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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ – PI  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ- PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CARGO 

 

PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

TURNO: MANHÃ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, 
conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições 
gráficas que causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Informática Conhec. Específicos 

15 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 
Exemplo:   
 

 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só 
deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 
(uma) hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação 
de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: ima.urucui2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 15 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o 

número correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

AS QUESTÕES 1 A 13 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO BAIXO 
 

TEXTO 
 

TÁ TRANQUILO, TÁ FAVORÁVEL! 
 

Em 1997, em um show de um grupo chamado movimento Funk Clube, um funkeiro pegou o 1 
microfone da mão de um dos integrantes do grupo e, olhando para as dançarinas em cima do palco, gritou: 2 
"Há! Eu tô maluco". 3 

O grito foi repetido pelos integrantes do grupo e logo sampleado pelos DJs de todos os bailes do 4 
Rio e, pouco tempo depois, de todo o Brasil. Logo todos os brasileiros gritavam que estavam malucos, e teve 5 
gente gritando até no exterior. 6 

Se tratando do funk, eu poderia usar várias histórias como essa aqui, mas esse grito pra mim é o 7 
exemplo que eu mais gosto de usar. 8 

Isso, só uma cultura realmente popular é capaz de fazer: dar o poder ao público na arte, sem 9 
deixar de valorizar o artista. 10 

No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" um vídeo na internet sem muito roteiro, sem muita 11 
produção, mas fez tanto sucesso que mesmo com tantos problemas que o Brasil está passando, todo mundo 12 
está gritando que "tá tranquilo, tá favorável". 13 

Mais do que uma música, o Mc Bin Laden estourou uma gíria, pois toda vez que alguém falar que 14 
"tá tranquilo", alguém irá, no mínimo, pensar que "tá favorável". 15 

Mc Bin Laden é o maior fenômeno do funk da atualidade, esconde o quanto ganha, mas dizem que 16 
é cerca de R$ 60 mil por dia. 17 

Certa vez, um repórter perguntou para o Mr. Catra o que era o funk pra ele. Ele então respondeu: 18 
"O funk é um presente de Deus para nós, é a válvula de escape para todos nós favelados". 19 

Vendo o que o funk proporcionou na vida dele e de vários outros MCs, inclusive na minha, eu 20 
concordo plenamente com a resposta do Mr. Catra. 21 

Mesmo com tantos problemas que os bailes funk enfrentam para continuar existindo - falo das 22 
proibições de todos os órgãos públicos que praticamente perseguem os produtores desses bailes -, mesmo 23 
com tanta corrupção nas rádios e televisões - falo dos famosos "jabás" que todos os chamados grandes 24 
artistas pagam -, o funk, sem dinheiro e sem espaço, consegue penetrar nas festas de todas as classes e até 25 
nos grandes programas de televisão. 26 

Isso tudo acontece por um espaço que ainda pode ser ocupado de maneira democrática e popular: 27 
a internet. 28 

Já ouvi muita gente dizendo que se não fosse a internet o funk não existiria mais. Eu discordo, mas 29 
concordo que nesse momento a internet está cumprindo um papel importantíssimo na vida dessa cultura. 30 

Se mesmo com tanta perseguição e negação de sua existência, o funk consegue ser a cultura 31 
musical que mais tem vídeo postado e assistido na internet, imagina o funk sendo tratado da maneira que 32 
lhe é de direito? 33 

Para aqueles que não suportam ouvir funk eu tenho más notícias: o funk ainda vai acontecer. 34 
Tenho essa certeza porque quando eu era criança não era fácil ouvir música e o funk nem existia. 35 

Hoje se tem uma facilidade enorme em ouvir a música que quiser e as crianças já nascem ouvindo funk. 36 
Que venham novos MCs, que venham novos vídeos e, consequentemente, outros sucessos, pois, na 37 

internet, além de ainda estar tranquilo, também está favorável. 38 
 

MC LEONARDO. TÁ TRANQUILO, TÁ FAVORÁVEL. IN: Caros amigos, p.22, n. 228, Abr. 2016. - MC LEONARDO é cantor, 
compositor e fundador da APAFUNK. 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ-PI 

01) O texto 

 

(A) Evidencia a descrença de que o funk não 

supere o preconceito. 

