistência, mensurada por meio de teste de esforço na bicicleta ergométrica. 

(D) Periodicidade: trimestralmente; variáveis: equilíbrio dinâmico, mensurado por meio de 

teste de locomoção sobre a trave, e coordenação motora geral, mensurada por meio de 

atividades de ambidestria. 

(E) Periodicidade: trimestralmente; variáveis: flexibilidade de membros superiores ou 

inferiores, mensurada por meio de régua, e resistência, mensurada por meio de teste de esforço 

na pista. 

 

 


