CADERNO
D E PR OVA

S5

Município de Bombinhas
Concurso Público • Edital 001/2016
http://bombinhas2016.fepese.org.br

Treinador Desportivo
(Esporte)
Instruções
Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do
cartão-resposta.
Para fazer a prova você usará:
 este caderno de prova.
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de
inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade!
Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova,
não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova
completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e
assinado.

maio

29

29 de maio

25 questões

15 às 19h

4h de duração*

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Nacional

5 questões

1. Assinale a alternativa de vocábulo corretamente
acentuado.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Pára
Idéia
Enjôo
Abençôo
Pré-estreia

2. Assinale a alternativa em que o sinal indicativo de
crase está corretamente usado.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Não dirigiu a palavra à nós.
Ficou face à face com o inimigo.
A festa começa às 21h em ponto.
Um pouco de leitura não faz mal à ninguém.
A primeira vez que foi à um baile, ficou
extasiada.

(20 questões)
4. Assinale a alternativa que se completa corretamente com o primeiro vocábulo do parêntese.
a. ( ) O prazo já estava (proscrito/prescrito).
b. ( X ) A professora (incontinenti/incontinente)
excluiu o aluno que agrediu o colega na classe.
c. ( ) Havia sete prisioneiros numa única (sela/cela).
d. ( ) Seu novo carro tem (acentos/assentos) bem
confortáveis.
e. ( ) O episódio passou completamente
(desapercebido/despercebido).

5. Relacione corretamente as colunas 1 e 2 abaixo:
Coluna 1 Vícios de linguagem
1.
2.
3.
4.

Coluna 2 Frases
(
(
(
(

3. Analise as frases abaixo:





Não estacione. Sujeito    multa!
Esta é    pesquisa    qual me dedico.
Eu me refiro          que fizestes.
Enfrentou-o cara    cara.

Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

a • a • à • àquilo • a
à • a • a • àquilo • a
a • à • a • aquilo • à
à • à • à • aquilo • à
a • a • à • àquilo • à

ambiguidade
redundância
cacofonia
solecismo

)
)
)
)

Ele tem uma mão muito áspera.
Haviam muitos jovens no show.
Coitado do burro do meu irmão! Morreu.
Hoje fizeram-me uma surpresa inesperada.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

1•3•2•4
2•4•3•1
3•1•4•2
3•4•1•2
4•3•2•1
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Atualidades

5 questões

6. Cidades onde ocorreram e vão ocorrer, respectivamente, os Jogos Olímpicos de 2012 e 2016.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Atenas e Londres
Tóquio e Londres
Atlanta e Moscou
Dubai e Cingapura
Londres e Rio de Janeiro

7. O nome de Joaquim Benedito Barbosa Gomes
(Joaquim Barbosa) pode ser diretamente associado à
(ao):
a. ( ) Julgamento da chamada “Operação Lava Jato”.
b. ( X ) Julgamento da Ação Penal (AP) 470 (Mensalão).
c. ( ) Condução coercitiva do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva.
d. ( ) Condenação dos envolvidos na Máfia dos
Sanguessugas.
e. ( ) Julgamento dos suspeitos de autoria do chamado “Dossiê dos Aloprados”.

8. Foi realizado em Bombinhas em 2014, com grande
sucesso. Neste ano (2016), voltou a acontecer.
É uma noite em que se reúne o amor à gastronomia
local, com a degustação de um prato típico da região
e a busca do conhecimento, com palestras sobre
temas de interesse da comunidade.
Assinale a alternativa que indica este evento.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Marejada
Feijoada do Cacau
Festa Nacional da Ostra
Pirão Cultural
Siri e Letras
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9. Os atentados terroristas constituem uma permanente ameaça à segurança dos indivíduos e à paz
mundial. Custam enormes prejuízos materiais e ceifam centenas de vidas inocentes todos os anos. São o
caminho escolhido por numerosos grupos religiosos
ou políticos que pretendem, pela violência, impor aos
outros suas crenças e doutrinas.
Assinale a alternativa que indica um destes atentados
ocorrido no ano de 2015.
a. ( X ) Atentados em Paris, em novembro.
b. ( ) Atentado em Ancara (Israel), em outubro,
durante uma manifestação pró islam.
c. ( ) Atentado à Maratona de Boston (Estados
Unidos da América).
d. ( ) Ataques às torres gêmeas em New York.
e. ( ) Ataques contra embaixadas e consulados dos
Estados Unidos no Egito, na Líbia, na Tunísia,
no Sudão e no Iêmen.

