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CADERNO DE QUESTÕES – ETAPA 3 
 

N.o  DE ORDEM:  N.o  DE INSCRIÇÃO:  
NOME DO CANDIDATO:  

 

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, verifique se este caderno contém os textos de apoio para a elaboração da redação e 40 questões objetivas. Verifique 

também se há algum defeito de formatação/encadernação. Qualquer problema avise imediatamente o fiscal.  
4. Transcreva a versão definitiva da Redação na Folha da Versão Definitiva destinada a esse fim. 
5. Durante a realização da prova é proibido o uso de dicionário, de calculadora eletrônica, bem como o uso de boné, de óculos com lentes 

escurecidas, de gorro, de turbante ou similares, de relógio, de celulares, de bips, de aparelhos de surdez, de MP3 player ou de aparelhos 
similares. É proibida ainda a consulta a qualquer material adicional. 

6. 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.  

7. No tempo destinado a esta prova (5 horas), estão inclusos o de preenchimento da Folha de Respostas e o da transcrição da 
Redação na Folha da Versão Definitiva da Redação. 

8. O tempo mínimo de permanência na sala é de três horas após o início da resolução da prova, ou seja, você só poderá deixar a sala 
de provas depois das 17h. 

9. 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. No caso de todas 
as alternativas serem incorretas, a resposta por definição será 00 (zero zero). Ou seja, em qualquer situação o 
candidato sempre deve preencher dois alvéolos: um na coluna das dezenas e um na coluna das unidades, 
conforme o exemplo (do segundo caso) ao lado: questão 57, resposta 07, que corresponde à soma das 
alternativas corretas 01, 02 e 04. 

10. ATENÇÃO: não rabisque nem faça anotações sobre os códigos de barras da Folha de Respostas e da Folha da 
Versão Definitiva da Redação. 

11. 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. 

12. 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 Folha da Versão Definitiva da Redação. 

13. A desobediência a qualquer uma das determinações dos fiscais poderá implicar a anulação da sua prova. 
14. A leitura e a conferência de todas as informações contidas neste Caderno de Questões, na Folha 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   31  ——————— 
 

O cheerleading (expressão inglesa para a prática de animar 
torcida), esporte bastante conhecido e difundido nos Estados 
Unidos, começa a ganhar força no Brasil. Sobre o assunto, 
assinale o que for correto. 
 
01) O cheerleading reúne movimentos de ginástica, de dança e 

de acrobacias em composição coreográfica. 
02) A popularidade do cheerleading entre os jovens foi um dos 

aspectos que contribuiu para sua inclusão nos Jogos 
Olímpicos de 2020, junto com skate, surfe, escalada e caratê. 

04) O cheerleading tem sua origem associada à animação de 
equipes e de torcidas universitárias no contexto norte-
americano e foi praticado inicialmente por homens em 
jogos de futebol americano, basquete e rugby.  

08) Pirâmides e jumps são termos que identificam elementos 
técnicos usados nessa modalidade.  

16) Apesar de realizarem treinos conjuntos na fase de 
preparação física, homens e mulheres não podem integrar a 
mesma equipe nos campeonatos mundiais da modalidade.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

———————  Questão   32  ——————— 
 

Esporte, lazer e cultura constam como direitos no Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA). Apesar disso, é comum 
observarmos cotidianamente ações de desrespeito a esses 
direitos. Sobre o assunto e com base nas charges a seguir, 
assinale o que for correto.  
 
 

Charge 1. Disponível em falandodelazererecreacao. blogspot.com/2015/ 
10/para-reflet... Acesso em 30 mai 2019. 
 

 
Charge 2. Disponível em: http://chargesdodenny.blogspot. com/ 
2013/02/trabalho-infantil.html. Acesso em 30 mai. 2019. 
 
01) A criança e o adolescente têm direito ao lazer, ao esporte e 

a diversões que respeitem sua condição de pessoa em 
desenvolvimento. 

02) Cabe aos municípios, com apoio dos estados e da União, 
estimular e facilitar a destinação de espaços para o 
desenvolvimento de programações culturais, esportivas e 
de lazer destinadas a crianças e a adolescentes. 

04) Fazer a criança ou o adolescente frequentar excessivas 
horas de atividades ou cursos (Charge 1) ou trabalhar para 
ajudar os pais (Charge 2) constitui atitude que desrespeita o 
direito da criança e do adolescente ao lazer.  

08) Ao contrário do lazer e do esporte, o brincar não se 
constitui um direito regulamentado por lei.  

