2018
CADERNO DE QUESTÕES – ETAPA 3
N.o DE ORDEM:
NOME DO CANDIDATO:

N.o DE INSCRIÇÃO:

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
1. Confira os campos N.o DE ORDEM, N.o DE INSCRIÇÃO e NOME DO CANDIDATO, que constam na etiqueta fixada em sua
carteira.
2. É proibido folhear o Caderno de Questões antes do sinal, às 14h.
3. Após o sinal, confira se este caderno contém a Prova de Redação e 40 questões objetivas e/ou, ainda, se há algum tipo de
defeito de formatação/encadernação. Qualquer problema, avise, imediatamente, o fiscal. A(s) folha(s) da Versão Definitiva
da Prova de Redação estão em separado.
4. A comunicação e o trânsito de qualquer material entre os candidatos são proibidos. A comunicação, se necessária,
somente poderá ser estabelecida por intermédio dos fiscais. A desobediência a qualquer uma das determinações dos
fiscais poderá implicar a anulação da sua prova.
5. O tempo mínimo de permanência na sala é de 3 horas após o início da resolução da prova, ou seja, você só poderá deixar
a sala de provas depois das 17h.
6. No tempo destinado a esta prova (5 horas), está incluso o de preenchimento da Folha de Respostas.
7. Preenchimento da Folha de Respostas: No caso de questão com apenas uma alternativa correta, lance
na Folha de Respostas o número correspondente a essa alternativa correta. No caso de questão com
mais de uma alternativa correta, a resposta a ser lançada corresponde à soma dessas alternativas
corretas. Em qualquer caso o candidato deve preencher sempre dois alvéolos: um na coluna das
dezenas e um na coluna das unidades, conforme o exemplo (do segundo caso) ao lado: questão 47,
resposta 09 (soma, no exemplo, das alternativas corretas, 01 e 08).
8. Se desejar ter acesso ao seu desempenho, transcreva as respostas deste caderno no “Rascunho para
Anotação das Respostas” (nesta folha, abaixo) e destaque-o na linha pontilhada, para recebê-lo hoje, ao
término da prova, no horário das 19h15min às 19h30min, mediante apresentação do documento de
identificação. Após esse período, não haverá devolução.
9. Ao término da prova, levante o braço e aguarde atendimento. Entregue ao fiscal este caderno, a Folha de
Respostas, o Rascunho para Anotação das Respostas e a(s) Folha(s) da Versão Definitiva da Redação.
10. A leitura e a conferência de todas as informações contidas neste Caderno de Questões, na(s) Folha(s) da Versão Definitiva
da Redação e na Folha de Respostas são de responsabilidade do candidato.

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

——————— Questão 33 ———————

——————— Questão 31 ———————

Em relação ao esporte, à atividade física e à saúde, assinale o
que for correto.

Assinale o que for correto em relação à mulher no esporte.
01) Discursos relacionados à preservação da feminilidade e da
maternidade foram historicamente utilizados para dificultar
e desestimular o acesso das mulheres ao esporte.
02) O debate acerca da equidade de gênero no esporte leva a
identificar, ainda hoje, situações desiguais e desfavoráveis
às mulheres se comparadas àquelas dos homens, a exemplo
da pouca participação feminina no esporte de rendimento,
na gestão esportiva e na atuação como técnicas,
treinadoras, árbitras.
04) A ênfase na beleza como obrigação é uma das metas a ser
alcançada pela mulher no esporte, condição essencial para
delimitar o que é “ser feminina” e para demarcar seu
campo esportivo próprio, diferenciando-se do campo
esportivo masculino.
08) O assédio e a violência são temas a serem debatidos e
combatidos no esporte, assim como a crença veiculada em
clubes, em federações e em outras instituições esportivas
de que certas práticas corporais masculinizam as mulheres.
16) No tocante ao esporte como prática de lazer, constata-se o
direcionamento de grande parte de projetos sociais para o
sexo masculino com a alegação de que a participação de
mulheres em alguns dos espaços destinados a esses
projetos as deixa em situação de vulnerabilidade social
(especialmente pela violência urbana), como se isso não
ocorresse com os homens.