10. Conflituosas desde a chamada “Guerra Fria”, as
relações diplomáticas entre os Estados Unidos e Cuba
sofreram recentemente significativa mudança.
Assinale a alternativa que indica um acontecimento
que confirma a alteração da política externa dos
Estados Unidos em relação à pátria dos cubanos.
a. (
b.
c.
d.

e.

) O início do embargo Cubano às exportações
para os Estados Unidos.
( ) A suspensão das tarifas alfandegárias para as
exportações para Cuba.
( X ) A visita do Presidente Obama ao território
Cubano.
( ) A unânime aprovação dos cubanos exilados,
que vivem nos Estados Unidos, à nova política
de Obama em relação a Cuba.
( ) A proibição emitida pela Suprema Corte dos
Estados Unidos de que a imprensa norte-americana continue fazendo críticas ao governo
de Cuba.
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Legislação Municipal

5 questões

11. De acordo com a Lei Complementar 7/02 do
Município de Bombinhas (SC), assinale a alternativa
que corresponde ao conceito de Função Pública.
a. ( X ) Conjunto de atribuições deferidas a cada
categoria profissional ou cometidas individualmente a determinados servidores para
desempenhá-las na forma da Lei. As funções
podem ser de confiança, exercidas exclusivamente por ocupantes de cargo efetivo, ou
função pública para a contratação temporária,
considerada de excepcional interesse público.
b. ( ) Agrupamento de classes de cargos, dispostos
de acordo com a natureza profissional e complexidade de suas atribuições, guardando correlação com a finalidade do órgão ou entidade.
c. ( ) Conjunto de carreiras, que indica a quantidade e qualidade da força de trabalho necessária ao desempenho das atividades normais
e específicas da administração municipal.
d. ( ) Conjunto de atribuições e responsabilidades
previstas na estrutura organizacional que
devem ser acometidas ao servidor, sob o
regime jurídico definido na Lei Complementar
7/02 do Município de Bombinhas (SC).
e. ( ) Conjunto de cargos de idêntica natureza,
denominação e qualificação.

12. De acordo com a Lei Complementar 7/02 do
Município de Bombinhas (SC), um dos requisitos para
inscrição em concurso público, dependendo da natureza do cargo a ser provido, é o limite de idade dos
candidatos, que poderá variar de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

16 anos completos até 60 anos completos.
18 anos completos até 50 anos completos.
18 anos completos até 70 anos incompletos.
21 anos incompletos até 55 anos completos.
21 anos incompletos até 65 anos completos.

13. De acordo com a Lei Complementar 7/02 do
Município de Bombinhas (SC), o servidor em débito
com o erário que for demitido, exonerado ou tiver a
sua disponibilidade cassada, ou ainda aquele cuja
dívida relativa à reposição seja superior a cinco vezes
o valor de sua remuneração terá o prazo de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

10 dias para quitar o débito.
15 dias para quitar o débito.
30 dias para quitar o débito.
45 dias para quitar o débito.
60 dias para quitar o débito.

14. De acordo com a Lei Complementar 7/02 do
Município de Bombinhas (SC), reintegração é:
a. (

b.

c.

d.

e.

