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Leia o texto que se segue e responda às questões de 01 a 08. 

 
 

A farsa do país ‘racista’ 
 
 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

Assertivas de que o Brasil se constitui em um país racista, tomando por base os dados estatísticos 
que revelam a precária situação vivenciada pelos negros (considerados os pretos mais os pardos), em 
comparação com os brancos, precisam ser analisadas com cautela. Isto porque os números são 
interpretados como se fossem provas irrefutáveis de racismo, o que, neste país, não corresponde à verdade. 

A subrepresentatividade dos negros na universidade está diretamente relacionada às profissões nas 
quais se faz necessário maior investimento financeiro, seja pelo alto valor das mensalidades, seja pelos 
gastos com o material. A representação dos negros no ensino superior é de aproximadamente 25%. No 
entanto, em odontologia é inferior a 10%; em medicina é inferior a 15% — cursos que, pelo alto custo, 
terminam afastando os estudantes mais pobres. Por outro lado, em história, os negros são 38%; em Letras, 
29% e matemática, 33%, áreas em que o investimento do aluno com material não é tão relevante. 

Observe-se que até mesmo o turno escolhido gera fator determinante para a participação dos 
negros. No curso de história, no Rio, por exemplo, a participação chega a 46%, no turno noturno. 

O que se pretende demonstrar é que , nos cursos que requerem maior disponibilidade de recursos, a 
representação do negro é menor. 

Já nos cursos mais teóricos, em que os alunos não precisam de equipamentos sofisticados, além 
dos livros (que podem ser pegos de empréstimo nas bibliotecas), há uma maior representatividade. O 
problema, basicamente, é de renda, e não de racismo. 

Por outro lado, as estatísticas normalmente veiculadas e que pretendem extrair a fórceps a 
conclusão de que vivemos em um país racista levam em consideração o total de brancos e de negros 
independentemente de renda. 

Acontece que, desta forma, o grupo comparado passa a ser muito diverso. É preciso então verificar 
se esse discurso de verdade que apela para o racismo no Brasil e para o fosso existente entre brancos e 
negros está correto, ou se, do contrário, revela verdadeiramente o abismo entre ricos e pobres. 

Tomando os dados do PNAD/2004 e fazendo tabulações relativas a brancos, pretos e pardos, 
residentes em áreas urbanas, com um filho e rendimento familiar total de até dois salários mínimos (pobres, 
portanto), o resultado é esclarecedor. 

Os grupos aqui reunidos são grupos comparáveis, porque, ao menos em tese, têm as mesmas 
condições de vida e as mesmas possibilidades. Comparam-se assim pobres com pobres e não brancos ricos 
com negros pobres. 

Feita a comparação entre os grupos, o resultado foi o esperado: brancos, pretos e pardos pobres 
têm as mesmas dificuldades. 

A proporção dos que sabem ler/escrever: 73% dos brancos, 72% dos pretos, 69% dos pardos. O 
número médio do tempo de estudo é de cinco anos, para os três grupos. 

A proporção de pessoas que têm o ensino médio como curso mais elevado é de 24% brancos, 22% 
pretos e 21% pardos. Existem muitos outros números. Onde está, então, o país racista? Não é a cor da pele 
o que impede as pessoas de chegar às universidades, mas a renda — a péssima qualidade das escolas que 
os pobres brasileiros, sejam brancos, pretos ou pardos, conseguem frequentar. Se o impedimento não é a 
cor da pele, cotas raciais não fazem sentido. 

 
KAUFMANN, ROBERTA FRAGOSO M. Disponível em: http://www.eagora.org.br/arquivo/a-farsa-do-pais-racista/. Acesso em: 25 de março de 2011. 

 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA
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01. Levando-se em conta o título do texto e, a partir da leitura global dele, é possível afirmar que a autora 
 
(A) é terminantemente contra a ideia de que existe racismo de qualquer natureza no Brasil. 
(B) acredita que os baixos percentuais de alunos negros em cursos, como o de odontologia (10%) e o de 

medicina (15%), indicam a inaptidão intelectual deles. 
(C) afirma que, em termos percentuais, a situação do negro é bem mais problemática se comparada com a 

dos brancos, no que tange, por exemplo, à conclusão do ensino médio. 
(D) pretende demonstrar que o problema do acesso dos negros às universidades deve-se, sobretudo, à baixa 

renda destes e não à sua cor . 
(E) afirma que negros e brancos, em semelhantes situações de renda, experimentam, ainda assim, 

dificuldades diferenciadas no acesso ao ensino superior. 
 
