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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

 

MONITOR DE ESPORTE E LAZER 

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

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno contém 60 (sessenta) 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.  
 

Português Informática 
Raciocínio Lógico e 

Matemático 

Conhecimentos 

Específicos 

10 05 05 40 
     

 

02- A prova terá duração de 4 (quatro 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. 

04- 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.  

05- 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. 

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

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Quando a França tentava transformar um bando de principados briguentos em uma Nação-1 

Estado, Condorcet liderou o país na busca de um sistema educacional que fizesse esse serviço. Para 2 

ele, educar era educar para a cidadania, para construir uma nação. Como nosso futuro não será 3 

grande coisa sem um grau maior de coesão e responsabilidade social, quem sabe fazemos o mesmo? 4 

Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos ausentes ou rebeldes? (...) Ao 5 

contrário do que se pensa, seu comportamento antissocial não resulta de ausência de preocupações 6 

com o certo e o errado, mas de conflitos entre comportamentos observados no mundo que os cerca. 7 

Nós, os adultos, confundimos a cabeça dos jovens com nosso comportamento hipócrita ou imoral. 8 

Os jovens não são amorais ou imorais, mas chocados com as contradições que presenciam. Então, 9 

trata-se de abrir espaço para cultivar a preocupação ética, não plantá-la. 10 

Nossas escolas, embora não estejam melhorando, o momento é bom para pedir-lhes mais 11 

ênfase na responsabilidade social. (...) Os alunos não aprendem civismo em aulas de civismo, mas 12 

em uma escola que pratica justiça, tolerância, equidade e generosidade. Os alunos aprendem pelo 13 

que a escola pratica muito mais que pelos sermões em aula. A escola tem de ensinar pelo exemplo. 14 

Se o professor trata o aluno rico de forma diferente da que trata o pobre, falece o aprendizado de 15 

equidade. Se o professor chega atrasado, a lição de pontualidade vai na direção oposta. 16 

Há as oportunidades dadas pelo trabalho comunitário e por visitas que engajam o aluno em 17 

problemas sociais e pessoais (...). Há também escolas que trazem pessoas comuns (...) para narrar 18 

problemas pessoais que tiveram e em que um julgamento moral foi importante. Por exemplo, 19 

alguém que teve problema com drogas ou uma tragédia na família. 20 

Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em seu último livro, o vazio moral 21 

incomoda. As sociedades buscam reencontrar seu rumo e formas mais sadias de convivência. É 22 

alvissareiro registrar que em nossas terras começam a acontecer coisas fascinantes que ilustram uma 23 

nova busca de valores. 24 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

LUIZ CLÁUDIO CASTRO  
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01)  

"Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos 

ausentes ou rebeldes?" (L.5) 

 

Segundo o texto, essa atitude dos alunos revela 

 

A) um comportamento direcionado para a inércia. 

B) o descompromisso com a moral vigente. 

C) um processo contínuo de autoalienação. 

D) a presença de um julgamento moral, constante. 

 

02)  

"Então, trata-se de abrir espaço para cultivar a 

preocupação ética, não plantá-la." (L.9/10) 

 

O trecho em destaque 
 

A) afirma ser o jovem avesso a mudanças 

comportamentais. 

B) apresenta uma proposição contraditória, pois, para 

que se aperfeiçoe algo, há de se iniciá-lo primeiro. 

C) evidencia a existência latente de princípios éticos. 

D) visualiza a tendência hipócrita, futura, concluindo que 

qualquer esforço maior é desnecessário. 

 

03) De acordo com o texto, 
 

A) o comportamento ético resulta de um processo, até 

mesmo articulado, voltado para a leitura e a análise, 

por parte dos jovens, do mundo circunvizinho. 

B) a estrutura de uma nação desenvolvida deve estar 

diretamente ligada ao entrelaçamento harmônico 

entre currículos escolares voltados para o estudo da 

moral e aulas direcionadas à aprendizagem dos 

valores éticos. 

C) o enfraquecimento da Escola, evidenciado pelas 

constantes atitudes não democráticas, não propicia a 

transformação do jovem em um cidadão atrelado aos 

princípios éticos. 