) é o deslocamento do servidor, a pedido ou de
ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou
sem mudança de sede.
( ) o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo a outro
cargo ou reintegração do anterior ocupante.
( ) é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com
a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção
médica.
( X ) a reinvestidura do servidor estável no cargo
anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação quando invalidada sua demissão por decisão administrativa
ou judicial, com ressarcimento de todas
as vantagens.
( ) o direito que adquire o servidor efetivo de não
ser demitido, salvo em virtude de sentença
judicial transitada em julgado, processo administrativo disciplinar em que lhe seja assegurada ampla defesa ou avaliação periódica
de desempenho, na forma da lei, assegurada
ampla defesa.
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15. Analise o texto abaixo de acordo com a Lei
Complementar 7/02 do Município de Bombinhas (SC).
A Administração, observando o relevante interesse
público municipal, poderá converter     dias das
férias em abono pecuniário, desde que seja requerido pelo servidor pelo menos com     dias de
antecedência.
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

10 • 15
15 • 30
15 • 60
20 • 30
25 • 60

Noções de Informática

17. Assinale a alternativa que indica a ferramenta
presente por padrão (default) no Windows 8.1 em
português que possibilita a realização de cópias de
segurança (backup) de arquivos e pastas.
a.
b.
c.
d.
e.

Backup Plus
Power Backup
Backup and Restore
Histórico de Arquivos
Cópia e Restauração de Arquivos

18. Identifique as afirmativas que constituem
recursos válidos do Windows Defender presente no
Windows 8.1.
1. Pode notificar o usuário em tempo real e bloquear um malware que tenta se instalar ou ser
executado no computador.
2. Pode notificar o usuário quando os aplicativos
tentam alterar configurações importantes.
3. Possui opções de verificação automática e
regular, assim como também possui a opção
de verificação a qualquer momento.

5 questões

16. Assinale a alternativa que descreve corretamente o recurso do Windows denominado Índice de
Experiência do Windows.
a. ( ) É uma medida da experiência do usuário e
familiaridade com o sistema operacional, aferida a partir da interação do usuário com o
Windows.
b. ( X ) É uma medição que informa como o PC funciona com o Windows e usa uma pontuação
básica para classificar a experiência que o
usuário pode esperar.
c. ( ) É uma medida da experiência do usuário e
familiaridade com o sistema operacional, aferida a partir de um questionário com questões
respondidas pelo usuário.
d. ( ) É uma medida da evolução do sistema operacional mediante a utilização do Windows;
quanto mais o usuário utiliza o sistema operacional, mais ele se adapta às suas necessidades e forma de utilização.
e. ( ) Contém um conjunto de índices de utilização
do Windows, como por exemplo o espaço
utilizado e livre do disco rígido, e o nível de
utilização do processador e memória RAM.
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( )
( )
( )
(X)
( )

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 1.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

19. Assinale a alternativa que indica o atalho de
teclado do Windows que permite ao usuário fechar
um aplicativo aberto no Windows 8.1.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Alt + F4
Ctrl + F2
Ctrl + Alt + F2
Ctrl + Alt + Shift
Tecla do logotipo do Windows + F
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20. Assinale a alternativa que indica as versões do
MS Word que suportam arquivos no formato .DOCX
de forma nativa ou padrão (default).
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Apenas MS Word 2007 e 2010.
Apenas MS Word 2010 e 2013.
Apenas MS Word 2007, 2010 e 2013.
Apenas MS Word 2003, 2007, 2010 e 2013.
MS Word 2002, 2003, 2007, 2010 e 2013.

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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Conhecimentos Específicos
21. “Na tentativa de reforçar os sistemas de saúde no
âmbito da medicina preventiva, emergem, como verdadeiros pilares desse processo, a prática de atividade
física e o cuidado nutricional” (MEDEIROS e RAELE,
2012).

