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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 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
15

Conhecimentos Pedagógicos
05

Conhecimentos Específicos
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, lápis, pagers, 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 Concurso Público.
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:____________________________________________________________________________________________________
MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.luiscorreia2018@outlook.com
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

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

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
PÓS-HONESTIDADE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

A verdade está em baixa na esfera pública. Ela é vítima de corrupção ativa e passiva: ativa quando alguém
produz informação falsa e a dispara; passiva quando alguém a consome e, num reflexo, a replica em suas redes. Ambos
agem em parceria. O Brasil recente nos oferece inúmeros exemplos de informações fabricadas e espalhadas por essa
parceria de corruptores; Marielle Franco teria sido ex-mulher do traficante Marcinho vp e eleita pelo Comando
Vermelho; Sergio Moro teria ajudado o PSDB a desviar R$ 500 milhões; os tiros contra a caravana de Lula teriam sido
invenções do PT; o Brasil, para Bolsonaro, não teria homofobia, e 90% dos assassinatos de homossexuais ocorreriam
em locais de consumo de drogas e prostituição; a questão da água" em São Paulo, para Alckmin, estaria resolvida; a
"ideologia de gênero" estaria pervertendo a sexualidade de crianças por todo o país.
Ainda que a mentira na política seja tão velha quanto a própria política, sua escala industrial, velocidade de
propagação e capacidade de customização cirúrgica, conforme o perfil do receptor, deram ao fenômeno uma dimensão
desconhecida. A mentira que perdura fora do alcance do radar público pode produzir danos irreversíveis quando a
contestação ou o desmentido chegam tarde demais ou quando seu consumidor não está aberto à dúvida.
A atual circulação de notícias falsas, forjadas não para informar, mas para provocar emoções e espasmos,
não é mero agravamento de problema antigo, mas patologia nova, cujos remédios ainda estão sendo inventados e
testados.
Seus impactos são sentidos em eleições, políticas públicas e conflitos sociais cotidianos.
O obstáculo que isso põe à vida democrática, que depende de cidadãos informados e que definem suas
posições com base em fatos reais elementares, é evidente. Se um cidadão não sabe o que aconteceu em sua esquina,
se aceita qualquer versão dos fatos que lhe oferecem ou se não conhece fontes respeitáveis que lhe expliquem
causalidades complexas da vida social, como a violência ou a falta de emprego, não poderá dizer que se autogoverna.
Será presa fácil para a dominação e a manipulação. Um fantoche não é um sujeito livre em qualquer sentido genuíno
da palavra liberdade.
Não fosse o fenômeno grave o suficiente, há algo mais sutil que o acompanha: não é só a verdade que está
em baixa, mas o valor da verdade. Mais perigoso do que a contaminação do espaço público com versões maquiadas
dos fatos é a perda do interesse na veracidade das versões, o esvaziamento de sua relevância.
Harry Frankfurt, filósofo estadunidense, observou essa distinção anos atrás. Para ele, o mentiroso é aquele
que falta com a verdade de forma deliberada. Sabe que mente porque conhece a verdade. A mentira não se confunde
com a "bullshit", uma afirmação indiferente à verdade e veiculada com outros objetivos. Traduziu-se “bullshit" por
“pós-verdade". Seguindo essa tradução, podemos chamar o “bullshiter" de “pós-honesto".
O pós-honesto, diferentemente do mentiroso, não sabe se está mentindo e nem quer saber. Para ele, a
verdade pouco importa, pois joga outro jogo: a versão que comunica almeja despertar afetos e reações impulsivas, de
marcar o pertencimento a um grupo, de definir identidades e contrastes. Mira o fígado, não a mente. O pós-honesto é
inimigo mais sério da democracia do que o mentiroso, pois promove o eclipse da verdade como critério a partir do
qual decidimos e agimos. Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação com a esfera pública, mais perdemos a
capacidade de ser honestos.
Quando Michel Temer, dias atrás, disse a empresários que o povo “se regozijou" com a centralização de
poder da ditadura militar, não estava interessado em disputar leituras da história. Apenas sinalizava simpatia ao
grupo de ouvintes. Quando manifestantes disseram, sob liderança de Alexandre Frota, que uma exposição de arte, na
qual jamais pisaram, incentivava a pedofilia, não estavam preocupados em saber se isso era verdade ou mentira. Sua
empreitada era outra. São monumentos exemplares da pós-honestidade. Contribuir com esse jogo, de forma ativa ou
passiva, é um problema ético.

MENDES, Conrado Hübner. Pós-modernidade. In: ÉPOCA, 9 abril 2018. p. 82.
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01) O texto evidencia
(A) Afirmações
coletivo.

negativas

05) O verbo é o núcleo da informação em
encontrando

respaldo

(A) “Ela é vítima de corrupção ativa e passiva”. (L.1).
(B) “o mentiroso é aquele...” (L.26).