 

02. A palavra “Assertivas”, linha 01, só NÃO apresenta, como sinônimo possível, a palavra: 
 

(A) Afirmação 
(B) Asserção 
(C) Asserto 
(D) Suposição 
(E) Afirmativa 

 
 
03. Quanto ao emprego do sinal indicativo de crase, analise os itens abaixo e, em seguida, marque a opção 

CORRETA. 
 
I. Em “(...) não corresponde à verdade”, linha 04, emprega-se corretamente o sinal indicaivo de crase 

porquanto o verbo “corresponder” exige a preposição “a” e o substantivo “verdade” admite a anteposição do 
artigo feminino “a”; 

II. Em “A subrepresentatividade (...) está diretamente relacionada às profissões (...)”, linha 05, emprega-se 
corretamente o sinal indicativo de crase porque a palavra “relacionada” exige a preposição “a” e o 
substantivo “profissões” admite a anteposição do artigo “as”; 

III. Em “(...) a participação chega a 46%, no turno noturno”, linha 12, deixa-se de empregar, equivocadamente, 
o sinal indicativo de crase antes do número percentual. Dever-se-ia empregá-lo porquanto o verbo “chegar” 
exige a preposição “a” e o número percentual admite o artigo feminino “a”. 

 
(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente o item II está correto. 
(C) Somente o item III está correto. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
(E) Os itens I e II estão corretos. 

 
 

04. Quanto à concordância verbal e nominal, analise os itens abaixo e, em seguida, marque a opção CORRETA. 
 
I. Em “(...) às profissões nas quais se faz necessário maior investimento financeiro (...)”, linhas 05 e 06, a 

pluralização de “maior investimento financeiro” acarretaria somente a mudança de número do adjetivo 
“necessário”, o qual também ficaria no plural; 

II. Em “A proporção de pessoas que têm o ensino médio como curso mais elevado (...)”, linha 34, o emprego 
da forma verbal “ter”, com acento, está inadequado, haja vista o núcleo do sujeito “proporção” está no 
singular; 

III. Em “Existem muitos outros números”, linha 35, a permuta do verbo “existir” pelo “haver” não acarretaria 
nenhuma mudança quanto à concordância. 

 
(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente o item II está correto. 



Processo Seletivo – Edital 01/2011. Cargo: Facilitador de Oficinas de Convívio por Meio do Esporte e Lazer 

4 | P á g i n a  
 

(C) Somente o item III está correto. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
(E) Todos os itens estão incorretos. 

 
 

05. O trecho “O que se pretende demonstrar é que, nos cursos que requerem maior disponibilidade de recursos, a 
representação do negro é menor”, linhas 13 e 14, apresenta uma única reescritura correta tanto quanto ao uso 
formal da língua como à manutenção do sentido. 

 
(A) Nos cursos que exigem mais gastos, a representação do negro é menor. Isso é o que se pretende 

demonstrar. 
(B) Nos cursos que solicitam mais grana a representação do negro é menor. Essa é a nossa tese. 
(C) O que se quer confirmar é que a representação do negro é menor, nos cursos onde requerem maior 

disponibilidade de recursos. 
(D) A representação do negro é menor, segundo alguns, nos cursos que requerem maior disponibilidade de 

recursos. 
(E) A tese que se defende aqui é aquela que afirma que, nos cursos que requerem maior disponibilidade de 

recursos, a representação do negro é ínfima. 
 
06. Quanto à pontuação, analise os itens abaixo e, em seguida, marque a opção CORRETA. 

 
I. Em “No curso de história, no Rio, por exemplo, a participação chega a 46%, no turno noturno”, linha 12, a 

expressão exemplificativa “por exemplo” não deveria ser separada por vírgulas; 
II. Em “O número médio do tempo de estudo é de cinco anos, para os três grupos”, linha 33, a retirada da 

vírgula depois da palavra “anos” não acarretaria nenhum problema quanto à pontuação do trecho em tela, 
pois a passagem “para os três grupos” já se encontra em sua posição habitual no enunciado, de modo que 
o uso da vírgula pode justificar-se meramente por uma questão de ênfase ou estilo; 

III. Em “Se o impedimento não é a cor da pele, cotas raciais não fazem sentido”, linhas 37 e 38, a retirada da 
vírgula depois da palavra “pele” não acarretaria nenhum problema quanto à pontuaçao do trecho em tela, 
uma vez que “Se o impedimento não é a cor da pele” é uma expressão adverbial deslocada e, por isso, não 
exige vírgula. 