22. Analise as afirmativas abaixo com relação às
regras oficiais do futsal.
1. É vedado o início de uma partida sem que as
equipes tenham, no mínimo, três jogadores.
Também não será permitida sua continuação
ou prosseguimento se uma das equipes,
ou ambas, fica reduzida a menos de três
jogadores na quadra de jogo.
2. Para os árbitros os pedidos de tempo técnico e paralisação serão ilimitados. Porém,
somente poderão ser ordenados com a bola
fora de jogo.
3. Na cobrança de um tiro livre a bola deverá
estar imóvel sobre o piso e a sua movimentação poderá ser feita somente na direção da
meta adversária.
4. Quando da cobrança de um tiro livre, os árbitros precisam obrigatoriamente esperar a formação da barreira para autorizar a cobrança.
5. Durante uma cobrança de penalidade
máxima, o goleiro deverá postar-se sobre a
linha de meta e entre os postes de meta até
que o chute seja executado.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ) em relação ao assunto.
( ) O fornecimento excessivo de energia pela
dieta associado à redução da prática de atividade física apontam como os principais desencadeantes socioambientais da obesidade.
( ) Segundo as leis da termodinâmica, quando
a ingestão de calorias na dieta é maior que o
gasto energético teremos o armazenamento
de energia e consequentemente o acúmulo
de vitaminas.
( ) O balanço energético é mais bem explicado
pelo uso da equação dinâmica na qual a
mudança em um dos fatores da equação
“energia consumida/energia gasta” resulta em
mudanças metabólicas de compensação no
lado oposto.
( ) O fracionamento da dieta é um ponto importante para estímulo metabólico, pois o gasto
energético também é resultado da ação dinâmica específica dos alimentos, que corresponde ao gasto energético necessário para a
digestão, absorção e utilização dos alimentos.
( ) O requerimento energético diminuído é o
principal diferencial da alimentação do praticante de exercícios físicos, razão pela qual
muitos recorrem ao uso de suplementos
alimentares desenvolvidos para alcançar suas
necessidades especiais de energia e nutrientes.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V•V•F•V•F
F•V•V•F•F
V•F•V•V•F
F•V•F•F•V
V•F•F•V•V
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(15 questões)

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

23. Num torneio de futsal, no qual estão inscritas 22
equipes, o número de jogos será:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

22.
23.
42.
43.
51.
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24. “Ser fisicamente ativo é uma das atitudes mais
importantes que os seres humanos de todas as idades
podem tomar para melhorar a saúde” (CARVALHO, 2012).

26. “No século XVII o termo estresse era empregado
na Inglaterra com o sentido de adversidade ou aflição”
(NAHAS, 2013).

Assinale a alternativa correta com relação à prática
regular de atividades físicas.

Assinale a alternativa correta em relação ao assunto.

a. ( ) Em crianças e adolescentes, observam-se
melhoras apenas na saúde óssea, pois seu
organismo ainda está em formação.
b. ( ) Não há evidências importantes demonstrando
que a adoção de atividade física moderada a
vigorosa, por mais de 150 minutos por semana,
associe-se a maiores benefícios à saúde.
c. ( ) O foco nas orientações sobre a redução do
risco de doenças crônicas e promoção de
saúde relacionada com exercícios passa
apenas pela prescrição de atividades de
relaxamento.
d. ( ) O conceito MET não pode ser utilizado para
fazer recomendações de adequação, planejar
ou monitorar a atividade física. Este deve ser
utilizado somente para medir os níveis de
intensidade aeróbica.
e. ( X ) As atividades básicas referem-se à intensidade
de atividades de movimentos da vida diária,
tais como andar a pé, caminhar lentamente
e levantar objetos leves. Pessoas que fazem
somente as atividades básicas não são consideradas inativas.

a. (

b.

c.

d.

e.

) Existem dois tipos de estresse: o eustresse, que
representa uma situação prejudicial ao organismo, e o distresse, que é o “bom” estresse.
( ) Em qualquer situação de estresse, agudo ou
crônico, o cérebro entra em ação, lançando
sinais que liberam hormônios das glândulas
anfícrinas.
( X ) O estresse não é algo que deva, necessariamente, ser evitado. Ele pode ser uma ameaça
à saúde, mas pode, também, ser estímulo
necessário para adaptações positivas no
nosso organismo.
( ) Todos os indivíduos, independentemente da
idade e de sexo, respondem às situações de
estresse de maneira similar.
( ) Preparação, consumação e recuperação são
os três estágios que integram a chamada
Síndrome Geral de Adaptação ou Síndrome
Biológica do Estresse.