(B) Destaca a aceitação do funk pelos meios de 

comunicação. 

(C) Aponta para consolidação do funk com o 

passar do tempo. 

(D) Deixa claro a força exercida pelo dinheiro para 

a propagação do funk. 

 

02) A leitura do texto permite inferir: 

 

(A) A conduta da juventude na aceitação do funk, 

não raro, está condicionada às informações 

veiculadas pelos órgãos de comunicação. 

(B) Os interesses comerciais contrapõem-se à 

lógica da cultura popular.   

(C) A sociedade brasileira já não aceita a 

intervenção do poder público nas 

manifestações artísticas de natureza popular. 

(D) O descontentamento de todos os segmentos 

da sociedade brasileira com a proliferação do 

funk. 

 

03) Nos três últimos parágrafos, o texto 

transmite, essencialmente, uma mensagem de 

 

(A) Persistência na luta em favor do funk. 

(B) Valorização da arte como expressão cultural. 

(C) Superação das dificuldades através das novas 

gerações. 

(D) Reconhecimento de que ainda há um caminho 

árdua na aceitação do funk. 

 

04) A alternativa cujo fragmento evidencia uma 

opinião do autor é 

 

(A) “...o funk ainda vai acontecer.” (L.34). 

(B) “Já ouvi muita gente dizendo que se não fosse 

a internet o funk não existiria mais.”(L.29) 

(C) “No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" 

um vídeo na internet sem muito roteiro.” 

(L.11). 

(D) “Tenho essa certeza porque quando eu era 

criança não era fácil ouvir música e o funk 

nem existia. (L.35). 

 

 

05) Com referência aos aspectos linguísticos, 

pode-se afirmar: 

 

(A) Na frase  “(...) alguém falar que “tá tranquilo” 

(L.14/15),   o vocábulo “que”, em destaque,  

tem o mesmo valor morfológico do vocábulo 

“que” em “Vendo o que o funk proporcionou 

na vida dele...” (L.20), também em negrito. 

(B) “de todos os órgãos públicos” (L.23) e “desses 

bailes” (L.23) exercem a mesma função 

sintática. 

(C) As aspas em, "Há! Eu tô maluco" (L.3), 

introduzem o discurso indireto. 

(D) O vocábulo “até” (L.25) pode ser tomado 

como expressão expletiva. 

 

06) Quanto à norma culta, ocorre erro em: 

 

(A) “No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" 

um vídeo na internet sem muito roteiro,” 

(L.11) 

(B) “...mesmo com tantos problemas que o Brasil 

está passando,” (L.12). 

(C) “Isso tudo acontece por um espaço que ainda 

pode ser ocupado de maneira democrática e 

popular: a internet.” (L.27/28). 

(D) “Certa vez, um repórter perguntou para o Mr. 

Catra o que era o funk...” (L.18). 

 

07) A alternativa em que há correspondência 

entre a forma verbal transcrita e a ação por 

ela expressa é: 

 

(A) “gritavam” (L.5) - ação acabada no passado. 

(B) “enfrentam” (L. 22) - Ação momentânea no 

presente. 

(C) “venham” (L.37) - ação hipotética no 

presente. 

(D) “existiria” (L.29) -  ação habitual no futuro. 

 

08) Quanto ao predicado, o nome é o elemento 

central da frase-declaração em: 

 

(A) “O grito foi repetido pelos integrantes do 

grupo” (L.4). 

(B) “..., todo mundo está gritando...” (L. 12/13). 

(C) “o Mc Bin Laden estourou uma gíria” (L.14). 

(D) “...quando eu era criança...”(L.35). 
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09) A alternativa em que há equivalência entre o 

fragmento transcrito e a ideia indicada ao lado 

é: 

 

(A) “...fez tanto sucesso” (L.12) - causa. 

