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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 
Conhecimentos 

Pedagógicos 
Conhecimentos 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):_________________________________________________ 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

A B  D 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova 
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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 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

Sonhar novos modos de ser 
 

Desde o século XVIII, se percebe que os seres humanos são diferentes no espaço, tema 1 

da Etnologia, e no tempo,  foco da História. Durante muito tempo se imaginou, pelo menos no 2 

Ocidente, que as diferenças fossem apenas aparentes; a modernidade percebe que elas são mais 3 

profundas. Porém, uma coisa é dar-se conta disso, outra é notar que enormes possibilidades de    4 

ação se abrem para nós com isso. Torna-se possível sonhar novos modos de ser. 5 

Esse novo enfoque sobre o mundo é particularmente visível na Política, e é o que 6 

permite a democracia. Se fôssemos todos sempre iguais, ou se nos reduzíssemos a um pequeno 7 

grupo de possibilidades, como os "caracteres" ou tipos psicológicos com que lidaram Teofrasto e  8 

La Bruyère, não teríamos a liberdade de mudar a nós mesmos ou a nossa sociedade. Ou seja, não   9 

se trata apenas de um fato: os seres humanos mudam; mas também de um projeto, de uma vontade, 10 

em suma, de muitas liberdades: podemos mudar o mundo. É claro que essa liberdade, ela mesma, 11 

está sujeita a limites. 12 

Penso que é legítimo entender que a construção do futuro é a tentativa de substituir 13 

pesadelos por sonhos. No primeiro capítulo do Dezoito Brumário, Marx fala das imagens do 14 

passado que nos impedem de construir o novo. Por exemplo, o que limitou as revoluções inglesa   15 

do século XVII e francesa do século XVIII foi que seus líderes lutavam pelo que nunca antes tinha 16 

existido, acreditando que estavam restaurando o Velho Testamento ou a Roma antiga. 17 

Quais são as disciplinas, as ciências, as teorias que abrirão caminho para esta tarefa? 18 

Insistirei em três. Uma delas é a Psicologia que, procurando conhecer o mundo de nossos afetos, 19 

propõe-se, de inúmeras e contraditórias formas, reduzir o sofrimento mental e, se possível, ampliar 20 

nossa capacidade de escolha livre. Não é fortuito que Freud desse tanta importância à interpretação 21 

dos sonhos, e que Jung visse na atividade onírica um dos principais focos de seu trabalho. 22 

Outra é a Política, que proclama que o mundo no qual vivemos é construção nossa e, 23 

por isso, pode ser modificado. Aliás, é bom lembrar que ao longo das últimas décadas a palavra 24 

"política", que antes tinha um sentido genérico dentro do qual cabiam como subdivisões a 25 
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democracia, a aristocracia, a monarquia, a ditadura, foi sendo levada a se tornar quase que  26 

sinônimo de política democrática. Hoje, quando alguém define a Política como espaço em que a 27 

força bruta é substituída pelo diálogo, pela persuasão, em síntese, pela linguagem, o que está 28 

fazendo é definir um tipo só de política, a democrática, que pelo visto acabou se convertendo na 29 

única política digna de seu nome. 30 

E, finalmente, a Educação. Já comentei que educar não é o mesmo que instruir. Um 31 

manual de instruções ou um tutorial limitam-se a descrever como funciona alguma coisa. Ora, o   32 

ser humano não nasce com tutorial. Precisamos constantemente aprender como somos, como são   33 

os outros, e aprender a lidar com as dificuldades - e oportunidades - da vida. É esta abertura ampla 34 

de possibilidades que caracteriza nossa espécie, sendo que o número de modos de ser aumentou 35 

muitíssimo de um século para cá. Educar é formar alguém para a diversidade da vida, e se possível 36 

para lidar com essa pluralidade - isto é, saber como fará para viver as relações a partir de suas 37 

escolhas responsáveis. 38 

Tudo isso é um tanto novo. E não se impôs no mundo inteiro, haja vista os países em 39 

que a mulher é oprimida de forma bárbara ou, mesmo em nosso próprio país, o discurso de ódio   40 

que neste momento soa tão forte. Mas o caminho da liberdade, política tanto quanto pessoal, não 41 

tem volta. 42 

RIBEIRO, Renato Janine. Sonhar novos modos de ser. In: 

Ciência e filosofia, Ano IX, junho/2016,  nº117, p.82. 
 