D) a assimilação da ética não se solidifica diante do 

quadro de distanciamento e de rebeldia próprio do 

jovem. 

 

04) Por "o vazio moral" (L.21) entende-se 
 

A) vestígios de amoralidade. 

B) despreocupação com os limites entre o certo e o 

errado. 

C) presença de atitudes imorais. 

D) desconhecimento do bem e do mal.  

 

05) A ação verbal que está devidamente explicada é 
 

A) "tentava" (L.1) — passado que se processa antes de 

outro. 

B) "fazemos" (L.4) — presente com valor de futuro. 

C) "construir" (L.3) — futuro certo. 

D) "confundimos" (L.8) — passado concluído. 

06) No texto, funciona como agente da ação verbal o 

termo 

 

A) "princípios de moral" (L.5). 

B) "os adultos" (L.8). 

C) "as oportunidades" (L.17). 

D) "coisas fascinantes" (L.23).  

 

07) Com referência ao texto, é correto afirmar: 

 

A) "Mas" (L.5) tem valor adversativo. 

B) "antissocial" (L.6) e "amorais" (L.9) exercem a 

mesma função sintática. 

C) "certo" e "errado" (L.7) são qualificadores do nome. 

D) "comunitário" (L.17) restringe o significado de 

"trabalho" (L.17). 

 

08) A expressão "quem sabe" (L.4) mostra 

 

A) insegurança, por faltar ao futuro coesão e 

responsabilidade. 

B) dúvida, devido ao grau de afastamento e 

irresponsabilidade social da Nação. 

C) possibilidade de transformação, caso contrário os 

prognósticos não serão ideais. 

D) esperança de uma aproximação sociocultural com a 

França. 

 

09) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é 

 

A) Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em 

seu último livro, o vazio moral incomoda." (L.21/22) 

B) "Quando a França tentava transformar um bando de 

principados briguentos em uma Nação-Estado, 

Condorcet liderou o país na busca de um sistema 

educacional que fizesse esse serviço." (L. 1/2). 

C) "O momento é bom para pedir-lhe mais ênfase na 

responsabilidade social." (L. 11/12). 

D) "Se o professor chega atrasado, a lição de 

pontualidade vai na direção oposta." (L.16). 

 

10) Na palavra ―responsabilidade‖ (L.12), tem-se como 

base inicial de sua formação: 

 

A) um substantivo 

B) um verbo 

C) um adjetivo 

D) um pronome 
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ÁREA LIVRE 

 

 

 

11) Assinale a alternativa correta da função VALOR do 

Microsoft Excel 2010: 

 

A) Utilizado para criação de fórmulas com números. 

B) Converte um argumento de texto em um número. 

C) Converte números irracionais em números inteiros. 

D) Utilizado para converter frações periódicas em 

números inteiros. 

 

12) No Microsoft PowerPoint 2010 no grupo Modos de 

Exibição Mestres o usuário tem disponível quantos 

modos? 

 

A) Um modo de exibição mestre. 

B) Dois modos de exibição mestres. 

C) Três modos de exibição mestres. 

D) Quatro modos de exibição mestres. 

 

13) O Word 2010 disponibiliza diversos modelos de 

cabeçalho para inserir nos documentos, exceto: 

 

A) Austero 

B) Austin 

C) Avalon 

D) Baias 

 

14)  Analise as informações abaixo a respeito da quebra 

de página no Microsoft Excel 2010: 

 

I - A linha tracejada especifica uma quebra de página 

manual; 

II - A linha sólida especifica uma quebra de página 

automática. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

15) Sobre o Microsoft Power Point 2010 julgue os itens 

abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl + M tem a função de criar novo slide 

após a miniatura selecionada no momento. 

II- O atalho F2 termina a edição de texto em um espaço 

reservado. 

 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Apenas os itens I e II são falsos. 

D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) A soma dos algarismos do sexto termo da sequência 

(1, 11, 21, 1211, 111221,...) é: 

 

A) 10 

B) 11 

C) 12 

D) 9 

 

17) Josué, Samuel e Lucas são irmãos. Um deles é 

pastor, outro é professor, e o outro é cantor. Sabe-se 

que: 1) ou Josué é pastor, ou Lucas é pastor; 2) ou 

Josué é professor, ou Samuel é cantor; 3) ou Lucas é 

cantor, ou Samuel é cantor; 4) ou Samuel é 

professor, ou Lucas é professor. Portanto, as 

profissões de Josué, Samuel e Lucas são, 

respectivamente, 

 

A) Professor, pastor e cantor. 

