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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

 

Ao receber a ordem do Fiscal da sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois nenhuma reclamação sobre o 

total de questões e/ou falhas na impressão será aceita depois de iniciada a prova. Caso haja algum problema, solicite a 

substituição deste caderno. 

Este caderno contém a Prova Objetiva, com 20 (vinte) questões, sendo 10 (dez) de Língua Portuguesa e 10 (dez) de 

Conhecimentos Específicos, cada uma constituída de 4 (QUATRO) alternativas de respostas para cada questão, 

sendo apenas uma alternativa correta.   

 

Confira se sua prova corresponde ao cargo pelo qual você optou quando realizou a inscrição. 

 

Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre candidatos, tampouco será 

permitido o uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico (calculadora, telefone celular, beep, pagers, entre outros). 

 

Faça na página apropriada, deste caderno, o rascunho do gabarito. O rascunho não será considerado na correção. 

 

Não serão distribuídas folhas suplementares para os rascunhos. 

 

Ao finalizar a Prova Objetiva, transfira as respostas para a Folha de Respostas, observando o seguinte exemplo: 

Questão 01 – letra C 01) A) B) C) D)  

Questão 02 – letra B 02) A)         B)   C) D)  

 

 

 

 

 

Use apenas caneta (tinta preta ou azul) para preencher os quadrinhos da Folha de Respostas. Não utilize corretivo. 

NÃO SERÃO ACEITAS RASURAS. 

 

Sua resposta não será computada se houver marcação de duas ou mais alternativas, MESMO QUE UMA DELAS 

ESTEJA CORRETA. 

 

Não deixe nenhuma questão sem resposta. 

 

Não dobre, amasse ou rasure a Folha de Resposta. ELA É A SUA PROVA.  

 

O candidato deverá entregar somente a FOLHA DE RESPOSTA, devidamente preenchida e assinada. 

 

O tempo de duração da prova é de 2h (DUAS HORAS), já incluído o tempo destinado à transcrição das respostas do 

Caderno de Questões da Prova Objetiva para a Folha de Respostas e à assinatura da mesma. 

ABRA ESTE CADERNO SOMENTE QUANDO AUTORIZADO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Leia o texto I para responder às questões 1 e 2.  

TEXTO I 

 

Aprender a ler o mundo 

 

A sociedade de que somos parte produz e 

mantém uma cultura. Essa cultura é um conjunto 

complexo e dinâmico que abrange desde rituais 

mínimos de convivência até aprofundados 

conhecimentos científicos e técnicos. Desse conjunto 

fazem parte valores que aprendemos a associar às 

coisas e às ações. Nele também estão presentes 

ideias sobre a realidade, que muitas vezes nos levam 

a vê-la de forma pouco “real”. Aprender a ler o mundo 

(adquirir a “inteligência do mundo”, nas palavras de 

Paulo Freire) significa conhecer esses valores e essas 

ideias. Significa, também, pensar sobre eles, 

desenvolvendo uma posição crítica e própria.  

Aprendemos a ler a realidade em nosso 

cotidiano social. Desde crianças, identificamos 

atitudes  agressivas, diferenciando-as das receptivas. 

A convivência em sociedade nos ensina a perceber  

que  lugares devemos frequentar, que 

comportamentos devemos adotar ou evitar em 

determinadas situações. Adquirimos nossa cultura, 

aprendemos a ler nosso grupo social, interiorizamos 

os pequenos rituais estabelecidos para as relações 

sociais. Tomamos consciência também de que somos 

permanentemente “lidos”, o que nos leva a utilizar 

nosso comportamento como uma forma de linguagem, 

capaz de agradar, despertar simpatia, agredir, 

demonstrar indiferença.  

Esse aprendizado social inclui ainda formas de 

pensar a realidade. Aprendemos a pensar, por 

exemplo, que devemos buscar conhecimentos 

técnicos e científicos para ingressar no mercado de 

trabalho de maneira vantajosa. Aprendemos também 

a ver na infância e na adolescência períodos 

destinados principalmente à preparação da vida 

adulta, além de muitos outros valores sociais, que nos 

levam a criar hábitos de consumo e a assumir 

posições perante a vida. A vida social, desse modo, 

não se limita a nos ensinar a ler a realidade, mas 

chega ao ponto de orientar essa leitura num sentido 

mais ou menos permanente. Somos levados a adotar 

determinadas expectativas – e a satisfação delas é 

vista como forma de felicidade.  