 
 

01) A partir da leitura do texto, infere-se que: 

 

(A) O homem, a partir do século XVIII, passou a ser 

diferente no espaço e no tempo. 

(B) O homem é a um ser em situação, articulado no 

tempo e no espaço, capaz de promover 

mudanças graças às diferenças individuais que 

apresenta. 

(C) O ser humano é um agente transformador que 

não se submete às influências exteriores, mas é 

capaz de ampliar os limites que elas lhe impõem. 

(D) O ser humano desenvolve a consciência de si 

mesmo com base na integração entre o plano 

individual e o sociocultural, nas diferentes 

relações com a natureza, com os semelhantes, 

com o transcendente e consigo mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

02) Para o Autor: 

 

(A) Teofrasto e La Bruyère definiram os 

“caracteres" ou tipos psicológicos que definem 

a capacidade de liberdade do ser humano. 

(B) O ser humano só se reconheceu como um ser 

capaz de promover mudanças por influência 

dos valores políticos defendidos pelas as 

revoluções inglesa do século XVII e francesa 

do século XVIII.  

(C) A concepção de educação está intimamente 

ligada à formação de um ser humano que seja 

capaz de transformar, mas ao mesmo ser 

tolerante com as diversidades. 

(D) Somente a psicologia é capaz de resgatar o 

ser humano de sua ignorância e projetá-lo 

para a vida em sociedade. 
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03) O fragmento destacado que expõe um ponto de 

vista do enunciador do discurso é: 
 

(A) “No primeiro capítulo do Dezoito Brumário, Marx 

fala das imagens do passado” (L.14/15). 

(B) “...haja vista os países em que a mulher é 

oprimida de forma bárbara” (L.39/40). 

(C) “Outra é a Política, que proclama que o mundo 

no qual vivemos é construção nossa e, por isso, 

pode ser modificado.” (L.23/24). 

(D) “Mas o caminho da liberdade, política tanto 

quanto pessoal, não tem volta” (L.41/42). 

 

04) Há uma explicação correta sobre o termo 

transcrito na afirmativa: 

 

(A) “constantemente” (L.33) denota modo. 

(B) “isso” (L.5) refere-se a “elas são mais profundas” 

(L.3/4). 

(C) “muitas” (L.11) tem valor adverbial. 

(D) “ela mesma” (L.11) funciona como pleonasmo 

estilístico de reforço do sujeito. 

 

05) A oração “que os seres humanos são diferentes 

no espaço” (L.1): 

 

(A) tem apositivo. 

(B) tem valor subjetivo. 

(C) tem valor completivo. 

(D) tem valor restritivo. 

 

06) A alternativa cujo termo transcrito funciona como 

agente da ação verbal é: 
 

(A) “o mundo” (L.23). 

(B) “a palavra política” (L.24/25). 

(C) “pelo diálogo” (L.28). 

(D) “a mulher” (L.40). 

 

07) Marque a alternativa que apresenta a expressão 

com o mesmo valor sintático de “a democracia” 

(L.7). 

 

(A) “lembrar” (L.24). 

(B) “a Política” (L.27). 

(C) “pela persuasão” (L.28). 

(D) “caminho” (L.18). 

 

08) A alternativa em que a oração transcrita tem 

valor restritivo é: 

 

(A) “que enormes possibilidades de ação se abrem 

para nós com isso” (L.4/5). 

(B) “que permite a democracia” (L.6/7). 

(C) “que essa liberdade, ela mesma, está sujeita a 

limites” (L.11/12). 