(B) Declarações inconsequentes causando impacto
social.

(C) “Marielle Franco teria sido (...) eleita pelo Comando
Vermelho;” (L.4/5).

(C) Pronunciamentos
abalizados
de
diversos
interlocutores gerando reflexão popular.

(D) “Sua empreitada era outra...” (L.39/40).

(D) O
fenômeno
da
“pós-honestidade”
tem
posicionamentos
antiéticos
que
implicam
repercussão negativa na sociedade.

06) Exerce a mesma função sintática que a expressão
“da ditadura” (L.37) o termo

02) O texto
(A) Explicita uma cultura comportamental antiga de
divulgação de fatos sem respaldo de verdade.
(B) Revela o lado mau do ser humano em não ter
compromisso com a verdade.
(C) Condena os que se deixam levar por informações
sobre as quais não refletem.
(D) Desestimula os que estão em busca da verdade e
desprezam a mentira.
03) De acordo com o texto, depreende-se que
(A) O autor estabelece um diálogo dialético entre dois
pensamentos, ao mencionar os discursos inseridos
nas “informações fabricadas” constantes no
primeiro parágrafo.
(B) A disseminação de informações e notícias
propositadamente criadas tem como motivação
informar o leitor sobre os fatos que acontecem no
mundo.
(C) O comportamento de disseminar notícias falsas faz
com que pessoas de boa fé sejam envolvidas como
vítimas ou, desavisadamente, colaboradoras nos
processos de viralização de conteúdo enganoso.

(A) “de emprego” (L.20).
(B) “à vida democrática” (L.17).
(C) “de notícias” (L.13).
(D) “da pós-honestidade” (L.40).
07) A expressão verbal “pode produzir” (L.11) indica
uma ação
(A) Hipotética.
(B) Concluída.
(C) Habitual.
(D) Momentânea.
08) Tem função predicativa a expressão
(A) “falsa” (L.2).
(B) ‘”pós-honesto”’ (L.30).
(C) ‘”O pós-honesto”’ (L.32)
(D) “de ouvintes” (L.38).
09)
“Não fosse o fenômeno grave o suficiente, há algo mais
sutil que o acompanha: não é só a verdade que está em
baixa, mas o valor da verdade.” (L.23/24).

(D) O resgate da credibilidade, na era da crise da
informação, carece do comprometimento dos
veículos de comunicação social.

Sobre o período em evidência, é correto afirmar:

04) Funciona, no texto, como paciente da ação nominal
a expressão

(B) A agente da ação verbal, na segunda oração, é
indeterminado.

(A) “informação falsa” (L.2).
(B) “de notícias falsas” (L.13).

(A) A estrutura oracional obedece ao processo de
coordenação.

(C) A oração introduzida pelo vocábulo “que” de valor
de adjunto adnominal.
(D) A conjunção “mas” tem valor adversativo.

(C) “à vida democrática” (L.17).
(D) “da ditadura militar” (L.37).

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
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10)

14) Sobre o elementos linguísticos presentes no texto,
é correto afirmar

“Se um cidadão não sabe o que aconteceu em sua
esquina, se aceita qualquer versão dos fatos que lhe
oferecem ou se não conhece fontes respeitáveis que lhe
expliquem causalidades complexas da vida social...”
(L.18/20).
Constitui uma afirmação correta sobre o fragmento a
indicada em
(A) A forma verbal “oferecem”
concordando com “fatos”.

está no plural

(B) Os termos “Se” e “ou”, em “se aceita qualquer
versão dos fatos que lhe oferecem ou se não
conhece
fontes
respeitáveis”,
denotam,
respectivamente” condição e alternância.
(C) Os vocábulos “que” e “que” em “se aceita qualquer
versão dos fatos que lhe oferecem ou se não
conhece fontes respeitáveis que lhe expliquem
causalidades complexas da vida social...”, exercem
a mesma função morfossintática.
(D) A oração “que aconteceu em sua esquina” tem valor
adjetivo.
11) O “se” é partícula apassivadora pessoal em
(A) “Traduziu-se “’bullshit...’" (L.28).
(B) “...que se autogoverna” (L.20).
(C) “...em saber se isso era verdade ou mentira.” (L.39).
(D) “A mentira não se confunde com a "bullshit"”.
(L.27/28).

(A) Preserva-se a função sintática o termo “algo mais
sutil”, em “há algo mais sutil” (L.23), ao se
substituir o verbo HAVER por existir.
(B) Estabelece a mesma relação que o conectivo “que”,
em “que se autogoverna” (L.20) o “que”, em “que o
povo “se regozijou"’ (L.36).
(C) A expressão “quanto a própria política” (L.9) pode
ser tomada como uma oração com a omissão da
forma verbal e que expressa uma comparação
implícita.
(D) O vocábulo “nova” (L.14), se deslocado para antes
do substantivo que modifica, provocará alteração
semântica na frase.
15)
“Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação com
a esfera pública, mais perdemos a capacidade de ser
honestos.” (L.34/35).
Entre as ideias contidas no fragmento em destaque, está
presente uma relação de
(A) Modo
(B) Consequência.
(C) Condição
(D) Proporcionalidade.