 
(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente o item II está correto. 
(C) Somente o item III está correto. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
(E) Todos os itens estão incorretos. 

 
07. Quanto à regência verbal, analise os itens abaixo e, em seguida, marque a opção CORRETA. 

 
I. Em “Observe-se que até mesmo o turno escolhido gera fator determinante para a participação dos negros”, 

linhas 11 e 12, a troca do verbo “gerar” pelo verbo “engendrar” exige que se coloque antes da palavra “fator” 
a preposição “para”; 

II. Em “No curso de história, no Rio, por exemplo, a participação chega a 46%, no turno noturno”, linha 12, a 
troca do verbo “chegar” pelo verbo “alcançar” exige, que se retire a preposição “a” antes do número 
percentual; 

III. Em “Não é a cor da pele o que impede as pessoas de chegar às universidades”, linhas 35 e 36, a troca do 
verbo “chegar” pelo verbo “aspirar” (no sentido de almejar) não exige, após a permuta, nenhuma mudança 
quanto à regência. 
 

(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente o item II está correto. 
(C) Somente o item III está correto. 
(D) Os itens II e III estão corretos. 
(E) Todos os itens estão incorretos. 
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08. Quanto à acentuação gráfica, assinale, abaixo, a opção em que as palavras estão acentuadas, 
respectivamente, pelas mesmas regras de acentuação de “está” (linha 05), “matemática” (linha 10) e “país” 
(linha 19). 

 
(A) Lá, física, juízes. 
(B) Sofá, química, raízes. 
(C) Cá, médico, países. 
(D) Guaraná, táxi, balaústre. 
(E) Já, história, balbúcie. 

 
 

09. Quanto à ortografia oficial, marque a opção em que todas as palavras estão grafadas corretamente. 
 
(A) Giló, jaleco, palitó. 
(B) Viagem, impecilho, paralisia. 
(C) Paralização, assessoria, frauda. 
(D) Analizar, ascenção, curtiço. 
(E) Almoxarifado, ascensorista, curtume. 

 
 

10. Os itens abaixo são partes de um parágrafo. Organize-os em uma sequência textual coerente e coesa e, em 
seguida, marque a opção com a sequência CORRETA. 

 
I. Ele estudou em Bonn e em Berlim, doutorando-se com uma tese sobre a filosofia de Demócrito e Epicuro; 
II. Marx nasceu em 1818, no seio de uma família burguesa de origem judaica; 
III. Em 1843, casou-se, mais tarde, com Jenny von Westphalen, jovem nobre que, repudiada por sua família, 

soube compartilhar a vida de lutas e privações do filósofo revolucionário. 
 

(A) II, III e I 
(B) I, III e II 
(C) I, II e III 
(D) III, I e II 
(E) II, I e III 
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11. Recentemente foram apresentados em diversas mídias de notícias, como jornais, revistas e portais da internet, 

os novos produtos de informática da empresa Intel: o Core i3, Core i5 e Core i7. Esses produtos referem-se a: 
 

(A) Processadores. 
(B) Placas de vídeo. 
(C) Monitores com tecnologia touch screen. 
(D) Dispositivos de armazenamento externo. 
(E) Leitores de mídias de alta definição. 

 
 
12. O termo Hierarquia de Memória se refere a uma classificação de tipos de memória em função de desempenho. 

Essa classificação geralmente segue duas dimensões: tamanho e velocidade de acesso, sendo 
tradicionalmente representada por uma pirâmide. Assim, em uma hierarquia clássica da forma piramidal, é 
CORRETO afirmar que: 

 
(A) Os registradores ocupam a base da pirâmide e possuem grande capacidade de armazenamento. 
(B) A memória secundária ocupa o topo da pirâmide e possui baixa capacidade de armazenamento. 
(C) A memória cache ocupa uma posição abaixo da memória principal e normalmente possui velocidade 

inferior à da memória principal. 
(D) À medida que se sobe na hierarquia clássica de memória da forma piramidal, a velocidade de acesso dos 

dispositivos diminui e a capacidade de armazenamento aumenta. 
(E) À medida que se desce na hierarquia clássica de memória da forma piramidal, a velocidade de acesso dos 

dispositivos diminui e a capacidade de armazenamento aumenta. 
 