(D) “que é legítimo” (L.13). 

09) Funciona, no texto, como paciente da ação 

nominal a expressão: 

 

(A) “sobre o mundo” (L.6). 

(B) “de um fato” (L.10). 

(C) “do passado” (L.14/15). 

(D) “dos sonhos” (L.22). 

 

10) Exerce função predicativa o termo transcrito 

em: 

 

(A) “do futuro” (L.13). 

(B) “onírica” (L.22). 

(C) “sinônimo de política democrática” (L.27). 

(D) “responsáveis” (L.38). 

 

11) O verbo é o núcleo da informação em: 

 

(A) “a força bruta é substituída pelo diálogo.” 

(L.27/28). 

(B) “os seres humanos são diferentes no espaço” 

(L.1). 

(C) “Tudo isso é um tanto novo” (L.39). 

(D) “Quais são as disciplinas, as ciências, as 

teorias (...) ? (L.18). 

 

12) Há equivalência morfológica entre a palavra 

“só” (L.29) e da alternativa: 

 

(A) “mesma” (L.11). 

(B) “profundas” (L.4) 

(C) “Aliás” (L.24). 

(D) “Constantemente” (L.33). 

 

13) Constitui uma afirmação correta sobre a 

expressão transcrita o que se afirma na 

alternativa: 

 

(A) “É” e  “que” , na frase “É esta abertura ampla 

de possibilidades que caracteriza nossa 

espécie” (L.34/35), tem valor expletivo, 

podendo ser retirados da oração sem provocar 

alteração sintática. 

(B) “quase” (L.26) estabelece valor semântico de 

comparação. 

(C) “ou” (L.32) tem valor excludente. 

(D) “Ou seja” (L.9) denota oposição. 

 

14) A forma verbal transcrita, à esquerda, 

corresponde à informação indicada, à direita, 

em: 
 

(A) “teríamos” (L.9) - ação concluída no passado. 

(B) “abrirão” (L.18) - ação incerta no futuro. 

(C) “está fazendo” (L.28/29) - ação hipotética no 

presente. 

(D) “lidaram” (L.8) -  ação concluída no passado. 
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15) Sobre os elementos linguísticos que compõem o 

texto, está correto o que se afirma em: 
 

(A) Na palavra “mundo” (L.11), a vogal final é 

desinência indicativa de gênero. 

(B) O vocábulo “Etnologia” (L.2) forma-se a partir de 

dois radicais: etno = origem + logia = estudo, 

portanto tem como significado a ciência que 

estuda a origem. 

(C) O vocábulo “mulher” (L.40) é substantivo 

heterônimo, pois o gênero masculino 

correspondente possui radical diferente. 

(D)  Expressão “isto é” (L.37) retifica a afirmação 

anterior. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) Segundo Gadotti , a avaliação institucional [...] 

não se constitui numa prática constante. Ela é 

algo a ser implementado num instituinte onde 

não existe  muita cultura  da avaliação. 

 

É INCORRETO sobre avaliação institucional. 

(A) A avaliação institucional é um instrumento de 

controle burocrático e centralizador, em conflito 

com a autonomia. 

(B) É um processo necessário de administração do 

ensino, como condição para melhoria do ensino e 

da pesquisa e como exigência da sociedade 

democrática. 

(C) A urgência de se desenvolver ações que busquem 

o aprofundamento do conhecimento sobre a 

escola e a melhoria da qualidade do ensino 

remete à avaliação que, nesse sentido, torna-se 

importante subsídio para o diagnóstico e para a 

tomada de decisão no espaço escolar. 

(D) Numa proposta de gestão democrática observa-

se a construção de um processo de avaliação 

baseado na participação da comunidade escolar, 

tendo como objetivo a melhoria da instituição de 

ensino.  