27. Assinale a alternativa correta com relação às
regras oficiais do handebol.
a. (

25. Com relação ao sistema de disputa “turno e
returno” ou “rodízio duplo”, é correto afirmar.
a. ( X ) Os participantes deverão confrontar-se duas
vezes contra cada concorrente.
b. ( ) O número de jogos será igual ao resultado
da soma dos dois últimos números de
competidores.
c. ( ) Não é indicado para competições que tenham
a participação de equipes estruturadas e com
locais próprios para a disputa dos jogos.
d. ( ) Para chegarmos ao total de jogos, devemos
utilizar a mesma fórmula do rodízio simples e
multiplicar o resultado por dois.
e. ( ) Em um torneio com dez equipes, teremos
noventa e dois jogos.

b.

c.

d.

e.

) Os jogadores envolvidos na substituição
devem sair e entrar na quadra sempre pela
linha de fundo.
( ) É permitido ao goleiro tocar a bola com
qualquer parte do corpo, sempre que estiver
numa tentativa de defesa, em qualquer parte
da área de jogo.
( ) No manejo da bola é permitido segurar a bola
durante, no máximo, 10 segundos, também
quando ela estiver em contato com o solo.
( X ) A duração normal de uma partida para todas
as equipes com jogadores de idade igual ou
acima de 17 anos é de 2 tempos de 30 minutos.
( ) Os suplentes podem entrar na quadra a qualquer momento e repetidamente, com autorização prévia do secretário/cronometrista,
desde que os jogadores que eles vão substituir já tenham saído da quadra.
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28. Analise as afirmativas abaixo sobre um torneio
de futebol, onde estão inscritas setenta equipes e o
sistema adotado é o de eliminatória simples e não
haverá a disputa entre 3o e 4o lugares.
1. Serão realizados 69 jogos.
2. Uma equipe deverá realizar sete jogos para
sagrar-se campeã do torneio.
3. Serão realizados 70 jogos.
4. Uma equipe deverá realizar nove jogos para
sagrar-se campeã do torneio.
5. A equipe que perder o primeiro jogo estará
desclassificada do torneio.

30. Assinale a alternativa correta com relação às
regras oficias do voleibol.
a. (

b.

c.
d.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

29. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) com relação ao futebol de campo.
( ) A partida não começará se uma das equipes
tiver menos de sete jogadores.
( ) O fato de estar em uma posição de impedimento não constitui uma infração.
( ) Não haverá infração de impedimento se um
jogador receber a bola diretamente de um
tiro de meta.
( ) Por qualquer infração de impedimento, o árbitro deverá conceder um tiro livre direto para a
equipe adversária.
( ) O árbitro indicará um tiro livre indireto estendendo os dois braços na direção da jogada.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

V•V•V•F•F
V•F•V•F•V
F•V•V•V•F
F•V•V•F•F
F•F•F•V•V
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e.

) Não é permitido penetrar no espaço adversário sob a rede, pois essa ação sempre interfere
na jogada do adversário.
( ) Considera-se bola “dentro” quando, em qualquer momento do contato, esta toca o solo da
quadra de jogo, excluindo as linhas de delimitação da mesma.
( X ) Um dos jogadores, exceto o Líbero, é o capitão
da equipe e será indicado na súmula do jogo.
( ) Dentro da área de jogo é permitido a um jogador apoiar-se em um membro de sua equipe
ou qualquer estrutura/objeto para golpear a
bola.
( ) Um jogador não pode entrar na quadra adversária mesmo depois que a bola se tornar “fora
de jogo”.

31. Assinale a alternativa correta com relação às
regras oficiais do basquetebol.
a. (

b.
c.

d.

e.

