
Prefeitura Municipal de Contagem            

Processo Seletivo Simplificado – Edital Nº 03/2017 

CÓDIGO CARGO CÓDIGO CARGO 

301 COORDENADOR. PEDAGÓGICO 302 COORDENADOR DE NÚCLEO 

 
 

ORGANIZAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC 

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, 

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. Caso não seja, solicite a substituição, pois não serão aceitas reclamações 

posteriores.  

 

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 

 

TEXTO 1 
 

Os desafios da Educação inclusiva: foco nas redes 

de apoio 
 

Daniela Alonso 

 

O esforço pela inclusão social e escolar de pessoas 

com necessidades especiais no Brasil é a resposta 

para uma situação que perpetuava a segregação 

dessas pessoas e cerceava o seu pleno 

desenvolvimento. Até o início do século 21, o sistema 

educacional brasileiro abrigava dois tipos de serviços: 

a escola regular e a escola especial - ou o aluno 

frequentava uma, ou a outra. Na última década, nosso 

sistema escolar modificou-se com a proposta inclusiva 

e um único tipo de escola foi adotado: a regular, que 

acolhe todos os alunos, apresenta meios e recursos 

adequados e oferece apoio àqueles que encontram 

barreiras para a aprendizagem. 
 

A Educação inclusiva compreende a Educação 

especial dentro da escola regular e transforma a escola 

em um espaço para todos. Ela favorece a diversidade 

na medida em que considera que todos os alunos 

podem ter necessidades especiais em algum momento 

de sua vida escolar. 
 

Há, entretanto, necessidades que interferem de 

maneira significativa no processo de aprendizagem e 

que exigem uma atitude educativa específica da escola 

como, por exemplo, a utilização de recursos e apoio 

especializados para garantir a aprendizagem de todos 

os alunos. 
 

A Educação é um direito de todos e deve ser orientada 

no sentido do pleno desenvolvimento e do 

fortalecimento da personalidade. O respeito aos 

direitos e liberdades humanas, primeiro passo para a 

construção da cidadania, deve ser incentivado. 
 

Educação inclusiva, portanto, significa educar todas as 

crianças em um mesmo contexto escolar. A opção por 

este tipo de Educação não significa negar as 

dificuldades dos estudantes. Pelo contrário. Com a 

inclusão, as diferenças não são vistas como 

problemas, mas como diversidade. É essa variedade, a 

partir da realidade social, que pode ampliar a visão de 

mundo e desenvolver oportunidades de convivência a 

todas as crianças. 
 

Preservar a diversidade apresentada na escola, 

encontrada na realidade social, representa 

oportunidade para o atendimento das necessidades 

educacionais com ênfase nas competências, 

capacidades e potencialidades do educando. (…) 

A Educação inclusiva tem sido um caminho importante 

para abranger a diversidade mediante a construção de 

uma escola que ofereça uma proposta ao grupo (como 

um todo) ao mesmo tempo em que atenda às 

necessidades de cada um, principalmente àqueles que 

correm risco de exclusão em termos de aprendizagem 

e participação na sala de aula.(...) 
 

Educadores reconhecem, cada vez mais, a diversidade 

humana e as diferenças individuais que compõem seu 

grupo de alunos e se deparam com a urgência de 

transformar o sistema educacional e garantir um ensino 

de qualidade para todos os estudantes. Não basta que 

a escola receba a matrícula de alunos com 

necessidades educacionais especiais, é preciso que 

ofereça condições para a operacionalização 

desse projeto pedagógico inclusivo. A inclusão deve 

garantir a todas as crianças e jovens o acesso à 

aprendizagem por meio de todas as possibilidades de 

desenvolvimento que a escolarização oferece. 
 

As mudanças são imprescindíveis, dentre elas a 

reestruturação física, com a eliminação das barreiras 

arquitetônicas; a introdução de recursos e de 

tecnologias assistivas; a oferta de profissionais do 

ensino especial, ainda em número insuficiente. Além da 

compreensão e incorporação desses serviços na 

escola regular são necessárias alternativas relativas à 

organização, ao planejamento e à avaliação do ensino. 