12) A alternativa em que o fragmento destacado
contém uma ideia de estado de sujeito é
(A) “Ambos agem em parceria.” (L.2/3).
(B) “o Brasil, para Bolsonaro, não teria homofobia,”
(L.6).
(C) “A verdade está em baixa na esfera pública.” (L.1).
(D) “alguém produz informação falsa” (L.1/2).
13) Expressa uma concessão o fragmento transcrito em
(A) “Quando Michel Temer, dias atrás, disse a
empresários” (L.36).
(B) “Ainda que a mentira na política seja tão velha”
(L.9).
(C) “Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação
com a esfera pública,” (L.34).
(D) “...que depende de cidadãos informados” (L.17).
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
16) As tendências pedagógicas no Brasil surgem
divididas em duas vertentes, as de cunho liberal e
as de cunho progressista. A didática na Tendência
Pedagógica Escola Nova diretiva tem como
características:
I. O aluno como sujeito da aprendizagem.
II. O professor como estimulador e orientador da
aprendizagem.
III. Uma pedagogia embasada na racionalidade técnica.
IV. A valorização do “eu” do aluno e também as
atividades adequadas as suas características
individuais.
V. A participação dos alunos de maneira ativa,
aprendendo pela descoberta.
Estão corretas apenas:
(A) I, II e III.
(B) I, II, IV e V.
(C) I, II, III e IV.
(D) I, IV e V.
17) “O processo avaliativo é parte integrante da práxis
pedagógica e deve estar voltado para atender as
necessidades dos alunos.”
Uma professora que avalia o próprio processo de
ensino e as atividades que realiza em sala de aula,
analisa as respostas dadas pelas crianças,
buscando compreender a lógica utilizada por elas
na realização das tarefas propostas, investigando o
que os alunos pensam sobre o que foi ensinado
realiza uma avaliação:
(A) Classificatória.
(B) Somativa.
(C) Formativa.
(D) Tradicional.

QUESTÕES DE 16 A 20
18) O Projeto Político-Pedagógico representa a
essência da escola. Cada escola possui
características específicas e está inserida em um
contexto social único. Em relação ao Projeto
Político Pedagógico assinale (V) para as afirmativas
verdadeiras e (F) para as falsas.






) Não pode ficar restrito à direção da escola.
) Os membros da comunidade escolar tem que ter
clareza de seus objetivos, metas e ações.
) Deve nortear apenas todo o trabalho pedagógico.
) Deve ser aceito por todos os envolvidos.
) É elaborado de maneira
participativa e
democrática.

A sequência correta de cima para baixo é:
(A) V- V- V- V- F.
(B) V- F- V- F- V.
(C) V- F- F- F- V.
(D) V- V- F- V- V.
19) A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, lei nº
9394/96, estabelece as incumbências das escolas e
dos docentes. De acordo com a lei não é correto
afirmar que cabe à escola:
(A) Elaborar o Plano Nacional de Educação junto ao
Município.
(B) Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de
cada docente.
(C) Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horasaula estabelecidos.
(D) Prover meios para a recuperação dos alunos de
menor rendimento.
20) As Diretrizes Curriculares Nacionais são o conjunto
de definições doutrinárias. Para o Ensino
Fundamental apresenta como norteador de suas
ações pedagógicas os princípios:
(A) Da impessoalidade.
(B) Éticos da autonomia.
(C) Da igualdade.
(D) Da isonomia.
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QUESTÕES DE 21 A 60

21) Observe as afirmações a seguir sobre o histórico da
educação física.
I.

No século passado a educação física esteve
estreitamente vinculada as instituições militares e
a classe médica.
II. A educação física que se ensinava no inicio do
século era baseada em métodos americanos.
III. No ano de 1951 foi feita a reforma Couto de Ferraz,
que tornou obrigatória a educação física nas
escolas do município da corte.
É verdadeiro que se diz nas afirmações:
(A) I e II somente
(B) I somente

24) Observe os pontos em destaque a seguir e marque
a alternativa que corresponde à tendência
pedagógica com essas características e conceitos:
- A abordagem se preocupa com o desenvolvimento das
habilidades motoras básicas, entre elas as
habilidades locomotoras, de manipulação e de
estabilização.
- No Brasil, Go Tani (1988) é o representante desta
abordagem.
- A Educação Física deve se preocupar com o
crescimento e desenvolvimento motor, pois para
esta abordagem defende que o movimento é o
principal meio e fim da Educação Física.