(B) “Logo todos os brasileiros gritavam...” (L.5) -  

conclusão. 

(C) “Mesmo com tantos problemas que os bailes 

funk enfrentam para continuar existindo” 

(L.22) - explicação. 

(D) “...pois, na internet, além de ainda estar 

tranquilo, também está favorável.” (L.37/38) - 

oposição. 

 

10) Das frases abaixo, apenas uma está de acordo 

com a norma padrão. 

 

(A) “Se tratando do funk, eu poderia usar várias 

histórias como essa aqui” (L.7). 

(B) “Vendo o que o funk proporcionou na vida 

dele e de vários outros MCs, inclusive na 

minha,..” (L.20). 

(C) “...e teve gente gritando até no exterior.” 

(L.5/6). 

(D) “O exemplo que eu mais gosto de usar.” 

(L.7/8). 

 

11) Ao usar a partícula “se” em  “Hoje se tem 

uma facilidade enorme em ouvir a música 

que quiser,..” (L.36), o Autor 

 

(A) ficou dispensado de identificar o agente da 

ação destacada. 

(B) não teve como determinar o autor da ação 

evidenciada na frase. 

(C) deixa subentendido que, em casos de voz 

passiva, é preferível não indicar o agente da 

ação verbal. 

(D) mostrou o fato como provável, além de 

dependente de outro acontecimento. 

 

12) No texto, 

 

(A)  “...para todos nós favelados” (L.19) completa 

o sentido de “válvula” (L.19). 

(B) “O grito foi repetido pelos integrantes do 

grupo” (L.4)  é um predicado nominal. 

(C) “tranquilo” (L.15) é um modificador de  

“alguém” (L.15). 

(D) “ penetrar” (L.25)  e “perseguem” (L.23) são 

formas verbais com a mesma regência.  

 

 

 

 

 

13) Com relação aos mecanismos linguísticos 

usados no texto, marque a afirmativa 

verdadeira. 

 

(A)  A oração “...que ainda pode ser ocupado de 

maneira democrática e popular: a internet” 

(L.27/28) possui valor de substantivo. 

(B)  Se o vocábulo “certa” (L.18) for transposto 

para depois do nome  com o qual se relaciona 

não provoca  alteração de sentido. 

(C) Na oração “...o funk não existiria mais.” 

(L.29), se o verbo existir for trocado pelo 

verbo “haver”, o sujeito se mantém o mesmo. 

(D) O vocábulo “brasileiros” (L.5) é formado por 

derivação imprópria. 

 

AS QUESTÕES 14 E 15 ESTÃO RELACIONADAS 
À TIRINHA ABAIXO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
14) Um texto, como uma situação comunicativa, é 

constituído de uma parte visível - a sua 

materialidade de linguagem - e também de 
implícitos, como ocorre nessa tira. 

 

Nela está implícita a ideia de que: 
 

(A) O interlocutor que questiona o “gênio” do 
espelho não entendeu a pergunta desse 

último. 
(B) A personagem da primeira fala apresenta 

semelhança entre as suas estruturas física e 
moral. 

(C) O diálogo dos interlocutores contesta o 
sentido de um outro texto da literatura infantil 
preexistente. 

(D) A ausência de interação entre as personagens 
foi resultante do uso de níveis de linguagem 
diferentes. 

 
15) Constitui uma afirmação correta sobre os 

elementos linguísticos do texto a indicada em 
 

(A) Em “...me faz tão pequeno” tem predicado 
verbo-nominal. 

(B) O plural de caráter é caráteres. 
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(C) A expressão “é que” do primeiro quadrinho 

introduz uma oração com valor predicativo. 

(D) O verbo fazer possui nesse contexto regência 
de verbo transitivo indireto. 

(E)  
 

 

 

16) Com relação a segurança da informação e 

internet analise os itens abaixo: 

 

I- Cookies são vírus que guardam informações 

que são utilizadas pelos usuários. 