Outro ponto importante refere-se à formação dos 

professores para a inclusão. A transformação de 

paradigma na Educação exige professores preparados 

para a nova prática, de modo que possam atender 

também às necessidades do ensino inclusivo. O saber 

está sendo construído à medida que as experiências 

vão acumulando-se e as práticas anteriores vão sendo 

transformadas. Por isso, a formação continuada tem 

um papel fundamental na prática profissional. 

  

A inclusão de pessoas com necessidades especiais faz 

parte do paradigma de uma sociedade democrática, 

comprometida com o respeito aos cidadãos e à 

cidadania. Esse paradigma, na escola, apresenta-se no 

projeto pedagógico que norteará sua ação, explicitará 

sua política educacional, seu compromisso com a 

formação dos alunos, assim como, com ações que 

favoreçam a inclusão social.(...) 
 

Vale ressaltar que a Educação inclusiva, como prática 

em construção, está em fase de implementação. São 

muitos os desafios a serem enfrentados, mas as 

iniciativas e as alternativas realizadas pelos 

educadores são fundamentais. As experiências, agora,   
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centralizam os esforços para além da convivência, para 

as possibilidades de participação e de aprendizagem 

efetiva de todos os alunos. 
( ALONSO, Daniela. Os desafios da Educação inclusiva: foco nas 

redes de apoio. Disponível em:  https://novaesco 

la.org.br/conteudo/554/os-desafios-da-educacao-inclusiva-foco-nas-

redes-de-apoio. Acesso em: 10 set.2017. Adaptado) 

 

1)  Analise as proposições a seguir sobre o TEXTO 1.  

 

I O Brasil sempre possibilitou o acesso a uma escola 

regular inclusiva, pois esse sempre foi um direito 

garantido por lei.  

II Escola inclusiva diferencia-se de uma regular apenas 

pelo fato de acolher os estudantes com necessidades 

especiais.  

III Na educação inclusiva, todas as crianças são 

educadas em um mesmo contexto escolar.  

 

É CORRETO o que se afirma em:  

 

A) Todas as proposições estão corretas. 

B)  Apenas I e II estão corretas. 

C)  Apenas II e III estão corretas. 

D)  Apenas III está correta.  

 

 

2)  Segundo o TEXTO 1, pode-se afirmar: 

 

A) O principal objetivo fim de uma escola inclusiva é 

acolher os estudantes.  

B) Para que o processo de aprendizagem ocorra 

efetivamente em um contexto inclusivo, são 

necessárias mudanças, como o uso de tecnologia 

assistiva.  

C)  O Brasil hoje tem um grande número de 

profissionais que atuam especificamente no ensino 

especial, não havendo carência nessa área.  

D)  A formação de professores para inclusão deve 

ocorrer apenas por meio das práticas do dia a dia.  

 

 

3)  Considerando o parágrafo conclusivo do texto, 

pode-se afirmar: 

 

A)  A convivência no ambiente escolar inclusivo 

continua sendo o único objetivo a ser atingido hoje por 

uma escola inclusiva.  

B)  As práticas inclusivas, cada vez mais, visam um 

processo de aprendizagem efetiva dos alunos.  

C)  A falta de profissionais especializados inviabiliza 

práticas inclusivas efetivas.  

D)  O Brasil não está preparado para uma escola 

inclusiva, devendo melhorar seus currículos escolares.  

Analise o fragmento a seguir para responder as 

questões 4 e 5.  

 

Na última década, nosso sistema escolar modificou-se 

com a proposta inclusiva e um único tipo de escola foi 

adotado: a regular, que acolhe todos os alunos, 

apresenta meios e recursos adequados e oferece apoio 

àqueles que encontram barreiras para a aprendizagem. 

 

 

4)  O termo se foi utilizado de forma: 
 

A)  Enclítica. 

B)  Proclítica.  