16) O adulto que organiza o tempo e o espaço para o brincar e 
que participa da brincadeira com crianças e adolescentes 
desconsidera seu direito de escolher onde, quando e de que 
forma se apropriar desse universo lúdico. 
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———————  Questão   33  ——————— 
 

Sobre a classificação dos tipos de esporte, assinale o que for 
correto. 
 
01) Provas de ginástica artística, ginástica rítmica, patinação 

artística e saltos ornamentais constituem esportes de 
precisão, porque o foco recai na realização exata do 
movimento, considerando-se o número de tentativas e a 
pontuação obtida. 

02) Badminton e peteca são exemplos de esportes de campo, 
caracterizados pelo rebatimento da bola ou da peteca o 
mais longe possível de modo a somar pontos.  

04) O atletismo, com suas provas de pista e de campo, é 
classificado como esporte de marca, pois vence quem 
registrar a melhor marca (de tempo ou distância).  

08) Judô, boxe, esgrima, luta greco-romana e taekwondo são 
classificados como esportes de combate, cuja 
característica é vencer o oponente com técnicas, táticas e 
estratégias de desequilíbrio, de contusão, de imobilização 
ou de exclusão do adversário de um determinado espaço, 
com ações de ataque e defesa.  

16) Hóquei na grama, basquetebol, futsal e handebol são 
classificados como esportes de invasão, pois se 
caracterizam pela tentativa de ocupação do setor da 
quadra/campo (defendido pelo adversário) no intuito de 
marcar pontos sem deixar de proteger o próprio alvo ou a 
própria meta. 

 

 

 
 
 

———————  Questão   34  ——————— 
 

Em maio de 2019, as atletas Maribel Toyos e Elisabet Sadó 
venceram o campeonato regional de squash das Astúrias 
(Espanha). Como prêmio, elas receberam, além do tradicional 
troféu, brindes sexistas associados à beleza, à higiene e 
também ao prazer, fato que foi amplamente disseminado pela 
mídia e que evidenciou a discriminação da mulher esportista e 
a falta de igualdade de condições no esporte em relação ao 
gênero. Sobre o assunto, assinale o que for correto.  
 
01) Apesar do ocorrido com as atletas Maribel Toyos e 

Elisabet Sadó, premiações distintas para homens e 
mulheres são incomuns em campeonatos esportivos. 

02) A deturpação do papel da mulher atleta em competições 
tem as marcas de representações históricas de 
inferiorização, de construção do feminino e da 
hiperssexualização de seu corpo.  

04) Embora o tratamento desigual entre gêneros seja recorrente 
no cotidiano de mulheres esportistas, não se constitui tema 
presente nas políticas públicas que tratam do esporte no 
Brasil. 

08) O esporte praticado por mulheres constitui um espaço de 
empoderamento, apesar das diversas formas de 
discriminação evidenciadas cotidianamente.  

16) Para as mulheres, o esporte não é apenas uma prática 
corporal; é, também, um campo de luta política por 
igualdade de direitos. 

 

 

 
 
 
 

———————  Questão   35  ——————— 
 

Em uma situação hipotética, Romeo tem 42 anos, corre quatro 
vezes por semana e joga futebol com os amigos nos finais de 
semana. Ele utiliza a equação FCmáx = 220 – idade para 
calcular a frequência cardíaca máxima e regular a intensidade 
de seu treino. Constantemente, procura informar-se acerca dos 
cuidados com a saúde e com as alterações de seu corpo em 
decorrência do exercício físico. Sobre o assunto, assinale o que 
for correto. 
 
01) No momento em que Romeo pratica exercícios físicos 

ocorre a respiração celular nos músculos, ocasionando a 
combustão da glicose e a produção de adenosina trifosfato 
(ATP). 

02) A prática regular da corrida e do futebol, associada a uma 
alimentação equilibrada, propicia a Romeo melhoras no 
sistema cardiovascular, no sistema respiratório e nas funções 
metabólicas, o que pode ocasionar mudanças em sua 
composição corporal com a queda do percentual de gordura.  

04) Considerando que Romeo atinge 75% da FCmáx na corrida 
e 90% da FCmáx (tendo em vista os piques para chute a 
gol e disputa de bola), sua FCmáx será, respectivamente, 
178bpm e 155bpm. 

08) A equação utilizada por Romeo para avaliar sua resposta 
cardiovascular durante o esforço tem por base o dobro dos 
batimentos cardíacos de um recém-nascido menos a idade.  

16) Durante a prática de exercícios físicos, ocorre, em Romeo, 
o aumento da quantidade de sangue posta em circulação 
em função da necessidade de fornecer mais oxigênio aos 
músculos esqueléticos. 

 

 

 
 