B) Pastor, professor e cantor. 

C) Professor, cantor e pastor. 

D) Pastor, cantor e professor. 

 

18) Qual barco simbolizado abaixo pertence à sequência 

lógica no lugar da interrogação? 
 

 

 
 

 

 

 

 

A)  
 

 

B)  
 

 

C)  
 

 

D)  
 
 

19) Considere verdadeiras as proposições abaixo: 

 

I. Bruno mora na Bahia; 

II. Luíza não mora em São Paulo. 

 

Entre as alternativas abaixo, a única que é 

verdadeira é: 

 

A) Bruno mora na Bahia se, e somente se, Luíza não 

mora em São Paulo. 

B) Bruno não mora na Bahia ou Luíza mora em São 

Paulo. 

C) Se Luíza não mora em São Paulo, então Bruno não 

mora na Bahia. 

D) Ou Bruno Mora na Bahia, ou Luíza não mora em São 

Paulo. 

 

20)  Cinco casas foram pintadas com as cores Azul, 

Branca, Marrom, Roxa e Verde. A casa Verde está 

imediatamente à esquerda da casa Roxa. A casa 

Marrom está à direita da casa Roxa. A casa Amarela 

está imediatamente à esquerda da casa Marrom. A 

casa Verde está à esquerda da casa Branca. A casa 

Branca está à esquerda da casa Marrom. A ordem 

das casas, sendo a primeira a casa mais à esquerda 

e a última a casa mais à direita, é: 

 

A) Verde, Branca, Amarela, Roxa e Marrom. 

B) Branca, Amarela, Verde, Marrom e Roxa. 

C) Verde, Roxa, Branca, Amarela e Marrom. 

D) Amarela, Verde, Roxa, Marrom e Branca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

   RACIOCÍNIO LÓGICO E  MATEMÁTICO                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) A Educação Física dentro da sua especificidade 

deverá abordar os temas transversais, apontados 

como temas de urgência para o país como um todo, 

além de poder tratar outros relacionados às 

necessidades específicas de cada região. São temas 

transversais abordados pelos PCN’s, EXCETO: 

 

A) Empreendorismo. 

B) Orientação sexual. 

C) Trabalho e consumo. 

D) Saúde. 

 

22) O músculo esquelético é um órgão especializado na 

transformação de energia química em movimento 

(energia mecânica), desenvolvido para otimizar esta 

função utilizando um conjunto bem ordenado de 

proteínas relacionadas com o movimento. As 

proteínas contráteis utilizadas na contração muscular 

são: 

 

A) Elastina e actina. 

B) Actina e miosina. 

C) Miosina e queratina. 

D) Queratina e elastina. 

 

23) A fonte de energia realmente utilizada para a 

contração muscular é o trifosfato de adenosina, que 

tem a seguinte fórmula básica: 

 

A) 3PO – adenosina. 

B) Adenosina~PO³. 

C) Adenosina-PO3 ~ PO3 ~ PO3
 - 
. 

D) PO3 - adenosina. 

 

24) Os sistemas energéticos variam de acordo com a 

especificidade das modalidades esportivas que serão 

praticadas. O sistema aeróbico atende as 

modalidades abaixo, EXCETO: 

 

A) Patinação 10.000 metros. 

B) Esqui cross-country. 

C) Maratona. 

D) Mergulho. 

 

25) No ser humano, todos os músculos têm percentuais 

variáveis de fibras musculares de contração rápida e 

de contração lenta. Assinale a alternativa 

INCORRETA em relação ao tema. 
 

A) As fibras de contração rápida têm diâmetro cerca de 

duas vezes maior. 

B) As fibras de contração lenta são organizadas, 

principalmente, para a resistência, especialmente 

para a geração de energia aeróbica. 

C) As fibras de contração rápida têm muito mais 

mitocôndrias. 