O mundo social é permanentemente leitor e de 

leitura dos seus indivíduos. Nossa cultura nos 

transfere conhecimentos sobre a realidade e formas 

de pensá-la. Aprender  a ler o mundo é apropriar-se 

desses valores de nossa cultura. É, também, 

submetê-los a um processo contínuo de 

questionamento, do qual participa nossa capacidade 

de duvidar. Afinal, será essa a única maneira de 

organizar a vida? Será esse o único mundo que 

somos capazes de fazer? Não será possível pensar a 

humanidade em outros termos? Esse exercício da 

dúvida é sempre benéfico pois nos oferece condições 

de superar as leituras mais imediatas da realidade, 

atingindo releituras importantes para quem se 

preocupa com a saúde social e física do ser humano.  

 
(INFANTE, Ulisses. Textos: leituras e escritas.  Curso de 

gramática aplicada ao texto. São Paulo: Scipione, 2005) 

 

1) Segundo a visão do autor, é CORRETO afirmar 

que: 

 

A) Ler é algo complexo que exige grandes habilidades 

intelectuais.  

B) Ler o mundo significa conhecer e respeitar os 

valores e ideias de uma determinada cultura de 

maneira crítica.  

C) Ler se tornou uma tarefa destinada à escola e tem 

a função de auxiliar a pensar a realidade.  

D) Ler o mundo significa se orientar em cada etapa da 

vida com uma leitura única e permanente dos fatos.  

 

 

2) Nesse texto, o autor:  

 

A) Instrui o leitor com o objetivo de convencê-lo sobre 

a importância da leitura.  

B) Narra fatos que se apresentam como fictícios.  

C) Usa de elementos descritivos para mostrar a 

importância da leitura.  

D) Defende sua opinião utilizando uma estrutura 

dissertativa.  

 

 

 

TEXTO II 
 

 

O PORQUÊ E O COMO 
Marcelo Gleiser 

 

Na famigerada guerra entre ciência e religião, 

uma distinção comum é afirmar que a ciência explica 

"como" as coisas são e não o "porquê". Mas vale a 

pena pensar: será que esse é realmente um modo 

eficiente de discriminar entre ciência e religião? Ou 

será que confunde as coisas ainda mais? Para chegar 

a uma conclusão, talvez seja uma boa ideia começar 

ilustrando essa distinção com alguns importantes 

exemplos históricos.  
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Quando Galileu afirmou que objetos em queda 

livre são acelerados em direção ao chão 

independentemente de suas massas, não estava 

preocupado em questionar o "porquê" de os objetos 

caírem, mas sim o "como". Através de experimentos 

detalhados, mostrou que a distância percorrida por um 

objeto em queda é proporcional ao quadrado do 

tempo que ele gasta no percurso, obtendo assim a 

primeira relação matemática descrevendo um 

movimento que acontece por causa da gravidade 

terrestre. 

 Cerca de 80 anos mais tarde, Isaac Newton 

elaborou sua importante lei da gravitação universal. 

Ele mostrou que dois objetos com massa se atraem 

com uma força que se reduz com o quadrado da 

distância entre eles. Logo após a publicação do livro, 

algumas pessoas fizeram críticas a Newton. Elas 

afirmavam que essa misteriosa "ação à distância" 

entre o Sol e a Terra ou entre a Terra e a Lua (ou 

entre você e seu computador ou jornal) tinha algo de 

sobrenatural, alguma coisa meio fantasmagórica. 