C)  Mesoclítica.  

D)  Figurativa.  
 

 

5) O pronome que pode ser corretamente substituído 

por: 
 

A) Na qual. 

B) Da qual. 

C) Em qual. 

D)  A qual 
 

 

6)  Em Há, entretanto, necessidades que interferem 

de maneira significativa no processo e 

aprendizagem(..), sobre o conectivo destacado, pode-

se afirmar: 
 

A)  Expressa sentido de oposição e pode ser 

substituído por dessa forma. 

B)  É utilizado para unir orações subordinadas 

adverbiais. 

C)  Tem sentido de oposição e pode ser substituído por 

no entanto.  

D)  É utilizado para unir orações coordenadas 

adverbiais.  
 

Analise o fragmento a seguir para responder as 

questões 7, 8 e 9. 
 

As mudanças são imprescindíveis, dentre elas a 

reestruturação física, com a eliminação das barreiras 

arquitetônicas; a introdução de recursos e de 

tecnologias assistivas; a oferta de profissionais do 

ensino especial, ainda em número insuficiente. Além da 

compreensão e incorporação desses serviços na 

escola regular, são necessárias alternativas relativas à 

organização, ao planejamento e à avaliação do ensino. 
 

  

https://novaesco/
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7)  No fragmento destacado, foi utilizada uma 

linguagem. 
 

A) Conotativa. 

B)  Figurada. 

C) Denotativa 

D) Literária 
 

 

8) A palavra, imprescindíveis, pode ser substituída, 

mantendo o mesmo sentido, por: 

 

A)  Inevitáveis.  

B)  Prescindíveis. 

C)  Essenciais. 

D)  Proteláveis.  

 

 

9) Sobre a palavra insuficiente, é CORRETO afirmar: 

 

A)  É um adjetivo derivado. 

B)  É um advérbio de modo.  

C)  É um adjetivo composto.  

D)  É um advérbio de circunstância.   

 

 

TEXTO 2 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(http://www.google.com.br/search?q=charge++minha+mae+tem+++a

migos+imaginarios&tbm) 

 

10) Para que o leitor produza sentido para o texto 2, é 

necessário que, principalmente, ele: 

 

A)  Determine a classe morfológica da palavra 

imaginários. 

B)  Entenda a função das reticências usada após a 

palavra Facebook. 

C)  Ative conhecimentos de mundo ou prévios sobre o 

assunto em análise. 

D)  Elabore o sentido figurado de alguns palavras do 

texto.   

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

11) O desenvolvimento de atividades baseadas em 

projetos é uma prática cada vez mais comum em todos 

os setores da atividade humana, até mesmo no nosso 

cotidiano. O volume de empreendimentos sob a forma 

de projetos tem crescido rapidamente e envolve as 

mais diversas áreas do conhecimento. Na área 

educacional, o crescimento de atividades baseadas em 

projetos pode ser verificado em todos os setores dos 

sistemas educacionais público e privados. [...] Outra 

característica importante que fundamenta o crescente 

interesse por projetos em sistemas educacionais é que 

todo projeto é uma atividade eminentemente instrutiva. 

Pela execução de um projeto, todos os envolvidos se 

enriquecem com as experiências vividas, obtendo 

novos conhecimentos e novas habilidades. Essa 

característica faz dos projetos uma alternativa 

importante a ser considerada em sistemas 

educacionais [...]. 

 
( BRITO, Jorge Nei; SABARIZ, Antônio Luis Ribeiro. Elaboração e 

gestão de projetos educacionais. São João del-Rei, MG: UFSJ, 

2011, p. 9) 

. 

Tendo em vista a importância que têm os projetos 

educacionais, assinale a alternativa que apresenta, 

corretamente, as etapas de desenvolvimento de um 

projeto. 

 

A) Identificação, desenvolvimento e conclusão. 

B) Objetivo, definição de recursos, execução e 

encerramento. 

C) Inicialização, planejamento, execução, controle e 

encerramento. 