II- O Hoax é uma mensagem alarmante e falsa, 

que chega por e-mail. 

III- O worm é um programa que se autorreplica. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o item II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

Com relação à imagem abaixo do MS Excel 2010 

responda as questões 17 e 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17) Ao pressionar a tecla Enter na célula E9, o 

retorno obtido será: 

 

(A) 720 

(B) #VALOR! 

(C) #NOME? 

(D) SOMA(E4:E8) 

 

18) Desejando realizar a soma das vendas de 

geladeiras, o usuário decidiu clicar na célula 

I4 e digitar a fórmula    =E6:H6  ao 

pressionar Enter o retorno será: 

 

(A) 76 

(B) 285 

(C) #VALOR! 

(D) =E6:H6 

 

 

 

 
 

19) Com relação a Intranet e Internet analise as 

afirmativas abaixo: 

 

I- Enquanto o acesso às informações na web é 

global, em uma intranet o acesso à maior parte 

das informações é restrito aos membros da 

organização. 

II- Tanto a Internet quanto a Intranet usam a pilha 

de protocolos TCP/IP. 

III- Uma desvantagem da Intranet é a sua 

limitação a um espaço geográfico, ou seja, 

apenas no local de funcionamento como uma 

organização ou empresa. 

 

(A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) Apenas a afirmativa III é falsa. 

(D) Todas as afirmativas são falsas. 

 

20) Para responder as assertivas abaixo considere 

que o computador esteja com o sistema 

Windows 8 em português e com acesso a 

internet. 

 

I- Para abrirmos o menu Iniciar do Windows 8 

basta clicar sobre o canto inferior esquerdo da 

área de trabalho com o botão esquerdo do 

mouse. 

II- A opção Programas e Recursos do Windows 

8 mostra os programas instalados e permite a 

desinstalação. 

III- Em Acesso à conta do Windows 8, o usuário 

pode realizar o login com uma Conta da 

Microsoft ou com uma Conta Local.  

 

(A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) Apenas a afirmativa III é falsa. 

(D) Nenhuma afirmativa é falsa. 

INFORMÁTICA                                                                                 QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) A Educação Física deve justificar seus 

conteúdos voltando-os para a promoção da 

saúde; para a aquisição de estilos de vida 

ativos e hábitos de vida saudáveis por parte 

da comunidade e não apenas de algumas 

pessoas. Esse estilo de vida é mais do que a 

adesão à prática regular de exercícios físicos, 

mas a aquisição de hábitos que otimizem o 

seu status de saúde, assim como os de sua 

comunidade. Como reação a essa atitude, a 

ciência do esporte vem desenvolvendo 

estudos e demonstrando a importância que a 

prática constante de uma atividade física bem 

planejada tem para que as pessoas possam 

ter uma vida mais saudável. São motivos 

importantes dentre outros para a prática 

da atividade física: 

 

I. Autoestima - A prática regular de exercícios 

aumenta a confiança do indivíduo. 

II. Capacidade Mental - Pessoas ativas 

apresentam reflexos mais rápidos, maior nível 

de concentração e memória mais apurada. 

III. Colesterol - Exercícios vigorosos e regulares 

aumentam os níveis de HDL (lipoproteína de 

alta densidade, o “bom colesterol”) no 

sangue, fator associado à redução dos riscos 

de doenças cardíacas. 

IV. Depressão - Pessoas com depressão branda 

ou moderada, que praticam exercícios de 15 a 

30 minutos em dia alternados, experimentam 

uma variação positiva do humor já após a 

terceira semana de atividade. 

V. Doenças Crônicas - Os sedentários são duas 

vezes mais propensos a desenvolver doenças 

cardíacas. A atividade física regula a taxa de 

açúcar no sangue, reduzindo o risco de 

diabetes. 

 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

 

(A) Apenas I, II e III estão corretas 

(B) I, II, III e IV estão corretas. 