Newton, então, respondeu: "Ainda não pude descobrir 

a causa dessas propriedades da gravidade a partir de 

fenômenos, e não arrisco qualquer hipótese, pois o 

que não é deduzido de fenômenos deve ser chamado 

de hipótese, e hipóteses não pertencem à filosofia 

experimental." Ou seja, hipóteses que não podem ser 

testadas não são científicas. Portanto, se não temos 

nada testável a dizer sobre o porquê da atração 

gravitacional entre duas massas, é suficiente usar a 

teoria da gravidade para descrever a atração entre as 

massas sem explicar por que ela ocorre. Newton usou 

sua teoria para prever o retorno do cometa Halley, 

explicar as marés, entender o formato achatado da 

Terra, calcular a precessão dos equinócios, e muito 

mais. Essa abordagem de Newton acabou por definir 

a ciência do "como".  

Realmente, é difícil contemplar a ciência 

operando de uma forma diferente. Atribuir causas 

ocultas a fenômenos naturais, eventos que não podem 

ser verificados experimentalmente, não acrescenta 

nada à descrição científica desses fenômenos. 

Podemos incluir também a teoria da relatividade geral 

de Albert Einstein. Ele mostrou que a atração entre 

corpos com massa pode ser interpretada como 

consequência da curvatura do espaço em torno deles. 

Mas, mesmo aqui, não sabemos por que os objetos 

encurvam o espaço à sua volta. Porém, resolvendo as 

equações da teoria, podemos descrever o quanto ele 

é encurvado e como objetos se comportam nessa 

geometria. Será que a ciência poderia explicar o 

porquê das coisas? Focando na física, me aventuro a 

dizer que não poderia. Arrisco até dizer que questões 

do tipo "por que" sequer conseguem chegar a ser 

científicas. Se o porquê significa propósito, a física 

tem pouco a colaborar. Podemos validar 

experimentalmente as leis da natureza, como "energia 

é conservada", mas não sabemos por que ela é, 

afinal, conservada. Se você afirmar que caso contrário 

não estaríamos aqui, não estará dizendo muita coisa. 

A ciência já é bem complexa se ocupando só com o 

"como" das coisas. Para o porquê, temos todo o resto.  

 

(Disponível em:<http:// 

www1.folha.uol.com.br/fsp/ciencia/fe0905201005.htm>.   
Acesso: 02 fev. 2016) 

 

 

3) Considerando sua estrutura esse texto pode ser 

caracterizado como: 
 

A) Um artigo. 

B) Um ensaio. 

C) Uma resenha. 

D) Uma reportagem. 

 

 

4) Analise as afirmações a seguir. 

 

I- De acordo com o autor, a ciência necessita e se 

preocupa com a comprovação de suas hipóteses. 
 

II- São usados três exemplos históricos para 

comprovar a tese do autor.  
 

III- A ciência não se preocupa em explicar como os 

fenômenos acontecem e sim, o porquê.  

 

Estão CORRETAS:  

 

A) I e II. 

B) II e III. 

C) I e III. 

D) I, II e III. 

 

 

5) NÃO é um dos argumentos utilizados pelo autor 

para defender seu posicionamento:   

 

A) O cientista Galileu Galilei comprovou a relação 

matemática que acontece por causa da gravidade 

terrestre.  

B) Aqueles que fizeram críticas a Newton 

consideravam que a gravitação era algo sobrenatural 

ou fantasmagórico.  

C) Hipóteses que não podem ser testadas não podem 

ser comprovadas, por isso não podem ser deduzidas 

como argumento científico.  

D) Cabe a ciência mostrar “como” e “porque” os 

fenômenos naturais acontecem para justificar seus 

experimentos.  
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6) Leia o trecho a seguir.  
 

“Na famigerada guerra entre ciência e religião, uma 

distinção comum é afirmar que a ciência explica 

"como" as coisas são e não o "porquê".  

Todas as palavras a seguir podem substituir a que 

está destacada, sem alteração do sentido, EXCETO:  
 

A) Famosa.   

B) Notável. 

C) Célebre.  

D) Interminável. 
 

 

7) Assinale a alternativa que NÃO está de acordo com 

o texto.  
 

A) No primeiro parágrafo, a pergunta feita pelo autor 

do texto tem valor retórico.   

B) O segundo parágrafo apresenta uma descrição das 

ações do cientista Galileu Galilei para comprovar sua 

teoria.  