 

17) Para Luck et al. (1998) a participação tem como 

característica fundamental a força de atuação 

consciente, pela qual os membros de uma 

unidade social (de um grupo, de uma equipe) 

reconhecem e assumem seu poder de exercer 

influência na determinação da dinâmica, da 

cultura da unidade social, a partir da 

competência e vontade de compreender, decidir 

e agir em conjunto. 

 

 
 

Sobre a gestão educacional decorrente da 

concepção de Projeto Político Pedagógico é 

INCORRETO. 

(A) Trabalhar a gestão educacional decorrente da 

concepção do projeto politico-pedagógico 

significa trabalhar em conjunto, no sentido de 

formação de grupo, requer compreensão dos 

processos grupais para desenvolver 

competências que permitam realmente 

aprender como o outro e construir de forma 

participativa. 

(B) A participação é fundamental por garantir a 

gestão democrática da escola, pois é assim 

que todos os envolvidos no processo 

educacional da instituição estarão presentes. 

(C) O diretor deve ter a visão e compreensão de 

que o currículo representa um referencial que 

precisa ser adequado à realidade e 

necessidade da clientela, como algo dinâmico 

e que necessita de um permanente repensar 

por parte dos envolvidos no projeto. 

(D) A liderança do diretor é o fator primordial para 

o êxito do processo, na medida em que 

possua sensibilidade e habilidade para obter o 

máximo de contribuição e participação do 

colegiado.   
 

18) Analise os itens. 

 
 

I. Ao realizar suas tarefas básicas, a escola e os 

professores estão cumprindo 

responsabilidades sociais e políticas. Com 

efeito, ao possibilitar aos alunos o domínio dos 

conhecimentos culturais e científicos, a 

educação escolar socializa o saber 

sistematizado e desenvolve capacidades 

cognitivas e operativas para a atuação no 

trabalho e nas lutas sociais pela conquista dos 

direitos de cidadania. 

II. Para cumprir sua função social, a escola 

precisa considerar as práticas de nossa 

sociedade, sejam elas de natureza econômica, 

política, social, cultural, ética ou moral. 

III. A escola é um meio insubstituível de 

contribuição para as lutas democráticas, na 

medida em que possibilita às classes 

populares, ao terem o acesso ao saber 

sistematizado e às condições de 

aperfeiçoamento das potencialidades 

intelectuais, participarem ativamente do 

processo político, social e cultural. 
 

Estão corretos apenas: 

(A) Os itens I e II 

(B) Os itens I e III 

(C) Os itens II e III 

(D) Os itens I, II e III 

 

Conhecimentos Pedagógicos 

QUESTÕES 16 A 20 
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19) Carl Rogers propunha uma aprendizagem 

significativa, que ocorre quando o conteúdo é 

percebido como relevante pelo aluno, que só 

aprende significativamente os conhecimentos que 

entende estarem de acordo com seus ideias e 

propósitos, que favoreçam seu crescimento como 

pessoa. De acordo com sua motivação para 

aprender, o aluno irá escolher as experiências 

nas quais irá agir de forma que melhor  convenha 

ao alcance de seus objetivos. O pensamento de 

Carl Rogers  predominou no Brasil como 

representante da Tendência Pedagógica: 

 

(A) Renovada Progressivista 

(B) Renovada Não-diretiva 

(C) Tradicional 

(D) Tecnicista 

 

20) Ao apresentar uma proposta de prática 

necessária à educação que desenvolve a 

autonomia do educando sua insubmissão, o 

grande educador brasileiro Paulo Freire enfatiza 

pontos primordiais do humanismo, que deveriam 

ser utilizados pelos educadores em busca de um 

processo de ensino para a liberdade, para a 

libertação e para a superação  das estruturas 

impostas e conhecimentos preestabelecidos. 

Ensinar, para o autor, é uma especificidade 

humana, portanto ao longo de sua obra, Freire 

apresenta várias formas e enfatiza a importância 

do humanismo educacional.   