D) O número de capilares é maior na vizinhança nas 

fibras de contração lenta do que na vizinhança das 

fibras de contração rápida. 

 

26) Para a investigação do movimento humano em 

biomecânica, torna-se necessário, pela complexidade 

estrutural do mesmo, a aplicação simultânea de 

métodos de mensuração nas diversas áreas do 

conhecimento da ciência. A este procedimento 

denomina-se: 
 

A) Investigação primária. 

B) Complexa investigação. 

C) Unidade investigativa. 

D) Método complexo. 

 

27) “Objetiva a determinação da posição, do 

deslocamento, da velocidade e da aceleração, 

enquanto descritores das características cinemáticas 

dos segmentos e do próprio corpo humano. Tais 

parâmetros podem ser mensurados por intermédio 

de câmeras de vídeo, de sistemas opto-eletrônicos, 

de acelerômetros, ou dos eletrogoniômetros”. Esse 

trecho descreve uma das quatro áreas de 

investigação da biomecânica, assinale a alternativa 

CORRETA considerando a descrição acima: 
 

A) Eletromiografia. 

B) Antropometria. 

C) Dinamometria. 

D) Cinemetria. 

 

28) Metodologicamente no desenvolvimento de um 

processo de medição em biomecânica, 

invariavelmente, incorremos em erros que 

necessitam serem controlados. Esses erros podem 

ser interpretados segundo suas causas. Não é um 

erro de causa na medição da biomecânica: 
 

A) Erro sistemático. 

B) Erro ocasional. 

C) Erro absoluto. 

D) Erro dinâmico. 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA                        QUESTÕES DE 21 A 60 
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29) “A dinamometria engloba todos os tipos de medidas 

de força (e pressão). As forças mensuráveis são as 

forças externas, transmitidas entre o corpo e o 

ambiente. De particular interesse são as forças de 

reação do solo transmitidas na fase de apoio em 

atividades quase-estáticas ou dinâmicas. Juntamente 

com o constante peso corporal, essas forças de 

reação do solo são, geralmente, a causa de qualquer 

alteração do movimento do centro de gravidade. O 

instrumento básico em dinamometria é a 

_______________, que mede a força de reação do 

solo e o ponto de aplicação desta força”. Preencha a 

lacuna de acordo com os conhecimentos da 

biomecânica. 

 

A) Plataforma de força. 

B) Dinamômetro. 

C) Goniômetro. 

D) Frequencímetro. 

 

30) Todo movimento humano é consequência da 

geração de força por músculos que estão inseridos 

em ossos movimentados por articulações, 

constituindo as alavancas anatômicas ou 

bioalavancas. As bioalavancas são representadas 

em, EXCETO: 

 

A) Interresistentes. 

B) Inter classes. 

C) Interpotentes. 

D) Interfixas. 

 

31)  Na aula de Educação Física o assunto a ser 

abordado é a Ética. São valores a serem trabalhados 

nessa temática, EXCETO: 
 

A) Respeito mútuo. 

B) Justiça. 

C) Desigualdade social. 

D) Solidariedade. 

 

32)  ―É o estado de equilíbrio instável entre os sistemas 

constitutivos do organismo vivo, e o existente entre 

este e o meio ambiente.‖ Esse trecho refere-se a: 
 

A) Homeostase. 

B) Catobolismo. 

C) Anabolismo. 

D) Igualdade iônica. 

 

33) Aponte os elementos da militarização do corpo. 
 

A) Moralização do corpo pelo exercício físico e 

aprimoramento incorporado a raça. 

B) Ação do Ministério da Educação sobre a atividade 

física. 

C) Aprimoramento genético dos esportistas. 

D) Promover a ordem pública e social do povo. 

34) Com relação ao período inicial de militarização do 

corpo apontado por Castellani Filho, em 1938 houve 

a proibição de matrícula no ensino secundário. 

Indique CORRETAMENTE a medida inicial tomada 

naquele período. 

 

A) Proibição aos alunos cujo estado patológico, 

impedissem que frequentassem as aulas de 

Educação Física. 

B) Sugeriu-se inclusive a esterilização de doentes para 

impedir a geração de filhos. 

C) Proibição das aulas para as mulheres e menores de 

14 anos. 