 
13. Sobre navegação na internet, leia as afirmações abaixo e marque a opção CORRETA. 

 
I. Um plug-in é um software adicionado ao navegador para aumentar sua funcionalidade; 
II. O WWW é uma sequência de letras ou símbolos que representa o endereço de uma página ou de um 

arquivo na internet; 
III. O browser é um software que normalmente oferece uma interface gráfica para a navegação na internet. 

 
(A) Apenas I está correta. 
(B) Apenas II está correta. 
(C) Apenas III está correta. 
(D) Apenas I e II estão corretas. 
(E) Todas as afirmações estão corretas. 
 
 

14. Muitos navegadores de internet oferecem aos usuários um excelente recurso baseado em abas para uma 
melhor navegação. Marque a opção CORRETA que apresenta o atalho para fechar uma aba no Mozilla Firefox 
(versão 3.6 – padrão do fabricante). 

 
(A) Ctrl+Shift+W 
(B) Ctrl+W 
(C) Ctrl+Shift+F 
(D) Ctrl+F 
(E) Ctrl+Shift+C 

 
 
15. Os computadores estão, cada vez mais, presentes em nossas vidas, e o seu uso acarreta uma grande 

produção de arquivos digitais. Muitas vezes, nós usuários, nos deparamos com pastas ou diretório com um 
imenso número de arquivos e desejamos ordená-los para encontrar um arquivo mais rapidamente. Nesse 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
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II. O arquivo modelo gerado pelo Impress possui extensão ppt por ser semelhante ao Power Point da 
Microsoft; 

III. O Impress é considerado um editor de apresentações. 
 

(A) Apenas I está correta. 
(B) Apenas II está correta. 
(C) Apenas III está correta. 
(D) Apenas I e II estão corretas. 
(E) Todas as afirmações estão corretas. 

 
 

20. Tendo em vista o Vírus de computador e os softwares Antivírus, marque a opção CORRETA. 
 

(A) Só é recomendável utilizar antivírus em máquinas ligadas à internet. 
(B) Atualmente existem hardwares maliciosos que se instalam e que danificam o funcionamento do 

computador. 
(C) O Avira e o Forvast são exemplos de softwares antivírus. 
(D) O scandisck é um utilitário que, na ausência de um antivírus, procura arquivos com vírus e repara áreas 

danificadas do disco. 
(E) Um dos primeiros tipos de vírus conhecido, o vírus de boot, infecta a partição de inicialização do sistema 

operacional. 
 
 
 
 
21. No âmbito da Política Nacional de Assistência Social (PNAS), atuar com famílias e indivíduos em seu contexto 

comunitário, visando à orientação e ao convívio sociofamiliar e comunitário, constitui um dos objetivos 
específicos 

 
(A) da proteção social básica. 
(B) da proteção social especial. 
(C) do pacto de aprimoramento de gestão. 
(D) do Programa Bolsa Família. 
(E) do Centro de Referência da Assistência Social. 

 
 

22. Conforme o disposto na Política Nacional de Assistência Social (PNAS), os serviços socioassistenciais no 
Sistema Único de Assistência Social são organizados segundo as seguintes referências:   
 
(A) Vigilância social, proteção social, defesa social e institucional. 
(B) Proteção social, acompanhamento e defesa social e institucional.  
(C) Atendimento, acolhimento e acompanhamento social.  
(D) Defesa social e institucional, autonomia e emancipação social.  
(E) Vigilância socioassistencial, avaliação e monitoramento. 

 
 
23. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um dos documentos básicos das Nações Unidas e foi 

assinada em 1948. Nela, são enumerados os direitos que todos os seres humanos possuem. Assinale a opção 
que não está de acordo com a declaração dos Direitos Humanos. 
 
(A) Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. 
(B) Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e à residência dentro das fronteiras de cada 

estado. 
(C) Ninguém poderá deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. 
(D) Todo ser humano tem o direito de fazer parte do governo de seu país diretamente ou por intermédio de 

representantes livremente escolhidos. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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(E) Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe, e a sua família, saúde e bem-
estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, 
e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de 
perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. 