D) Categorização, desenvolvimento, seleção de 

recursos, avaliação e encerramento. 

 

 

12) Castro e Abramovay (2002) afirmam que os 

autores contemporâneos que recorrem ao conceito de 

vulnerabilidade social indicam uma dialética possível 

no uso do conceito, referindo-se tanto ao aspecto 

positivo quanto ao negativo. 

 

 A possibilidade do aspecto positivo no uso do conceito 

diz respeito: 

  

http://www.google.com.br/search?q=charge++minha+mae+tem+++amigos+imaginarios&tbm=isch&imgil
http://www.google.com.br/search?q=charge++minha+mae+tem+++amigos+imaginarios&tbm=isch&imgil
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A) A fragilidades e obstáculos identificados no capital 

social e cultural quando se aprende, pelo vivido, a tecer 

formas de aceitar os riscos e obstáculos. 

B) A escola e a família, quando ela assume as 

diferentes referências que tiveram de uma para outras 

gerações, e as diversidades quanto a construções 

dessas referências em grupos em uma mesma 

geração. 

C) A consciência quanto a riscos e obstáculos vividos e 

a busca de uma ética de vida que representaria um 

capital simbólico e cultural, que se insinua no exercício 

da crítica social. 

D) A obstáculos identificados pelas comunidades, 

famílias e indivíduos e a riscos identificados em 

recursos mobilizáveis nas estratégias das 

comunidades, famílias e indivíduos. 

 

13) A partir da Constituição Federal de 1988, novos 

direcionamentos para a Educação Inclusiva 

começaram a ganhar forma. A Constituição trouxe, 

como um de seus fundamentos, o de promover o bem 

de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, 

idade ou quaisquer outros. De sua publicação até os 

dias atuais, é possível perceber muitos avanços. 

 

Sobre a educação inclusiva, analise as assertivas 

abaixo e marque (V) para Verdadeiro e (F) para Falso. 

 

(   ) O Programa Educação Inclusiva (2003) visa o 

direito à diversidade, com vistas a apoiar a 

transformação dos sistemas de ensino em sistemas 

educacionais inclusivos, promovendo um amplo 

processo de formação de gestores e educadores nos 

municípios brasileiros para a garantia do direito de 

acesso de todos à escolarização, à oferta do 

atendimento educacional especializado e à garantia da 

acessibilidade. 

(   )O caráter substitutivo e transversal da educação 

especial é ratificado pela Resolução CNE/CEB 

n°04/2010, que institui Diretrizes Curriculares Nacionais 

da Educação Básica e preconiza que os sistemas de 

ensino devem matricular os estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades/superdotação nas classes comuns do 

ensino regular e no Atendimento Educacional 

Especializado - AEE, complementar ou suplementar à 

escolarização, ofertado em salas de recursos 

multifuncionais ou em centros de AEE da rede pública 

ou de instituições comunitárias, confessionais ou 

filantrópicas sem fins lucrativos. 

(   )O atendimento educacional especializado tem como 

função identificar, elaborar e organizar recursos 

pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as 

barreiras para a plena participação dos estudantes, 

considerando suas necessidades específicas. As 

atividades desenvolvidas no atendimento educacional 

especializado diferenciam-se daquelas realizadas na 

sala de aula comum, sendo substitutivas à 

escolarização. 

(   )Ancorada nas deliberações da Conferência 

Nacional de Educação – CONAE/ 2010, a Lei nº 

13.005/2014, que institui o Plano Nacional de 

Educação – PNE, no inciso III, parágrafo 1º, do artigo 

8º, determina que os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios garantam o atendimento às necessidades 

específicas na educação especial, assegurado o 

sistema educacional inclusivo em todos os níveis, 

etapas e modalidades. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

CORRETA de assertivas de cima para baixo. 

 

A) V – F – F – V. 

B) F – V – F – F. 

C) V – F – V – F. 

D) F – V – V – V. 