D) Determinação de que apenas os jovens fortes e 

robustos fizessem aulas. 

 

35) Na obra Educação Física no Brasil: a história que 

não se conta, o autor constata que no percurso de 

formação da Educação Física no Brasil, esta foi alvo 

de influências as quais demarcaram concepções e 

fases, são elas: 

 

A) Higienista-eugenista, militarista, pedagogicista, 

competitivista, popular e sócio-cultural. 

B) Sanitarista, militarista, tecnicista, esportiva, popular e 

cultural. 

C) Sanitarista, combatente, tecnicista, competiva, 

popular e social. 

D) Sanitarista, competitivista, tecnicista, popular e social 

 

36) Em se tratando dessas influências acima 

mencionadas, Castellani Filho demarca então, um 

panorama no qual a Educação Física se encontra 

demarcada entre três tendências, são elas:  

 

A) Competitivista, sanitarista e cultural. 

B) Sanitarista, Higienista e Popular. 

C) Biologização, Psico-Pedagogização, Concepção 

Transformadora. 

D) Sanitarização, Fisiologização, Popular. 

 

37) A partir da segunda metade da década de 1980, a 

Educação Física brasileira passou por um momento 

em que novas e diferentes concepções pedagógicas 

de cunho metodológico surgiram, as quais podem ser 

agrupadas em: 

 

A) Não propositivas e propositivas  

B) Objetivas e subjetivas 

C) Técnicas e sociológicas    

D) Tecnicistas e Subjetivas 
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38) Em se tratando da LBD 9394/96, o artigo 26 no seu 

parágrafo 3º está correto quando lemos nos espaços 

em branco: A Educação Física, (                      ) a 

proposta pedagógica da escola é                                           

(                                 ) obrigatório ajustando-se as 

faixas etárias  e às condições da população escolar, 

sendo (                     ) nos cursos noturnos. 

 

A resposta que preenche, na ordem, exatamente os 

espaços é: 

 

A) complementar, matéria escolar, ausente 

B) inserida, disciplina de ensino, orientada 

C) Integrada, componente curricular, facultativa 

D) junto, matéria de conhecimento, ausente 

 

39) Nesse quadro de aparecimento de novas e diferentes 

concepções pedagógicas, dentre as não 

propositivas, podem ser relacionadas: 

 

A) Abordagem esportiva, Abordagem de Rendimento 

Esportivo, Abordagem Filosófica 

B) Abordagem fenomenológica, Abordagem Sociológica 

e Abordagem Cultural 

C) Abordagem Tecnicista, Abordagem Popular, 

Abordagem Social 

D) Abordagem Tecnicista, Abordagem Cultural e 

Fenomenológica 

 

40) No que diz respeito ao quadro das concepções 

metodológicas de ensino, no campo das 

propositivas não sistematizadas, temos as 

seguintes concepções: 

 

A) Abordagem esportiva, Abordagem de Rendimento 

Esportivo, Abordagem Filosófica 

B) Abordagem Sanitarista, Abordagem Higienista e 

Abordagem Popular 

C) Concepção Desenvolvimentista, Construtivista, 

Crítico-Emancipatória e Plural 

D) Concepção Crítica, Concepção Filosófica e 

Concepção Fenomenológica 

 

41) Desse modo, no que diz respeito ao quadro das 

concepções propositivas sistematizadas, 

encontramos aquelas cujos eixos paradigmáticos 

são: 

 

A) Aptidão Física e Crítico-Superadora             

B) Concepção Desenvolvimentista e Cultural 

C) Concepção Sociológica e Cultural               

D) Concepção Histórica e Concepção Crítico-Cultural 

42) O livro Metodologia do Ensino de Educação 

Física, faz uma análise sobre como fora tratada a 

Educação Física ao longo da história, de modo que 

os autores definem seu papel na escola como: 

 

A) Disciplina que trata, pedagogicamente, na escola, do 

conhecimento de uma área denominada de cultura 

corporal, configurada com temas ou formas de 

atividades, particularmente corporais, como o jogo, 

esporte, ginástica, dança ou outras que constituem 

seu conteúdo. 

B) Disciplina que trata da cultura do corpo, com diversos 

temas da corporeidade sócio-histórica do povo 

brasileiro. 