 
 
24. O Estatuto da Criança e do Adolescente, lei federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990, que deu novo tratamento 

aos pequenos no Brasil, considera que a faixa etária para classificá-los em crianças e adolescentes 
corresponde a: 

 
(A) crianças: até 12 anos completos; adolescentes: mais de 12 até 18 anos completos. 
(B) crianças: até 12 anos incompletos; adolescentes: mais de 12 até 18 anos incompletos. 
(C) crianças: até 11 anos completos; adolescentes: mais de 12 até 17 anos completos. 
(D) crianças: até 11 anos incompletos; adolescentes: mais de 12 até 17 anos incompletos. 
(E) crianças: até 10 anos incompletos; adolescentes: mais de 12 até 16 anos completos. 

 
 

25. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, verificada a prática de ato infracional, a autoridade 
competente poderá aplicar ao adolescente infrator as seguintes medidas socioeducativas, EXCETO: 

 
(A) obrigação de reparar o dano. 
(B) prestação de serviço à comunidade. 
(C) internação em estabelecimento prisional. 
(D) liberdade assistida. 
(E) advertência. 

  
  

26. O lazer faz parte dos direitos sociais dos cidadãos. São funções básicas do lazer, EXCETO: 
 

(A) função educativa. 
(B) função de integração. 
(C) função recreativa. 
(D) função cultural. 
(E) função política. 

 
 
27. Os jogos são considerados elementos da cultura corporal de movimentos e a competição é um aspecto do jogo 

e não a razão de jogar. São tipos de jogos originados dos esportes coletivos. 
 

(A) Jogos Pré-Desportivos. 
(B) Jogos Rítmicos. 
(C) Jogos Cooperativos. 
(D) Jogos Socializantes. 
(E) Jogos de Dramatização. 

 
 
28. Na iniciação esportiva, as possibilidades a serem otimizadas pelo facilitador pedagógico do esporte são, 

EXCETO: 
 

(A) estimular o interesse pelo esporte. 
(B) contribuir na construção de princípios e valores. 
(C) perceber o nível técnico dos participantes para descoberta de novos talentos. 
(D) propiciar ambiente propício para relações interpessoais. 
(E) ampliar o repertório motor.      
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29. O esporte, enquanto dimensão social, tem como pressuposto o direito à prática por todos os indivíduos da 
sociedade e pode manifestar-se como: 

 
(A) educacional, motor e de lazer. 
(B) de rendimento, motor e lúdico. 
(C) educacional, profissional e amador. 
(D) educacional, de lazer e de rendimento. 
(E) amador, motor e lúdico. 

 
 
30. O esporte educacional, que tem como objetivo principal formar a juventude para a cidadania, está estabelecido 

nos seguintes princípios fundamentais: 
 

(A) Princípio da identidade, da cogestão, da participação, da cooperação, da emancipação e do regionalismo. 
(B) Princípio da identidade, da cogestão, da participação, da competição, da emancipação e do regionalismo.  
(C) Princípio da totalidade, da coeducação, da participação, da criatividade, da emancipação e do 

regionalismo.  
(D) Princípio da totalidade, da coeducação, da participação, da cooperação, da emancipação e do 

regionalismo. 
(E) Princípio da totalidade, da seletividade, da democratização, da cooperação, da emancipação e do 

regionalismo. 
 
 
31. A classificação da dança que é chamada de dança livre, na qual os praticantes vivenciam uma variedade de 

passos e gestos que resultam na combinação de movimentos realizados espontaneamente e movidos pelos 
sentimentos que a música proporciona, é chamada de: 

 
(A) Dança Moderna. 
(B) Dança Cigana. 
(C) Dança Clássica. 
(D) Dança Folclórica. 
(E) Dança Indígena. 

 
 

32. Nos tempos primórdios, o principal objetivo da ginástica, quanto ao seu trabalho realizado com o homem desta 
época, era: 

 
(A) Manter sua saúde e beleza. 
(B) Manter seu corpo estético e hábil. 
(C) Tornar forte seus músculos, ossos e articulações, com intuito de defender seus interesses patriotas. 
(D) Prepará-lo para atividades circenses. 
(E) Prepará-lo para maratonas. 