C) No terceiro e quarto parágrafos, o autor apresenta 

sua interpretação para a abordagem científica de 

Isaac Newton.   

D) No último parágrafo, o autor conclui que os estudos 

dos fenômenos físicos podem auxiliar a desvendar 

qual é o motivo das coisas existirem.  
 

 

8) A alternativa em que o referente NÃO foi 

corretamente identificado entre parênteses é: 

 

A) Na famigerada guerra entre ciência e religião, uma 

distinção comum é afirmar que a ciência explica 

"como" as coisas são e não o "porquê". Mas vale a 

pena pensar: será que esse é realmente um modo 

eficiente de discriminar entre ciência e religião? Ou 

será que confunde as coisas ainda mais?  (esse: 

pensamento) 

B) Através de experimentos detalhados, mostrou que 

a distância percorrida por um objeto em queda é 

proporcional ao quadrado do tempo que ele gasta no 

percurso, obtendo assim a primeira relação 

matemática descrevendo um movimento que acontece 

por causa da gravidade terrestre. (ele: objeto) 

C) Newton usou sua teoria para prever o retorno do 

cometa Halley, explicar as marés, entender o formato 

achatado da Terra, calcular a precessão dos 

equinócios, e muito mais. Essa abordagem de Newton 

acabou por definir a ciência do "como". (essa: teoria) 
D) Portanto, se não temos nada testável a dizer sobre 

o porquê da atração gravitacional entre duas massas, 

é suficiente usar a teoria da gravidade para descrever 

a atração entre as massas sem explicar por que ela 

ocorre.(ela: atração)  

TEXTO III 

 

 
 

(Disponível em: < http://www.otempo.com.br/charges>. Acesso em: 

05 abril 2016) 

 

 

9) Sobre o texto acima, só NÃO é correto afirmar que:  
 

A) Tematiza a questão do desemprego no Brasil.  

B) Ironiza o fato de o mosquito também se ver 

obrigado a encontrar alternativas em um momento de 

crise.  

C) Apresenta uma critica às duas questões graves 

que ocorrem atualmente no Brasil, quais sejam, a 

crise do desemprego gerada pela questão econômica 

e a crise na saúde representada pela epidemia de 

dengue.  

D) Sugere campanha de combate ao mosquito que 

transmite a dengue.  
 

 

TEXTO IV  

 
(Disponível em: < http://www.otempo.com.br/charges>. Acesso em: 

05 abril 2016)  

http://www.otempo.com.br/charges
http://www.otempo.com.br/charges
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10) Sobre a charge acima, só NÃO se pode afirmar 

que:   

 

A) O efeito de sentido potencializa-se pela interação 

entre as linguagens verbal e não verbal.  

B) O humor decorre da exploração de recentes fatos 

nacionais e internacionais.  

C) Implicitamente critica questões de cunho político e 

social. 

D) Apela para o eufemismo como forma de explicitar 

sua critica a atualidade. 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

11) Considerando as justificativas para a 

continuidade e ampliação do Programa Segundo 

Tempo, como política pública no Brasil, analise as 

afirmativas a seguir: 

 

I- A simples aplicação da abordagem de seleção e 

treinamento de talentos esportivos por projetos 

sociais, em comunidades pobres, não é suficiente 

para garantir o acesso de todos ao direito, à 

cidadania. Por isso, para projetos sociais, é 

necessário desenvolver uma abordagem metodológica 

diferenciada. 

 

II- O esporte é um dos fenômenos culturais mais 

significativos da atualidade, sendo um conteúdo de 

projetos sociais capaz de cativar, de mobilizar as 

pessoas para a participação livre e autônoma em 

ações que superam a prática alienada. 

 

III- O esporte educacional é o conceito que 

fundamenta as ações do Programa Segundo Tempo. 

Seu ensino, a partir da reprodução dos códigos, 

regras, demandas físicas, fundamentos técnicos e 

táticos do esporte, tem por referência os grandes 

ídolos das modalidades esportivas mais populares, e 

apresenta como finalidade a formação de novos 

atletas para o esporte profissional, no topo da 

pirâmide esportiva. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) II e III. 