C) Campo de conhecimento que trata da cultura de 

movimentos, com diversos aspectos que possam 

constituir seu conteúdo. 

D) Disciplina que trata da cultura e manifestações do 

corpo, com diversos temas da corporeidade sócio-

histórica do povo brasileiro e da cultura mundial. 

 

43) Marque a alternativa CORRETA. A proposta 

sistematizada sobre Educação Física no trabalho 

Metodologia de Ensino da Educação Física, 

preconiza uma estrutura para o processo de 

escolarização, centrada na ideia de ciclos de 

escolarização, são estes: 

 

A) Ciclo de Organização da identificação dos dados da 

realidade e Ciclo de Iniciação à sistematização do 

conhecimento. 

B) Ciclo de ampliação da sistematização do 

conhecimento. 

C) Ciclo de aprofundamento da sistematização do 

conhecimento. 

D) Todos os ciclos acima reunidos fazem parte da 

configuração dos ciclos da Escolarização da proposta 

do Coletivo de Autores. 

 

44) O professor Elenor Kunz no seu livro 

―Transformação Didático Pedagógica do Esporte‖ 

elaborou a concepção Crítico-Emancipatória, em 

que analisa a cultura hegemônica de trato e 

realização predominante do esporte, na qual constata 

que o esporte, para que possa ser praticado na 

escola, deve proporcionar uma análise sobre os 

interesses, desejos e necessidades que formam a 

instituição, uma vez que o esporte encontra-se 

praticado de modo cada vez mais: 

 

A) interativo.                             

B) normatizado. 

C) lúdico.                                  

D) disciplinatório 
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45) Nesse mesmo livro, ―Transformação Didático 

Pedagógica do Esporte‖ na qual o autor elaborou a 

concepção Crítico-Emancipatória, este concebe o 

esporte como: 
 

A) fenômeno moral.                                                  

B) fenômeno social.  

C) fenômeno coercitivo                                             

D) fenômeno competitivo. 

 

46) Ainda de acordo com suas afirmações no seu livro 

―Transformação Didática – Pedagógica do 

Esporte‖, Elenor Kunz, afirma que a estrutura básica 

para uma pedagogia do ensino dos esportes deve 

estar baseada  nos critérios de:  
 

A) uma ciência biológica que forma alicerces do 

conhecimento para um agir racional-comunicativo; 

B) uma ciência humana e social, sem ser positivista ou 

tecnológica, formando alicerces do conhecimento 

para um agir racional-comunicativo;  

C) uma ciência estrutural que forma alicerces do 

conhecimento para um agir racional-comunicativo;  

D) uma ciência racional que forma alicerces do 

conhecimento para um agir racional-comunicativo; 

 

47) O atletismo, hoje, tem dos atletas mais conhecidos 

do mundo e esperado nos Jogos Olímpicos do Rio de 

Janeiro, o velocista Usain Bolt. No entanto, ele 

cumpre pouquíssimas provas do atletismo. Dessa 

forma, aponte as modalidades constituintes do 

atletismo. 
 

 

A) Corridas, Saltos e Arremessos. 

B) Corridas, Pulos e Lançamentos. 

C) Corridas, Jogos e Lutas. 

D) Corridas, Lutas e Saltos.  

 

48) O atletismo não é uma modalidade que surgiu no 

século XX. Sua origem remonta ao seguinte 

acontecimento: 
 

 

A) Olimpíadas da França em 1924   

B) Jogos Olímpicos da Antiguidade em Atenas na 

Grécia. 

C) Olimpíadas dos Estados Unidos em 1928. 

D) Olimpíadas de 1890 na Antuérpia. 

 

49) Em 490 a.C. a legendária façanha de um soldado 

grego, que por ter atravessado as planícies entre 

Maratona e Atenas, que distam mais de 35km para 

comunicar a vitória sobre os persas, ficou conhecida 

como maratona, uma das provas de corrida de rua 

mais conhecidas do mundo. No entanto, a distância 

de uma prova oficial é: 
 

A) 42.195m                                       
B) 35.000m 
C) 50.000m                                        
D) 38.000m 

50) O atletismo é considerado o esporte base por ter 

atividades naturais e fundamentais do homem, as 

quais são: 

 

A) Andar, subir, descer, pular.   