 

O referido autor é representante e idealizador da 

Tendência: 

(A) Crítico Social dos Conteúdos 

(B)  Libertária 

(C) Libertadora 

(D) Histórico Crítica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21) O jogo é, em nossa opinião, o elemento mais 

adequado e o que melhor atende as 

necessidades de transformação da Educação 

Física dentro da escola, porém as formas 

tradicionais de ensino não têm dado a devida 

importância para o jogo como afirma PIAGET 

apud FREIRE (1989). Todas as afirmações 

sobre os jogos cooperativos estão corretas, 

EXCETO. 

 

(A) Jogos cooperativos são jogos para 

compartilhar, unir pessoas e despertar a 

coragem para assumir riscos. 

(B) Nos jogos cooperativos devemos ter pouca 

preocupação com o fracasso e o sucesso em si 

mesmos, mas sim uma fonte de prazer. 

(C) Nos jogos cooperativos os participantes jogam 

uns contra os outros 

(D) Os jogos cooperativos promovem o encontro 

onde reforçam a confiança pessoal e 

interpessoal, pois ganhar e perder já não são 

tão essenciais, além de ser um exercício 

educativo para a paz. 

 

22) Conforme Garcia e Haas (2003, p. 139) 

“entende-se a dança como uma arte que 

significa expressão gestual e facial através de 

movimentos corporais, emoções sentidas a 

partir de determinado estado de espírito”. 

Sobre esse assunto todas as afirmações 

abaixo estão corretas, EXCETO. 

 

(A) A dança nas aulas de Educação Física pode 

contribuir para que acabemos com as 

concepções fechadas e restritas de 

masculinidade e feminilidade, quebrando os 

preconceitos ainda existentes em relação a 

esta prática, bem como para que possamos 

desenvolver o respeito às opções individuais. 

(B) É necessário que a dança seja incorporada 

efetivamente na escola e nas aulas de 

Educação Física, com reflexões aprofundadas 

acerca de seus conteúdos, para que assim os 

alunos possam ter acesso a ela e tenham 

conhecimento sobre a importância deste 

conteúdo na formação de cidadãos. 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÕES 21 A 40 
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(C) A dança é um conteúdo fundamental a ser 

trabalhado na escola, pois com ela, os alunos 

podem ter a possibilidade de conhecer a si 

próprios, aos outros e a explorarem o mundo real 

e imaginário que a mesma permite trabalhar. 

(D) As danças devem ser vistas apenas em eventos 

escolares, orientadas pelos professores de 

Educação Física, pois esse conteúdo na escola é 

apenas um elemento decorativo, isento de 

reflexões acerca das contribuições que traz para 

a formação integral dos alunos. 

 

23) A dança é composta de extrema flexibilidade, 

efemeridade e liberdade de expressão, e, por ser 

ainda uma forma de conhecimento livre do 

pensamento verbal, se torna aquela que tem 

condições de acompanhar a gradual evolução e 

dinâmica da sociedade. Analise as afirmações 

abaixo acerca do conteúdo dança em educação 

física. 

 

I. A dança apresenta-se como uma das atividades 

mais completas por concorrer de forma 

acentuada para o desenvolvimento integral do 

ser humano, e de uma forma ou outra, faz parte 

do contexto da Educação Física.  

II. Compreender o corpo por meio da dança, como 

possibilidade de estabelecer múltiplas relações 

com outras áreas do conhecimento, analisando, 

discutindo, refletindo e contextualizando seu 

papel na contemporaneidade, passa a ser 

condição de quem trabalha com seres humanos, 

principalmente para quem trabalha na educação, 

em que a multiplicidade de corpos está presente 

nas salas de aula. 

III. No caso das danças populares e folclóricas, cabe 

aos profissionais da área e de Educação Física 

aprofundar os conhecimentos, de forma restrita e 

aliada as grandes e rigorosas técnicas específica.  

IV. A dança deve ser trabalhada em Educação Física 

de uma forma dialética. De modo que entre o 

homem, a cultura e a sociedade haja a 

possibilidade da diversidade cultural, facilmente 

percebida pela diferença de movimentos e gestos 

existentes em cada grupo social. 