 
 
33. Os movimentos realizados pelos jogadores individualmente, quando praticam um desporto, são conhecidos 

como fundamentos técnicos. A opção cuja nomenclatura dos fundamentos técnicos está corretamente 
relacionada ao respectivo desporto é: 

 
(A) futsal: passe, giro, condução e bloqueio. 
(B) voleibol: saque, recepção, condução e cortada. 
(C) futebol: drible, chute, cabeceio e cortada. 
(D) handebol: recepção, drible, condução e arremesso. 
(E) basquetebol: recepção, passe, drible e giro.  
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34. Na iniciação ao handebol, é necessário promover condições prévias de movimentos que constituirão a base 
sobre a qual se podem desenvolver as habilidades técnicas da modalidade. O professor usará inúmeros 
exercícios de adaptação à bola, pois, quanto mais cedo a criança trabalhar com a bola, mais ela terá habilidade 
com a mesma. Esse trabalho de adaptação à bola no handebol é conhecido como: 

 
(A) jogos de bola. 
(B) manejo de bola. 
(C) controle de bola. 
(D) jogos pré-desportivos. 
(E) jogo cooperativos. 

 
 
35. Sobre o basquetebol, assinale a opção CORRETA. 
 

(A) O drible consiste em movimentos de cabeça, braços e corpo, feito ou não com deslocamentos dos pés e é 
usado para enganar um oponente. 

(B) Os principais tipos de arremessos são: bandeja, de peito com ambas as mãos, parado com uma das 
mãos, jump com uma das mãos e gancho. 

(C) O contra-ataque é uma ofensiva tática que tem o objetivo de dificultar a livre movimentação do adversário, 
facilitando a locomoção rápida de um companheiro. 

(D) Os rebotes são meios de proteger a bola e de esquivar-se do adversário. 
(E) Os arremessos são fundamentos técnico-defensivos. 

 
 
36. No futebol, a ação que o jogador realiza após receber a bola, movimentando-se com ela no chão, em qualquer 

direção, com o objetivo de chegar ao gol adversário ou a qualquer zona do campo, é conhecida como: 
 

(A) domínio. 
(B) controle. 
(C) proteção. 
(D) condução. 
(E) drible. 

 
 
37. Na prática do Futsal, os participantes são divididos entre aqueles que atuam na linha e aquele que atua como 

goleiro. Assinale a opção que representa um fundamento técnico de goleiro. 
 

(A) empunhadura. 
(B) recepção. 
(C) condução. 
(D) passe. 
(E) marcação. 

 
 
38. Sobre as regras do Futsal, assinale a opção INCORRETA. 
 

(A) A partida será disputada entre duas equipes compostas, cada uma, por, no máximo, 5 (cinco) jogadores, 
um dos quais, obrigatoriamente, será o goleiro. 

(B) O número máximo de jogadores reservas, para substituições, é de 5 (cinco) jogadores. 
(C) O tempo de duração de uma partida será cronometrado, dividido em dois tempos iguais, tanto no 

masculino como no feminino e com intervalo de até 10 minutos entre os períodos. E, para a categoria 
adulta, sub-20 e sub-17, será de 40 minutos, divididos em dois tempos de 20 minutos. 

(D) O jogador que executar a saída de bola não poderá ter contato com ela enquanto a bola não for jogada ou 
tocada por outro jogador. 

(E) Não será valido o tento consignado diretamente de bola da saída. 
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39. Uma equipe de Voleibol é constituída por: 
 

(A) no máximo de 10 jogadores, 1 técnico, 1 assistente técnico, 1 preparador físico e 1 massagista. 
(B) no máximo de 10 jogadores, 1 técnico, 1 assistente técnico, 1 preparador físico e 1 médico. 
(C) no máximo de 12 jogadores, 1 técnico, 1 assistente técnico, 1 preparador físico e 1 massagista. 
(D) no máximo de 12 jogadores, 1 técnico, 1 assistente técnico, 1 preparador físico e 1 médico. 
(E) no máximo de 6 jogadores, 1 técnico, 1 assistente técnico, 1 preparador físico e 1 massagista. 

 
 
40. O evento esportivo caracterizado como uma forma de competição em que os concorrentes se enfrentam pelo 

menos uma vez, tem uma duração relativamente longa e é recomendável quando há disponibilidade de tempo 
e de recursos é: 

 
(A) Olimpíada. 
(B) Campeonato. 
(C) Torneio. 
(D) Festival. 
(E) Gincana.  

 
 
 
 