B) Andar, correr, saltar e arremessar. 

C) Correr, andar, pular, subir.   

D) Correr, andar, pular, descer. 

 

51) Em se tratando dos esportes de quadra, os Estados 

Unidos é reconhecido como a terra do basquetebol, 

com sua reconhecida hegemonia mundial na 

modalidade, a esse respeito, aponte a sentença 

correta relacionada ao local de origem e fundador da 

modalidade. 

 

A) O basquete foi criado pelo Prof. James Naismith em 

1891, na cidade de Springfield, no Estado de 

Massachusetts nos Estados Unidos. 

B) O basquetebol nasceu nos guetos urbanos de 

algumas das grandes cidades norte-americanas, 

como um jogo de rua utilizado como prática de lazer 

pelo professor Jeff Jansen. 

C) O basquetebol nasceu na Inglaterra ao final do 

século XIX, como uma prática que se dava em 

ginásio criada pelo professor Jesse Owens, devido à 

chegada do intenso inverno europeu. 

D) O basquetebol nasceu na Rússia, ao final do século 

XVIII, durante as aulas que se davam em ginásios 

aquecidos em tempos de inverno. 

 

52) Em se tratando da sua dinâmica, o basquetebol é 

desenvolvido da seguinte maneira: 

 

A) O jogo é desenvolvido por duas equipes de 10 

jogadores (5 em quadra e 5 no banco de 

substituições). O objetivo do jogo é passar a bola por 

dentro de uma cesta e evitar que a bola entre na sua 

cesta colocada nas distintas extremidades da quadra. 

A partida de basquetebol pode se dar tanto em 

ginásio coberto quanto ao ar livre. 

B) É organizado por duas equipes de 12 jogadores (5 

em campo e 7 no banco de reservas) os quais têm o 

objetivo de passar a bola por dentro de uma cesta e 

evitar que a bola entre na sua cesta colocadas em 

ambas as extremidades da quadra. 

C) É disputado por duas equipes de 14 jogadores (7 em 

campo e 7 no banco de reservas) que têm como 

objetivo passar a bola por dentro da cesta e evitar 

que a bola entre na sua cesta posta na extremidade 

da quadra. 

D) É disputado por duas equipes de 8 jogadores (4 em 

quadra e quatro no banco de reservas) que têm 

como objetivo colocar a bola na cesta e evitar que a 

sua cesta seja acertada pelos adversários. 
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53) Marque corretamente o local e ano de chegada do 

basquetebol no Brasil: 

 

A) O basquetebol chegou ao Brasil por volta de 1896, 

por meio da introdução da modalidade pelo norte-

americano Augusto Louis que inseriu o esporte 

na Associação Atlética Mackenzie College de São 

Paulo, em 1896. 

B) O basquetebol chegou ao Brasil no ano de 1912 na 

cidade do Rio de Janeiro no América Football Club, o 

que fora incentivado pelo americano Henry J. Sims, 

que na época fora diretor da Associação Cristã de 

Moços na capital carioca. 

C) O basquetebol foi introduzido no Brasil pelos 

argentinos Juan Carlos Ceriani Gravier da 

Associação Cristã de Moços. 

D) O basquetebol foi introduzido no Brasil pelo escritor e 

embaixador Aluísio de Azevedo, em Londres, quando 

ao final do século XIX, retornava de férias ao Brasil. 

 

54) Durante a partida de basquetebol, verifica-se a 

presença de vários sujeitos na condução e direção 

do jogo, são eles: 

 

A) Árbitro central, bandeirinhas e mesários; 

B) Três árbitros, um marcador e seu auxiliar, 

cronometrista e seu auxiliar. 

C) Quatro árbitros, dois marcadores, três 

cronometristas. 

D) Dois árbitros, dois marcadores, dois cronometristas e 

um auxiliar. 

 

55) O futebol de salão, ou futsal como popularmente é 

chamado tem sua origem fora do contexto europeu 

ou americano, uma vez que o mesmo foi criado:  

 

A) Pelo professor Juan Carlos Ceriani Gravier, por volta 

do ano 1934, o qual era professor da Associação 

Cristã de Moços da cidade de Montevideu (Uruguai), 

a quem o chamou de Indoor Football. 