 

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. 

 

 

 

 

 

24) As regras externas, quando associadas às 

internas levam a uma supressão de benefícios 

em proveito de uma relação recíproca de 

confiança e respeito com o adulto e com 

outras crianças o qual leva a autonomia, que 

é alcançada graças à cooperação (KAMIL apud 

FRIEDMAN, 1996). Todas as afirmações 

abaixo sobre os jogos de regras estão 

corretas, EXCETO. 

 

(A) O desenvolvimento moral nas crianças a partir 

dos jogos de regras não pode ser alcançado 

através do trabalho em grupo, apenas 

individualmente. 

(B) Como atividade do trabalho em grupo deve-se 

utilizar os jogos cooperativos, que 

proporcionam à criança a percepção de que 

em um grupo, em uma sociedade, todos 

dependem uns dos outros, que há a 

necessidade de se montar estratégia para se 

chegar a um objetivo, porém todos devem se 

ajudar mutuamente já que o grupo é quem 

decide as regras do jogo. 

(C) Os jogos de regras possuem características 

que vão acompanhar o indivíduo até sua fase 

adulta, onde vivenciará mais explicitamente a 

concepção de regras.  

(D) É de extrema importância que através dos 

jogos de regras o educador: integre a criança 

na sociedade de forma lúdica, dinâmica e 

completa através da interação desta com o 

meio físico, social, cultural, afetivo, entre 

outros. 

 

25) A Educação Física compromissada com a 

promoção da saúde deve, pois, levar as 

pessoas a se exercitar, desenvolvendo, além 

dos conhecimentos necessários à prática, a 

consciência de sua importância e de seus 

benefícios para o seu bem-estar. Todos abaixo 

são motivos importantes dentre outros 

para a prática da atividade física, 

EXCETO. 

 

(A) Envelhecimento - Ao fortalecer os músculos e 

o coração, e ao amenizar o declínio das 

habilidades físicas, os exercícios podem ajudar 

a manter a independência física e a habilidade 

para o trabalho, retardando o processo de 

envelhecimento. 

(B) Ossos - Exercícios regulares com pesos não 

são acessórios fundamentais na construção e 

manutenção da massa óssea, há prejuízo ao 

corpo se bem praticados.  
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(C) Sono - Quem se exercita “pega” no sono com 

mais facilidade, dorme profundamente e acorda 

restabelecido. 

(D) Stress e Ansiedade - A atividade física libera os 

hormônios acumulados durante os momentos de 

stress. Também funciona como uma espécie de 

tranquilizante natural – depois do exercício a 

pessoa experimenta uma sensação de 

serenidade. 

 

26) Qual alternativa abaixo não contempla uma 

prova do heptatlo? 

 

(A) 100 metros com barreira. 

(B) Salto em distância. 

(C) Ciclismo. 

(D) Lançamento de dardo. 

 

27) Entre os conteúdos básicos da Educação Física, o 

jogo se destaca por sua natureza conceitual e por 

sua riqueza pedagógica. Atividades que trazem 

uma situação-problema, um resultado em função 

desse objetivo e um conjunto de regras 

correspondem a:  

 

(A) Jogos de regras.  

(B) Jogo de construção.  

(C) Jogos sociais.  

(D) Jogos cognitivos.  

 

28) O treinamento aeróbico propicia uma série de 

adaptações fisiológicas ao organismo. Todos 

abaixo constituem uma alteração no sistema 

cardiorrespiratório, EXCETO. 

 

(A) Aumento do VO2, máximo. 

(B) Maior volume sistólico 

(C) Diminuição da taxa total de hemoglobina 

(D) Redução da frequência cardíaca de repouso 

 

29) Nas provas de revezamento Medley, os 

nadadores nadam os quatro nados na seguinte 

ordem: 

 

(A)  Costas, peito, borboleta e livre. 

(B) Borboleta, costas, peito e livre. 