D) I, II e III. 

 

 

12) O planejamento das ações nos núcleos do 

Programa Segundo Tempo tem início com a 

elaboração do diagnóstico.  

 

Sobre essa fase do planejamento, assinale a 

afirmativa INCORRETA: 

 

A) Essa fase diz respeito ao reconhecimento da 

realidade em que o núcleo está inserido. 

B) No diagnóstico detalham-se os objetivos a serem 

alcançados pelo núcleo. 

C) Sua realização permite identificar as necessidades 

da comunidade a ser atendida. 

D) Uma dimensão do diagnóstico é a caracterização 

da localidade onde se insere o núcleo do ponto de 

vista da infraestrutura disponível. 

 

              

13) Sobre os objetivos que o núcleo do Programa 

Segundo Tempo deverá atingir, assinale a alternativa 

CORRETA. 

 

A) A organização dos objetivos deve desconsiderar a 

sua utilização como referência para a avaliação do 

núcleo e da aprendizagem. 

B) Ao definir os objetivos, deve-se estabelecer uma 

sequência que amplie a compreensão e que permita o 

avanço para um estágio seguinte em relação à 

situação inicial do núcleo. 

C) Deve-se determinar objetivos que não tenham 

relação com a vida cotidiana dos atendidos pelo 

núcleo, apenas com o esporte ensinado. 

D) Os objetivos específicos não devem ter relação 

direta com o objetivo geral, pois isso promoverá o 

engessamento das ações do núcleo. 

 

 

14) O Programa Segundo Tempo, como uma ação de 

política pública voltada para a inclusão e a cidadania, 

adota princípios pedagógicos relacionados com a 

participação e a emancipação dos atendidos nos 

núcleos.  

 

Tendo em vista esses princípios, as ações no ensino 

do esporte devem: 

 

A) Desenvolver o domínio sócio afetivo a fim de 

construir boas relações entre as pessoas, produzindo 

comunidades menos tensas. 

B) Estimular o surgimento de problemas e a sua 

superação por meio de conflitos interpessoais. 

C) Absorver a expectativa das famílias quanto ao 

futuro esportivo dos seus filhos no que diz respeito ao 

esporte como sua maior esperança de ascensão 

social. 

D) Promover o ensino do esporte com base no 

trabalho individual, na busca do sucesso esportivo dos 

mais aptos, valorizando o mérito pessoal. 
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15) Para determinar os conteúdos a serem ensinados 

nos núcleos do Programa Segundo Tempo, NÃO se 

deve considerar: 

 

A) A adequação do que será ensinado às 

necessidades e demandas culturais individuais e 

coletivas. 

B) O interesse daqueles que vão participar do 

processo de ensino e aprendizagem do esporte, ou 

seja, os próprios praticantes. 

C) Os conteúdos que não possam ser ensinados e 

aprendidos dentro das limitações de tempo, espaço e 

condições disponíveis. 

D) As possibilidades de modificação, adaptação, 

renovação e enriquecimento dos conteúdos que serão 

ensinados em cada núcleo. 

              

 

16) Sobre a abordagem metodológica a ser utilizada 

no ensino e aprendizagem do esporte no âmbito dos 

núcleos do Programa Segundo Tempo, analise as 

afirmativas: 

 
I- É necessário considerar um ensino que contribua 

para a democratização do esporte na sociedade, 

tendo em vista a sua inserção no rol de direitos de 

todos, a partir da Constituição Federal de 1988. 

 
II- A competição não deve ser desconsiderada, mas 

trabalhada no sentido de promover cooperação e 

reflexão sobre suas potencialidades e limites no 

âmbito da prática esportiva na sociedade. 

 
III- A ludicidade, como um aspecto relevante nas 

estratégias de ensino do esporte, contribui para a 

reinvenção da técnica, a vivência prazerosa do corpo 

e a descoberta de novos sentidos e significados que 

ampliam a experiência do esporte pelas diferentes 

pessoas. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) II e III. 

D) I, II e III. 