(C) Apenas III, IV e V estão corretas 

(D) I, II, III, IV e V estão corretas. 

 

 

 

 

22) O conhecimento sobre o corpo compõe o bloco 

de conteúdos que deverão ser desenvolvidos 

ao longo de todo o ensino fundamental, 

através de: 

 

(A) Conteúdos relativos à anatomia, abordados 

sob o enfoque eminentemente teórico, 

relacionado, principalmente, a estrutura óssea 

e muscular. 

(B) Estudos detalhados das alterações fisiológicas 

que acontecem no organismo antes, durante e 

depois dos exercícios físicos. 

(C) Análises biomédicas de todos os gestos 

esportivos 

(D) Abordagens de hábitos posturais e atitudes 

corporais através da percepção do próprio 

corpo 

 

23) Para que se compreenda o momento atual da 

Educação Física é necessária considerar suas 

origens no contexto brasileiro, abordando as 

principais influências que marcam e 

caracterizam esta disciplina e os novos rumos 

que estão se delineando. Analise as 

afirmações abaixo sobre o histórico da 

Educação Física 

 

I. No século passado, a Educação Física esteve 

estreitamente vinculada às instituições 

militares e à classe médica. Esses vínculos 

foram determinantes, tanto no que diz 

respeito à concepção da disciplina e suas 

finalidades quanto ao seu campo de atuação e 

à forma de ser ensinada. 

II. Visando melhorar a condição de vida, muitos 

médicos assumiram uma função higienista e 

buscaram modificar os hábitos de saúde e 

higiene da população. A Educação Física, 

então, favoreceria a educação do corpo, tendo 

como meta a constituição de um físico 

saudável e equilibrado organicamente, menos 

suscetível às doenças. 

III. No ano de 1851 foi feita a Reforma Couto 

Ferraz, a qual tornou obrigatória a Educação 

Física nas escolas do município da Corte.  

 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 21 A 40 
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(A) Apenas I e II estão corretas 

(B) Apenas II e III estão corretas 

(C) I, II e III estão corretas 

(D) Apenas I e III estão corretas 

 

24) De acordo com os PCNs a prática da Educação 

Física na escola poderá favorecer a autonomia 

dos alunos para monitorar as próprias 

atividades e:  

 

I. Regulando o esforço,  

II. Traçando metas,  

III. Conhecendo as potencialidades e limitações 

IV. Sabendo distinguir situações de trabalho 

corporal que podem ser prejudiciais. 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

 

(A) Apenas I, II e III estão corretas 

(B) I, II, III e IV estão corretas. 

(C) Apenas II, III e IV estão corretas 

(D) Apenas I, III e IV estão corretas 

 

25) Na prática de atividades físicas para alunos 

portadores de necessidades especiais é 

fundamental que alguns cuidados sejam 

tomados como todos abaixo, EXCETO. 

 

(A) Em primeiro lugar, deve-se analisar o tipo de 

necessidade especial que esse aluno tem, pois 

existem diferentes tipos e graus de limitações, 

que requerem procedimentos específicos.  

(B) Para que esses alunos possam frequentar as 

aulas de Educação Física é necessário que 

haja orientação médica e, em alguns casos, a 

supervisão de um especialista em fisioterapia, 

um neurologista, psicomotricista ou psicólogo, 

pois as restrições de movimentos, posturas e 

esforço podem implicar riscos graves. 

(C) Garantidas as condições de segurança, o 

professor pode fazer adaptações, criar 

situações de modo a possibilitar a participação 

dos alunos especiais.  

(D) É obrigatório que a aula seja estruturada em 

função dos alunos com necessidade especiais, 

nesse caso o professor pode ser flexível, 

fazendo as adequações necessárias para os 

demais alunos. 

26) De acordo com os PCNs os objetivos gerais de 

educação física no ensino, espera-seque ao 

final do ensino fundamental os alunos sejam 

capazes de: EXCETO. 