(C) Costas, livre, borboleta e peito. 

(D) Peito, livre, borboleta e costa. 

 

30) Alguns princípios são fundamentais para orientar 

as ações educativas e os processos de tomada de 

decisões dos educadores, em especial no que se 

refere à Educação Física nas Séries Finais do 

Ensino Fundamental.  Assim, o compromisso com 

uma Educação Física voltada para a formação 

cidadã dos alunos deve ser orientado, sobretudo, 

pelas seguintes diretrizes:  

 

I. Corpo concebido na sua totalidade e qualidade 
de vida como requisito para a vivência 

corporal plena; 

II. As práticas corporais como linguagem e a 
ludicidade como essência da vivência corporal; 

III. A escolarização como tempo de vivência de 
direitos e a democracia como fundamento do 
exercício da cidadania; 

IV. A ética e a estética como princípios 
norteadores da formação humana 

 

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, III e IV estão corretas 

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

31) A ludicidade, como essência da vivência 

corporal dos alunos, tem como características 

básicas o prazer e o exercício da liberdade, ou 

seja, realizar algo que promova o bem-estar e 

a alegria, a partir de escolhas conscientes e 

autônomas, assumindo quaisquer 

responsabilidades sobre elas. Destacando que 

as atividades lúdicas absorvem totalmente os 

que dela participa, enfatiza todas as 

características fundamentais abaixo nessa 

vivência lúdica EXCETO. 
 

(A) É uma atividade obrigatória, o que implica o 

não questionamento dos participantes na 

organização da experiência, além do mais é 

uma ação movida pelo dever e não satisfação 

de quem participa; 

(B) Tem limites de tempo e de espaço próprios, 

ou seja, limites dados pelos participantes e 

que, por isso, possuem significados para eles; 

(C) Possibilita aos participantes organizar a 

atividade e construir ou (re)criar 

coletivamente suas regras. Nesse sentido, a 

vivência lúdica constitui espaço de inovação e 

criatividade; 

(D) Uma atividade que tem a tendência a se 

tornar permanente, após sua vivência, pois 

motiva a repetição do vivido e a formação de 

hábitos e de grupos com os mesmos 

interesses culturais. 
 

32) No Futsal a bola estará em jogo em todas as 

outras ocasiões, desde o começo até o 

término da partida, inclusive nas situações 

abaixo, EXCETO. 
 

(A) Se tocar nos árbitros colocados dentro da 

quadra de jogo;  

(B) Enquanto não se adota uma decisão por 

suposta infração as regras do jogo;  

(C) Bate em uma das traves ou travessão e 

permanece dentro da quadra de jogo. 

(D) Atravessando completamente, quer pelo solo, 

quer pelo alto, as linhas laterais ou de meta; 
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33) No Futsal, o jogador será, obrigatoriamente, 

penalizado com cartão amarelo se na opinião dos 

árbitros, cometerem uma das seguintes infrações 

EXCETO. 
 

(A) Entrar na quadra de jogo para recompor sua 

equipe antes de transcorridos os 02 (dois) 

minutos de expulsão temporária ou de sua 

equipe ter sofrido um gol; 

(B) Respeitar a distância regulamentar na cobrança 

de tiros lateral, de canto, direto, indireto e livre 

ou arremesso de meta e bola de saída; 

(C) Numa interrupção da partida, propositadamente, 

impedir, tentar impedir, retardar ou dificultar o 

reinicio da mesma. 

(D) Demonstrar, por palavras ou gestos divergências 

das decisões tomadas pelos árbitros. 
 

34) O voleibol é um esporte jogado por duas equipes 

em uma quadra de jogo divida por uma rede. Há 

uma série de versões do jogo disponíveis, cada 

uma delas adaptadas a uma circunstância 

diferente de forma que o jogo possa se adaptar 

aos diferentes praticantes. De acordo com as 

regras oficiais do vôlei de quadra todas as 

afirmações abaixo estão corretas, EXCETO. 
 