 

              

17) Pode-se dizer que o conceito de esporte 

educacional inclui o lazer como uma das finalidades 

do seu ensino, uma vez que a cidadania esportiva 

significa também ter a autonomia para decidir o que 

fazer com o tempo livre ao longo da vida.  

 

 

 

 

Assim, participar das ações de um núcleo do 

Programa Segundo Tempo deve representar também 

uma experiência de lazer para as pessoas atendidas.  

 
Dessa maneira, ao propor a programação a ser 

realizada, deve-se considerar que: 

 

A) As atividades de lazer devem ser realizadas em 

momentos de menor produção, como os dias de  

chuva. 

B) As vivências de lazer potencializam a 

aprendizagem dos esportes na medida em que 

possibilitam novos olhares e relações com a vida. 

C) O lazer é sinônimo de ócio, por isso não contribui 

para a formação humana, pois atrapalha o senso de 

produtividade das pessoas. 

D) O tempo livre dos participantes precisa ser 

preenchido com uma série de atividades recreativas 

ou de entretenimento. 

             

 

18) A maior parte da população tem uma vivência 

bastante restrita do lazer, porque passa a maior parte 

do tempo no trabalho e no transporte entre a casa e o 

trabalho e acaba sem tempo e energia para sair de 

casa e vivenciar seu lazer, optando por alternativas 

difundidas pela indústria cultural, especialmente 

assistindo passivamente televisão. Considerando esta 

realidade, os núcleos do Programa Segundo Tempo 

podem ser uma alternativa para a vivência do lazer ao 

propor ações que representem outras possibilidades 

de prazer e diversão.  

 
Sobre a relação dos núcleos do programa com o lazer, 

assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) A apresentação de estilos musicais menos 

presentes no cotidiano das pessoas da comunidade 

atendida é uma possibilidade, considerando a 

educação pelo lazer. 

B) A oferta de experiências que aprimorem a 

sensibilidade e contribuam com a formação para o 

lazer, como a ida a exposições artísticas e museus, 

possibilita a construção do papel social do núcleo. 

C) A promoção de atividades que ofereçam acesso a 

experiências e linguagens, às quais a comunidade 

atendida tem pouco acesso ou pelas quais não tem 

interesse, como cinema e teatro, potencializa a 

atuação do núcleo. 

D) A proposição de atividades de lazer, artísticas e 

culturais, em um núcleo, acaba por desviar os núcleos 

do Programa Segundo Tempo uma vez que sua 

finalidade é o ensino do esporte. 
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19) A respeito das questões relacionadas à 

diversidade, ao ensinar esporte em um núcleo do 

Programa Segundo Tempo, deve-se considerar que: 

 

A) A anatomia do corpo de uma pessoa justifica a sua 

permanência ou não em determinada modalidade 

esportiva. 

B) A aparência de uma pessoa seja determinante para 

o julgamento que se faz dela nas atividades esportivas 

desenvolvidas. 

C) A linguagem discriminatória e sexista deve ser 

evitada, pois representa atitudes violentas e 

preconceituosas. 

D) O reforço à reprodução dos papéis masculinos e 

femininos nas atividades esportivas é essencial para o 

desenvolvimento da sociedade. 

 

               

20) A respeito da atuação do professor como 

responsável pelo processo de ensino e aprendizagem 

do esporte nos núcleos do Programa Segundo Tempo, 

analise as afirmativas a seguir. 

 

I- Deve-se adotar a estratégia da descoberta 

orientada, apresentando aos alunos situações-

problema no contexto motor das modalidades 

ensinadas para estimular a busca por soluções 

individuais e coletivas. 

 

II- A adoção da solução criativa de problemas 

motores, com a proposição de questões, deve instigar 

os alunos a pensarem em todas as possibilidades 

razoáveis para alcançarem os objetivos propostos 

como desafios nas atividades. 

 

III- A realização de atividades de exploração encoraja 

os alunos a terem experiências motoras variadas e 

permite o envolvimento criativo nas aulas, ampliando 

sua percepção e ajustando os movimentos para cada 

situação vivenciada. 

               

Estão CORRETAS: 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) II e III. 

D) I, II e III. 
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CONTAGEM, 12 DE JUNHO DE 2016. 
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