 

 

14) As atividades escolares têm possibilitado o 

encontro dos profissionais da educação com as 

infâncias e as juventudes retratadas por diferentes 

intelectuais, educadores, gestores públicos, 

trabalhadores, pais e mães e, especialmente, pelos 

próprios atores das infâncias e das juventudes: as 

crianças e os jovens. Esses encontros, por vezes, são 

dolorosos – nos casos em que a realidade dura 

sobrepõe-se ao período de cuidado e aprendizagens 

demandado por esses sujeitos –, e, por outras, 

mostram a face alegre da convivência harmoniosa de 

crianças, jovens e adultos. 
 

( ZUCCHETTI, Dinora Tereza; BERGAMASCHI, Maria Aparecida. 

Construções Sociais da Infância e da Juventude. Cadernos de 

Educação FaE/PPGE/UFPel: Pelotas [28]: 213 - 234, janeiro/junho 

2007, p. 215. (Adaptado)) 

 

Considerar a construção social da infância e da 

juventude implica: 

 

A) Discutir o papel da gestão do cuidado em educação. 

B) Controlar o tempo integral das crianças e jovens na 

escola. 

C) Reconhecer as pluralidades de ser criança e jovem 

na sociedade contemporânea. 

D) Discutir a existência de uma juventude operária e 

seu ingresso no trabalho em que os termos 

adolescência e juventude passam a ter conotações de 

necessidade. 
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15) Os desafios no reconhecimento dos direitos das 

crianças e jovens são muitos. O mais difícil de ser 

superado é a própria dubiedade advinda das 

contraditórias representações sociais sobre a condição 

juvenil. 

 

Sobre os direitos das crianças e jovens no Brasil, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) 

estabelece que: 

 

I. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino 

fundamental deverão comunicar ao Conselho Tutelar 

os casos de maus-tratos envolvendo seus alunos, 

faltas injustificadas e de evasão escolar. 

II. A escola estimulará pesquisas, experiências e 

novas propostas relativas a calendário, seriação, 

currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas 

à inserção de crianças e adolescentes excluídos do 

ensino fundamental obrigatório. 

III. No processo educacional, respeitar-se-ão os 

valores culturais, artísticos e históricos próprios do 

contexto social da criança e do adolescente, 

garantindo-se a estes a liberdade da criação e o 

acesso às fontes de cultura. 

IV. As escolas, com apoio dos pais e professores, 

estimularão e facilitarão a destinação de recursos e 

espaços para programações culturais, esportivas e de 

lazer voltadas para a infância e a juventude. 

V. Haverá igualdade de condições para o acesso e a 

permanência na escola, direito de ser respeitado por 

seus educadores e direito de contestar critérios 

avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares 

superiores. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

A) I, II e III. 

B) I, III e V. 

C) II, III e IV. 

D) III, IV e V. 

 

 

16) Analise o texto a seguir: 

 
(Fonte: http://portaldoioio.com.br/?p=6479 Acesso 26 jul 2017.)

 

Segundo Oliveira (2014, p. 128), “as brincadeiras 

representam uma das manifestações lúdicas que 

fazem parte da vida das pessoas e das sociedades e 

são, portanto, um elemento representativo da cultura 

de um povo. [...]”. 

 

Tendo em vista o lúdico como componente da cultura, 

pode-se considerá-lo como: 

 

A) Forma e processo. 

B)  Cultura e produto. 

C) Produto e processo. 

D) Conteúdo e produto. 

 

 

17) Os jogos recreativos ajudam a desenvolver 

capacidades positivas de interação social, de unidade e 

de confiança mútuas. Eles também ajudam a elevar os 

sentimentos de auto-estima, felicidade geral e 

aceitação mútua. Em jogos recreativos, cada criança é  

 

responsável por contribuir com o resultado bem 

sucedido e assim eles todos se sentem co-

participantes, o sentimento de co-participação elimina o 

medo de rejeição e aumenta o desejo de se envolver. 
 