(A) A bola não deve ser retida e/ou lançada. Pode ser 

rebatida em qualquer direção. 

(B) Se bola tocar várias partes do corpo, contanto 

que estes contatos não ocorram 

simultaneamente. 

(C) No bloqueio, contatos consecutivos podem 

ocorrer com um ou mais jogadores, desde que 

estes contatos ocorram durante a mesma ação; 

(D) No primeiro toque da equipe, a bola pode tocar 

várias partes do corpo consecutivamente, 

contanto que os contatos ocorram durante a 

mesma ação. 
 

35) Todos abaixo são fundamentos do Vôlei, 

EXCETO. 
 

(A) Saque 

(B) Manchete, 

(C) Drible 

(D) Toque.  

 

36) De acordo com a LDB (Lei 9.394/96), a educação 

física, integrada à proposta pedagógica da escola, 

é componente curricular obrigatório da educação 

básica, sendo sua prática facultativa ao aluno: 

EXCETO. 

 

(A) Que cumpra jornada de trabalho igual ou 

superior a 8 (oito) horas; 

(B)  Maior de trinta anos de idade;  

(C) Que estiver prestando serviço militar inicial ou 

que, em situação similar, estiver obrigado à 

prática da educação física;  

(D) Que tenha prole.  

37) De acordo com a Constituição Federal/ 1988, 

é dever de o Estado fomentar práticas 

desportivas formais e não formais, como 

direito de cada um, observados: EXCETO. 
 

(A) A autonomia das entidades desportivas 

dirigentes e associações, quanto a sua 

organização e funcionamento; 

(B) A destinação de recursos públicos para a 

promoção prioritária do desporto educacional 

e, em casos específicos, para a do desporto de 

alto rendimento; 

(C) O tratamento igualitário para o desporto 

profissional e o não profissional; 

(D) A proteção e o incentivo às manifestações 

desportivas de criação nacional. 

 

38) São faltas ao jogar a bola, no voleibol: 
 

I. QUATRO TOQUES: uma equipe toca a bola 

quatro vezes antes de enviá-la ao adversário; 

II. TOQUE APOIADO: um jogador se apoia em 

um membro de sua equipe ou em qualquer 

estrutura/objeto dentro da área de jogo para 

golpear a bola; 

III. CONDUÇÃO: a bola é retida e/ou lançada; ela 

não é rebatida com o toque do jogador; 

IV. DOIS TOQUES: um jogador toca a bola duas 

vezes consecutiva ou a bola toca, 

consecutivamente, várias partes de seu corpo. 
 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

(A) I, II, III e IV estão corretas. 

(B) Apenas I, II e III estão corretas 

(C) Apenas II, III e IV estão corretas 

(D) Apenas I, III e IV estão corretas 
 

39) O basquetebol ou bola ao cesto é um jogo 

desportivo coletivo inventado em 1891. É 

disputado por duas equipes de 10 jogadores 

(5 em campo e 5 suplentes) que têm como 

objetivo passar a bola por dentro de um cesto 

e evitar que a bola entre no seu cesto 

colocado nas extremidades da quadra seja 

num ginásio ou ao ar livre. De acordo com as 

regras desse esporte um cesto é averbado a 

equipa que ataca o cesto adversário no qual a 

bola entrou da seguinte forma: EXCETO 
 

(A) Um cesto obtido de um lance livre conta 1 

ponto. 

(B) Um cesto obtido da área de campo de 2 

pontos conta 2 pontos. 

(C) Um cesto obtido da área de campo de 3 

pontos conta 3 pontos. 

(D) Se, depois de tocar o aro no último ou único 

lance livre, a bola é tocada legalmente por um 

jogador atacante ou defensor antes de entrar 

no cesto, o cesto conta 3 pontos. 
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40) As quadras abaixo são respectivamente de quais esportes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Handebol e Basquetebol 

(B) Voleibol e Handebol 

(C) Futsal e Handebol 

(D) Futsal e Voleibol 
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