) O jogo não pode começar se uma das equipes
não estiver na quadra de jogo com no mínimo
três jogadores prontos para jogar.
( ) Uma cesta é feita somente quando uma bola
viva entra na cesta por cima e a atravessa.
( ) O jogador que está sendo substituído não
está autorizado a ir diretamente para o banco
de sua equipe, pois primeiramente tem que
se apresentar ao apontador ou ao oficial.
( ) Um jogador marcado de perto tem de passar,
arremessar ou driblar a bola dentro de dois
segundos.
( X ) Uma bola presa ocorre quando um ou mais
jogadores adversários têm uma ou ambas
as mãos presas firmemente sobre a bola de
modo que nenhum jogador possa obter o
controle sem usar de violência.
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32. Analise as afirmativas abaixo sobre a Ginástica
Laboral.
1. Ginástica laboral é a prática voluntária de
atividade física, realizada pelos trabalhadores
coletivamente, no próprio local de trabalho,
durante a sua jornada diária, visando melhorar a condição física do trabalhador.
2. A ginástica laboral contribui para a prevenção
e recuperação das chamadas “doenças do
trabalho” (LER e DORT), promovendo o bem
-estar e melhorando as relações interpessoais.
3. A ginástica laboral compensatória tem como
objetivo principal preparar o trabalhador aquecendo os grupos musculares que serão solicitados nas suas tarefas e despertando-o para que
se sinta mais disposto ao iniciar o trabalho.
4. A ginástica laboral preparatória objetiva reduzir a tensão muscular criada pelas atividades
realizadas no trabalho, para que estes músculos não desenvolvam, aos poucos, microlesões
que acarretarão lesões maiores com o passar
dos dias.
5. A ginástica laboral é composta por exercícios
físicos, alongamentos, relaxamento muscular
e flexibilidade das articulações, e é uma prática coletiva, promovendo a descontração e
interação entre os colegas de trabalho.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

33. “As agressões à saúdes ligadas ao trabalho não são
somente as doenças profissionais reconhecidas ou
acidentes no trabalho” (GUÉRIN et al, 2001).
Assinale a alternativa correta em relação ao assunto.
a. (

b.

c.

d.

e.

) A relação entre trabalho e saúde se interpreta
unicamente através dos efeitos diretos das
solicitações enfrentadas durante o trabalho.
( ) A ação ergonômica decorre geralmente de
uma demanda. Esta pode vir de apenas um
interlocutor, e sua formulação inicial é sempre
aceitável para o ergonomista.
( ) A delimitação do campo de estudo representa
um dos momentos da análise da demanda.
Essa delimitação depende exclusivamente do
“olhar” do ergonomista sobre a tarefa.
( X ) Uma análise ergonômica do trabalho busca
localizar sinais precoces, de modo a identificar uma situação de trabalho que solicita de
maneira crítica o organismo, as capacidades
cognitivas, ou a personalidade dos trabalhadores, antes que apareçam consequências
irreversíveis.
( ) Quaisquer que sejam os mecanismos que
intervêm nas relações entre trabalho e saúde
fica claro que as agressões à saúde são
somente o resultado de uma “exposição” a
“fatores nocivos”.

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
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34. “A vida se manifesta através da saúde e da doença,
que são formas únicas, experiências subjetivas e que
não podem ser manifestadas integralmente através de
palavras” (BARATA, 1985).

35. O time-out em uma partida oficial de handebol
deve ser aplicado quando:
1. Uma exclusão por dois minutos ou uma desqualificação for aplicada.
2. Um tempo técnico for concedido.
3. Houver um sinal de apito do cronometrista ou
do Delegado técnico.
4. Um dos técnicos solicitar substituição de um
jogador.
5. A bola tocar em dois ou mais jogadores simultaneamente durante os minutos finais do jogo.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ) em relação ao assunto.
( ) Uma das ideias que permanece na humanidade desde a Antiguidade é a saúde como
equilíbrio entre as partes primárias do corpo.
( ) Os conceitos médicos atuais representam o
resultado da práxis de cuidado de saúde. Isto
é, os conceitos simplesmente se concretizam
pelo modo de vida e pela comunicação sobre
a vida.
( ) A saúde e a doença envolvem dimensões subjetivas e não apenas biologicamente científicas e objetivas, e a normatividade que define
o normal e o patológico varia.
( ) A promoção da saúde envolve escolhas
relacionadas a valores e processos que
não se expressam por conceitos precisos e
mensuráveis.
( ) Termos novos vêm sendo desenvolvidos atualmente, tais como: vulnerabilidade, permitindo
abordagens transdisciplinares, envolvendo
outras áreas do conhecimento e muitos significados que se originam da consideração da
diferença, da subjetividade e da singularidade
do que acontece na esfera individual e coletiva.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

V•V•V•V•V
V•F•V•F•V
F•V•V•F•F
F•V•F•V•V
F•V•F•V•F
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

Página
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Página
em Branco.
(rascunho)
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