 

(A) Participar de atividades corporais, 

estabelecendo relações equilibradas e 

construtivas com os outros, reconhecendo e 

respeitando características físicas e de 

desempenho de si próprio e dos outros, sem 

discriminar por características pessoais, 

físicas, sexuais ou sociais; 

(B) Ampliar atitudes de respeito mútuo, dignidade 

e solidariedade em situações lúdicas e 

esportivas, adotando qualquer espécie de 

violência em defesa própria. 

(C) Conhecer, valorizar, respeitar e desfrutar da 

pluralidade de manifestações de cultura 

corporal do Brasil e do mundo, percebendo-as 

como recurso valioso para a integração entre 

pessoas e entre diferentes grupos sociais. 

(D) Reconhecer-se como elemento integrante do 

ambiente, adotando hábitos saudáveis de 

higiene, alimentação e atividades corporais, 

relacionando-os com os efeitos sobre a própria 

saúde e de recuperação, manutenção e 

melhoria da saúde coletiva; 

 

27) A marcação por zona no Basquetebol tem 

como característica a marcação por áreas e 

deslocamentos dos defensores. Todas as 

ações abaixo são desvantagens desse 

sistema defensivo, EXCETO. 

 

(A) Facilita a troca de passes 

(B) Possui áreas vulneráveis em função da 

distribuição dos defensores e de seus 

deslocamentos 

(C) Dificulta o jogo próximo a cesta 

(D) Necessita de muito entrosamento entre os 

defensores para a execução das coberturas 

 

28) Em relação ao bloqueio no voleibol todas as 

afirmações abaixo estão corretas, EXCETO. 

 

(A) É base para toda defesa e ponto de partida 

para o sistema defensivo 
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(B) Detém ou amortece a ação da bola vindo do 

adversário 

(C) Dificulta a ação do atacante 

(D) Os deslocamentos são lateral (distancias 

longas), frontal (distâncias curtas), cruzado 

(distâncias intermediárias) e misto. 

29) A musculação é uma atividade (conteúdo) 

viável quando falamos em educação física 

para o ensino médio. Muitas escolas já 

adotam esta escolha e, em muitos casos, 

vemos resultados positivos. Em relação a esse 

assunto assinale a alternativa CORRETA 

 

(A) A intensidade do treinamento vai depender do 

nível de maturação do jovem; quando este já 

se desenvolveu, pode treinar mais 

intensamente, pois conseguirá atingir melhor 

seu objetivo. 

(B) Sempre que houver uma interrupção do 

treinamento, deve-se diminuir a carga ao 

retornar, salvo nos casos dos alunos/atletas, 

que devem manter a carga sem alteração. 

(C) Na musculação, o volume está relacionado 

com as repetições; e a intensidade, com a 

frequência de treinamento semanal. 

(D) O agachamento é um exercício que trabalha 

prioritariamente a panturrilha e só deve ser 

praticado por quem tem ótimas condições de 

saúde em relação à coluna 

 

30) Segundo Adriana Klisys e Edi Fonseca (2008), 

“A imaginação (imagem em ação), 

amplamente estimulada no jogo simbólico, é 

uma capacidade que caracteriza o ser 

humano, que o diferencia das demais 

espécies. Figuras (imagem) de super-heróis, 

pais, profissionais e seres fantásticos são 

vivenciados na atuação da criança em seu faz-

de-conta (ação).”. Desta maneira, o brincar 

perpassa tanto o conhecimento de mundo 

quanto a formação pessoal e social. Todas as 

afirmações sobre os jogos simbólicos estão 

corretos, EXCETO. 

 

(A) Os jogos simbólicosou, mais comumente, o 

famoso e simples faz-de-conta, possuem forte 

importância na formação social das crianças 

que através da imitação podem perceber a 

diferença entre o eu e o outro, aproximam o 

brincar da realidade por elas vivida dentro e 

fora do ambiente escolar e acabam, por assim 

dizer, enriquecendo suas identidades. 

(B) Os jogos simbólicos surgem durante o quinto 

ano de vida com o aparecimento da 

representação e da imagem. 