01) Ao se perceberem inaptos para atingir aquilo a que aspiram
no esporte, muitos indivíduos buscam representar-se por
seus ídolos, delegando-lhes a conquista da fama, da riqueza
e do status que não podem alcançar em sua realidade
cotidiana.
02) Os meios de comunicação contribuem tanto para produzir
quanto para destruir ídolos esportivos.
04) O problema do doping no esporte é um exemplo de que a
relação entre prática regular de atividade física e saúde não
pode ser pensada de modo isolado (como se atividade
física fosse sempre sinônimo de saúde), desconsiderandose seus elementos contextuais.
08) A prática de atividade física e/ou esportiva de alta
intensidade e de grande volume de treino, realizada por
adolescentes, não se configura uma forma de alcance da
autoimagem idealizada a partir de padrões sociais de
beleza, haja vista que os interesses de seus praticantes estão
centrados nas finalidades competitivas.
16) O esporte deve ser pensado de modo dissociado da
atividade física e da saúde, assim como a atividade física e
a saúde não podem ser visualizadas em suas relações com o
esporte, sobretudo porque os objetivos são distintos – o
esporte busca a performance e o desempenho diferenciado,
enquanto a atividade física e a saúde se voltam para o
equilíbrio e o bem-estar corporal.

——————— Questão 32 ———————
Jogo de dentro, jogo de fora
Jogo bonito esse jogo de Angola
Jogo de dentro, jogo de fora
Jogo manhoso esse jogo de Angola
(“Jogo de dentro, jogo de fora” – Domínio público)

Em relação à capoeira, uma das manifestações representativas
da cultura brasileira, assinale o que for correto.
01) O batismo, na capoeira, constitui o único rito que não está
associado a hierarquias por meio do recebimento de
cordões.
02) Levar uma rasteira na capoeira não representa humilhação,
mas aprendizado, pois a queda faz parte do rito do jogo.
04) Ao realizarem acrobacias, gingados e movimentos criativos
na roda de capoeira, os capoeiristas parecem conversar
com o próprio corpo, ou seja, estabelecem um diálogo
corporal.
08) Por ser uma prática histórico-cultural, a capoeira não objetiva
o condicionamento físico, tampouco o desenvolvimento de
um corpo forte e delineado.
16) A cocorinha é um movimento da capoeira que consiste em
fazer que o corpo do praticante desça ao solo e se apoie nas
duas mãos, ficando com um total de quatro apoios com a
finalidade de se proteger do oponente.
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——————— Questão 34 ———————

——————— Questão 35 ———————

Com relação à Copa do Mundo FIFA 2018 realizada na Rússia,
assinale o que for correto.

Assinale o que for correto em relação à postura corporal e à
sua ligação com o movimento humano.

01) A tecnologia do árbitro de vídeo (Vídeo Assistant Referee –
VAR), utilizada pela primeira vez nessa Copa, é mais uma
tecnologia agregada ao esporte na tentativa de se evitarem
equívocos de arbitragem.
02) A tecnologia do árbitro de vídeo busca auxiliar o árbitro
em todos os lances do jogo, assim como revisar jogadas
requeridas pelos técnicos das equipes por meio do recurso
do desafio, usado em esportes como vôlei e tênis.
04) Essa competição contemplou duas fases distintas: a
primeira desenvolveu-se com a disputa entre seleções
masculinas, e a segunda, com a disputa entre seleções
femininas de futebol.
08) As seleções masculinas de futebol do Marrocos, do Irã, do
Egito, da Espanha e da Dinamarca participaram do evento,
mas não se classificaram para as quartas de final.
16) A vitória da França sobre a Argentina consagrou Mbappé –
francês de 19 anos – como o primeiro jogador (com menos
de 20 anos), desde Pelé, a marcar dois gols em uma partida
eliminatória de Copa do Mundo.

01) A postura e o equilíbrio muscular devem ter prioridade no
desenvolvimento das qualidades específicas necessárias ao
alto desempenho esportivo, pois favorecem uma prática
sem o risco de lesões.
02) A mecânica do movimento humano é afetada em seus
componentes osteomioarticulares pelo excesso de esforço
físico, mas não pela falta desse esforço.
04) O movimento repetitivo de extensão lombar na Ginástica
Rítmica conduz ao desenvolvimento da hiperlordose –
desvio postural resultante do encurtamento de grupos
musculares da coluna, como o grande dorsal e o quadrado
lombar.
08) Os desvios da coluna transcendem a preocupação estética,
haja vista que podem gerar dor, incapacidade funcional,
queda no rendimento das capacidades motoras e níveis
baixos de desempenho físico, sobretudo pelo encurtamento
e/ou pela hiperextensão muscular.
16) As estruturas músculo-articulares são as responsáveis pelo
antagonismo das ações de movimento da coluna, ou seja,
pelo eixo de sustentação do corpo e pelo eixo de
movimentação.
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