B) Como prática de lazer fora dos gramados pelos 

jogadores brasileiros Mané Garrincha e Didi na copa 

da Suécia em 1954. 

C) Nas ruas da cidade do Rio de Janeiro logo após a 

proclamação da República em 1890. 

D) Espontaneamente como uma brincadeira de rua em 

tempos de férias escolares por crianças argentinas 

ao final do século XIX. 

56) Em se tratando da modalidade futebol de salão, no 

desenvolvimento da partida, o mesmo é organizado 

da seguinte maneira: 

 

A) Dois times de quatorze jogadores (Sete em quadra e 

sete no banco de reservas), um goleiro, dois fixos 

(defensores), dois alas (esquerdo e direito) e dois 

pivôs (atacantes). 

B) Dois times de doze jogadores (Seis em quadra e seis 

no banco de reservas), um goleiro, um fixo 

(defensor), dois alas (esquerdo e direito) e dois pivôs 

(atacantes). 

C) Dois times de dez jogadores (cinco em quadra e 

cinco no banco de reservas), um goleiro, um fixo 

(defensor), dois alas (laterais esquerdo e direito) e 

um pivô (atacante) 

D) Dois times de seis jogadores (quatro em quadra e 

dois no banco de reservas), um goleiro, um fixo 

(defensor), dois alas (esquerdo e direito). 

 

57) Quem introduziu o futebol do salão no Brasil foram os 

professores: 

 

A) João Lotufo e Asdrubal Monteiro, da Associação 

Cristãs de Moços do Brasil, no ano de 1935. 

B) Juan Carlos Ceriani Gravier e seus colegas do 

Uruguai. 

C) Edson Arantes do Nascimento e João Carlos, do 

Santos Futebol Clube. 

D) João Havelange e Jossef Blater da FIFA. 

 

58) Em se tratando do voleibol, no que diz respeito a sua 

dinâmica e desenvolvimento, o mesmo é organizado 

do seguinte modo: 

 

A) Cada equipe de voleibol é composta de 14 

jogadores, sete em quadra (Seis efetivamente 

posicionados e um líbero) e sete no banco de 

reservas. 

B) Cada equipe de voleibol é composta de 12 jogadores 

(seis em quadra, sendo um desses, o líbero e seis no 

banco de reservas). 

C) Cada equipe de voleibol é composta de 10 jogadores 

(cinco efetivamente em quadra, com um desses 

sendo o líbero, e cinco no banco de reservas) 

D) Cada equipe de voleibol é composta de 10 jogadores 

(cinco efetivamente em quadra e cinco no banco de 

reservas) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o_Atl%C3%A9tica_Mackenzie_College
https://pt.wikipedia.org/wiki/1896
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59) Com relação ao Handebol é correto afirmar: 

 

A) O jogo é praticado por duas equipes de onze 

jogadores, numa área de 40m X 10m. 

B) O jogo transcorre entre duas equipes de cinco 

jogadores em quadra e cinco no banco de reservas, 

numa área de 40m X 15m. 

C) O jogo é desenvolvido num campo de 40m X 20m, 

onde duas equipes de sete jogadores se enfrentam, 

seis jogadores de linha e um goleiro. 

D) O jogo é desenvolvido num campo de 30m X 10m 

onde duas equipes de sete jogadores se enfrentam, 

seis jogadores de linha e um goleiro.  

 

60) Com relação ao futebol, analise os itens: 

 

I. Cada uma das equipes que estiverem jogando, uma 

contra a outra terá no máximo 11 jogadores e no 

mínimo 7 em casos de expulsão ou contusões ao 

longo da partida. 

II. Se um jogador recebe um cartão vermelho, será 

expulso de campo e poderá ser substituído por 

outro.  

III. Quanto ao impedimento, diz que um jogador não está 

em posição de impedimento, quando há jogadores 

adversários dando condições a ele.  

 

A) Somente I e II estão corretas. 

B) Somente I e III estão corretas. 

C) Somente II e III estão corretas. 

D) Somente a alternativa de número II está correta. 

 

 

 