(C) Com o aparecimento do jogo simbólico a 

criança ultrapassa a simples satisfação da 

manipulação 

(D) Através dos jogos simbólicos a criança vai 

assimilar a realidade externa ao seu eu, 

fazendo distorções ou transposição. 

 

31) Na Educação Física a avaliação é a chance de 

verificar se o aluno aprendeu a conhecer o 

próprio corpo e a valorizar a atividade física 

como fator de qualidade de vida. Levando em 

consideração a avaliação em Educação Física, 

segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais 

todas as afirmações abaixo estão corretos, 

EXCETO: 

 

(A) Na realização das práticas é preciso observar 

primeiro se o estudante respeita o 

companheiro, como lida com as próprias 

limitações (e as dos colegas) e como participa 

dentro do grupo.  

(B) Em segundo lugar vem o saber fazer, o 

desempenho propriamente dito do aluno tanto 

nas atividades quanto na organização das 

mesmas.  

(C) O professor deve estar atento para a 

realização correta de uma atividade e também 

como um aluno e o grupo formam equipes, 

montam um projeto e agem cooperativamente 

durante a aula. 

(D) É importante avaliar somente se o educando 

valoriza e participa de jogos esportivos uma 

vez que as danças, brincadeiras, excursões e 

outras formas de atividade física que 

compõem a nossa cultura dentro e fora da 

escola não contribuem para a educação física 

segundo os PCNs. 

 

32) No Brasil temos as classificações das danças 

por região onde cada uma possui sua dança 

tradicional assim como as festas. Assinale a 

alternativa em que as danças NÃO estão 

classificadas de acordo com a região em que 

ela predomina 

 

(A) Norte: Carimbó, Lundu da Ilha do Marajó, 

Batuque, Siriá, Boi-de-Máscara. 
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(B) Nordeste: Guerreiro, Frevo, Xaxado, 

Maracatu, Caboclinhos, Ciranda, Coco,  

(C) Centro-Oeste: Catira, Chupim, Cururu, Siriri, 

Engenho de Maromba, Cavalhada. 

(D) Sudeste:Rancheira, Pau-de-Fita, Tatu, Chula, 

Tirana do Lenço. 

 

 

33) É através de jogos e brincadeiras que a 

criança consegue construir o seu mundo, dá 

sentido às coisas e percebe a importância das 

relações sociais. Todas as afirmações abaixo 

sobre os jogos simbólicos estão corretas, 

EXCETO. 

 

(A) No Jogo Simbólico, a criança não exercita sua 

capacidade de reflexão e de pensar, mas 

apenas o desenvolvimento de suas habilidades 

motoras,  

(B) Como atividades de exploração dos jogos 

simbólicos o professor deve explorar as 

imitações, as atividades teatrais, as diversas 

manifestações corporais. 

(C) Ao desenvolver um jogo simbólico, a criança 

ensaia comportamentos e papéis, projeta-se 

em atividades dos adultos, ensaia atitudes, 

valores, hábitos e situações diversas. 

(D) No jogo simbólico a criança sofre 

modificações, à medida que vai progredindo 

em seu desenvolvimento rumo à intuição e à 

operação. E finalmente, numa tendência 

imitativa, a criança busca coerência com a 

realidade. 

 

34) Os PCNs afirmam que, por meio das danças e 

brincadeiras os alunos poderão: 

 

I. Conhecer as qualidades do movimento 

expressivo; 

II. Conhecer algumas técnicas de execução de 

movimentos e utilizar-se delas;  

III. Serincapazes de improvisar, apenas construir 

coreografias;  

IV. De adotar atitudes de valorização e apreciação 

dessas manifestações expressivas. 

 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

 

(A) Apenas I, II e III estão corretas 

(B) Apenas II, III e IV estão corretas 

(C) Apenas I, II e IV estão corretas 

(D) I, II, III e IV estão corretas. 

 

35) De acordo com Ferreira (2009), a dança na 

escola aparece como: EXCETO. 