( FERREIRA, Marcelo Pereira de Almeida; MARCELLINO, Nelson 

Carvalho. Brincar, jogar, viver.Programa Esporte e Lazer da 

Cidade. Brasília: ME, 2007, vol. I) 

 

Sobre os jogos recreativos, analise as assertivas a 

seguir: 

 

I. Trata-se basicamente de uma visão diferente da 

prática educativa. 

II. Na educação de crianças, o que importa é abrir a 

cabeça delas para lhes dar nomes de ilhas e vultos. 

III. Os pais das crianças exigem que seus filhos 

consumam conhecimentos em detrimento da diversão 

e da brincadeira. 

  

http://portaldoioio.com.br/?p=6479
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IV. É possível ensinar as crianças a amarem os 

ambientes, as aprendizagens e os jogos, lembrando 

que quem joga sempre é mais importante que o jogo. 

 

Está INCORRETO o que se afirma em: 

 

A) I e II. 

B) II e III. 

C) III e IV. 

D) I, II e III. 

 

 

18) Analise as asserções a seguir e a relação 

proposta entre elas. 

 

O esporte e o lazer não podem ser mecanismos para 

superar este ou aquele obstáculo, por mais crítico que 

seja. O esporte é, isto sim, um poderoso fator de 

desenvolvimento humano num sentido mais amplo. 

 

PORQUE 

 

O acesso e a difusão de informação qualificada, no 

campo da educação física, esporte e lazer, surgem não 

apenas pela grandeza e dimensão que estes 

fenômenos alcançaram hoje, mas também pelo caráter 

inexorável que o papel da informação digital ocupa na 

sociedade atual. 

 

A respeito dessas asserções, assinale a opção 

CORRETA: 

 

A) A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e 

a segunda, uma proposição falsa. 

B) A primeira asserção é uma proposição falsa, e a 

segunda, uma proposição verdadeira. 

C) As duas asserções são proposições verdadeiras, e 

a segunda é uma justificativa correta da primeira. 

D) As duas asserções são proposições verdadeiras, 

mas a segunda não é uma justificativa da primeira. 

 

 

19) As atividades __________________, realizadas 

nos núcleos, devem contemplar os interesses da 

cultura corporal e lúdica, sendo organizadas em forma 

de oficinas, com frequência mínima semanal, de 

caráter permanente e/ou rotativo, de acordo com as 

características e interesses da comunidade. 

 

Assinale a opção que preenche corretamente a lacuna 

acima. 

 

A) Sociais. 

B) Sistemáticas. 

C) Obrigatórias. 

D) Assistemáticas 

 

 

20) Rechia (2014, p. 326) afirma que o “modelo de 

planejamento e gestão do lazer e do esporte e o 

aproveitamento dos espaços não são algo que possa 

ser tomado independentemente de um contexto maior 

de discussão sobre o planejamento, gestão e a 

dinâmica urbana de uma cidade”. 

 

Isso significa que para compreender a relação 

lazer/esporte/espaços e equipamentos é necessário 

considerar alguns fatores. 

Analise os fatores a seguir e indique (V) para 

Verdadeiro e (F) para Falso. 

 

(    ) A relação entre as diferentes dimensões. 

(   ) A importância da relação entre espaços públicos e 

a vida urbana. 

(   ) A negligência quanto aos espaços diversificados de 

lazer na medida em que as cidades se desenvolvem. 

(   ) As possibilidades de transformarmos os espaços 

físicos das cidades em lugares dotados de significado 

afetivo para a comunidade. 

(   ) A insuficiência dos equipamentos destinados às 

experiências no âmbito do lazer e do esporte, quando 

não acompanhados de programas que levem a uma 

possível mudança de hábitos da população. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

CORRETA de assertivas de cima para baixo. 

 

A) V, V, F, V, F. 

B) F, F, V, F, V. 

C) V, F, V, F, V. 

D) F, V, F, V, F. 
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FOLHA DE RASCUNHO DO GABARITO 

 

 

 

 

CONTAGEM, 01 DE OUTUBRO DE 2017. 
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