 

(A) Facilitadora de momentos de prazer 

(B) Estimuladora do desequilíbrio da 

emocionalidade 

(C) Facilitadora da espontaneidade e criatividade, 

respeitando a individualidade e limitações de 

cada um. 

(D) Estimuladora do desenvolvimento dos alunos 

de forma consciente e integral. 

 

36) O atletismo é uma das mais antigas formas 

esportivas. Fez parte dos primeiros Jogos 

Olímpicos, criados pelos gregos, em 776 a.C. 

Leia a descrição abaixo e assinale a 

alternativa que contém o tipo de corrida 

descrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Corrida de pista 

(B) Corrida com obstáculos 

(C) Corrida de Meio Fundo 

(D) Corrida de Fundo 

 

37) A modalidade do Tênis pode ser praticada por 

duplas ou apenas dois oponentes. As jogadas 

possuem nomenclaturas específicas. Todas 

abaixo são jogadas no tênis. Assinale a 

associação INCORRETA 

 

(A) Ace - Saque bem colocado, sem dar tempo ao 

adversário de pegar a bola. 

(B) Approach - Jogada com efeito cortado 

(underspin) ou lateral (sidespin). 

(C) Backhand - Jogada de esquerda ou direita, 

feita com as costas da mão viradas 

parafrente. 

(D) Break- Ganhar o game em que foi o 

adversário quem sacou. 

Também conhecida como corrida de média 

distância. Nessa subdivisão, não é 

obrigatório que os competidores se 

mantenham o tempo todo em suas raias. A 

distância do percurso pode variar entre 800 

e 1500 metros 
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38) Levando em consideração o posicionamento 

do tórax e o movimento de pernas e braços, 

são definidos dentre outros os estilos de 

natação abaixo, EXCETO. 

 

(A) Crawl (nado livre) 

(B) Borboleta 

(C) Peito e costas 

(D) Medley 

 

 

39) Côrtes (2000) afirma que as manifestações da 

cultura popular se modificam juntamente com 

as mudanças da sociedade em que estão 

inseridas, sendo parte fundamental dos 

diversos modos de pensar, sentir e agir de um 

povo, presentes em seu contexto sociocultural 

historicamente construído. Assinale a 

alternativa em que a associação da dança com 

a imagem está INCORRETA. 

(A)    

 

 

(B)   

  

 

(C)   

 

(D)    

 

 

40) Vygotsky (apud Friedman, 1996) afirma que a 

criança ao brincar torna real o que imagina e 

que não há atividade lúdica sem regras, a 

diferença é que nos jogos as regras não 

precisam e não são expostas explicitamente. 

Todas as afirmações sobre os jogos de regras 

estão corretas, EXCETO. 

 

(A) Os jogos de regras não possibilitam na criança 

o desenvolvimento do pensamento abstrato, 

pois são introduzidos no jogo significados 

reais das ações.  

(B) Nessa fase dos jogos de regras a criança 

adquire autonomia, pois ela cria, recria as 

regras do seu jogo; ela toma decisões que 

possibilitam o desenvolvimento cognitivo 

diante de diversas situações.  

(C) A regra coletiva começa a ser introduzida e 

interiorizada pela criança. Ela aprende que 

existem regras a serem seguidas dentro da 

sociedade e que se não forem cumpridas 

constitui falta e quem a desrespeitou terá que 

arcar com as consequências de sua escolha 

sendo punido por tal ato. 

(D) A criança, através dos jogos de regras já tem 

certa noção da vida em sociedade o que 

contribui para o seu desenvolvimento social e 

para a formação de um adulto que sabe que 

tem regras a seguir, e que se adapta mais 

facilmente a elas e que quando não se sente á 

vontade, satisfeito com as regras, tanto do 

jogo como da vida em sociedade ou até 

mesmo individual, busca uma transformação 

para sentir prazer em suas ações.  

 

 

 

- Carimbó 

- Chimarrita 

- Frevo 

- Ticumbi 