(C) I e III somente
(A) Desenvolvimentista

(D) II somente
22) Antes da Segunda Guerra Mundial, o Brasil vivia a
expansão de sua industrialização, e novas
exigências foram colocadas para a escola, com
destaque para a responsabilidade de formar
homens produtivos, aptos para o mercado de
trabalho, agora cada vez mais voltado para a
máquina e a técnica. Todas as disciplinas escolares
foram-se adequando a essas novas exigências.
Nesse movimento, houve uma importante e
significativa mudança: a ginástica, até então o seu
conteúdo por excelência, foi sendo paulatinamente
substituída por outra prática, que vivia um
processo de franca expansão e difusão pelo mundo.
Qual é essa nova prática?
(A) Esporte
(B) Dança
(C) Cultura Corporal
(D) Jogos
23) No século XX, a Educação Física escolar sofreu, no
Brasil, influências de correntes de pensamento
filosófico, tendências políticas, científicas e
pedagógicas. Nesse período histórico ocorreu a
importação de modelos de práticas corporais. De
onde se originou esses modelos importados:

(B) Construtivista
(C) Crítico-emancipatória
(D) Concepção de aulas abertas
25) São consideradas características da Abordagem
Concepção de Aulas Abertas, exceto:
(A) A abordagem das Aulas Abertas tem como ponto de
partida o próprio aluno, é a partir dele que surgem
as intenções pedagógicas.
(B) Esta abordagem está fundamentada no movimento
das crianças, na história de vida e na construção da
biografia esportiva dos estudantes de Educação
Física, na concepção de esporte e movimento que a
sociedade vem construindo ao longo da história e
na realidade das aulas de Educação Física escolar.
(C) Esta proposta vem com intuito de esclarecer
valores e finalidades da Educação Física e propor
princípios que devam nortear o trabalho do
professor de Educação Física, trabalhando com a
diversidade de conteúdos e a não exclusão.
(D) A concepção de Aulas Abertas em Educação Física
considera a possibilidade de codecisão no
planejamento, objetivos, seleção de conteúdos,
metodologia e avaliação.

(A) Sistemas Ginásticos Sueco, Americano e Alemão.
(B) Sistemas Ginásticos
Americano.

Francês,

Brasileiro

e

(C) Sistemas Ginásticos Alemão, Sueco e Argentino.
(D) Sistemas Ginásticos Sueco, Francês e Alemão.
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26) Observe as afirmações a seguir e preencha
quando identificar uma afirmação sobre
abordagem CRÍTICO – EMANCIPATÓRIA ou
quando identificar uma afirmação sobre
abordagem CRÍTICO – SUPERADORA.





CE
a
CS
a

) Instiga a reflexão sobre questões de poder,
interesse, esforço e contestação.
) Segue as diretrizes da Escola de Frankfurt.
) As discussões envolvendo saúde se direcionam
mais para as questões de justiça social.
) respeita os aspectos socioculturais dos alunos.

Marque a alternativa que corresponde respectivamente:
(A) CE – CS – CS – CE
(B) CS – CE – CS – CE
(C) CS – CE – CE – CS
(D) CE – CS – CE – CS
27) Observe as duas afirmativas correspondentes à
abordagem Construtivista e marque a alternativa
correta:
I.

“ Esta abordagem é baseada no construtivismo de
Piaget. Darido (2001) afirma que a corrente
construtivista
sofreu
influências
da
psicomotricidade, no sentido de valorizar aspectos
psicológicos,
afetivos
e
cognitivos
no
desenvolvimento do movimento humano. Dentro
desta complexidade a construção do conhecimento
se dá através da interação sujeito mundo.”
II. “Por ser mais biologiscista, a abordagem
Construtivista possui um conceito de saúde
indireto, se resumindo à preocupação com a
aprendizagem das habilidades motoras, pois é
através delas que os seres humanos se adaptam aos
problemas do cotidiano (DARIDO, 2001).”
III. “A criança é uma especialista no jogo, no brincar e
no brinquedo; possui um conhecimento prévio que
deve ser respeitado e considera o erro como um
processo para a aprendizagem. O tema saúde na
abordagem construtivista é, assim como na
psicomotricidade, compreendido de forma
indireta.”

28) De acordo com o Art. 214 da CONSTITUIÇÃO
FEDERAL - CAPÍTULO III: Da Educação, da Cultura
e do Desporto (SEÇÃO I - Da Educação), “A lei
estabelecerá o plano nacional de educação, de
duração plurianual, visando à articulação e ao
desenvolvimento do ensino em seus diversos
níveis e à integração das ações do poder público
que conduzam à...”
De acordo com a afirmação acima complete (S) para sim,
aquelas que estão de acordo à afirmação e (N) para não,
aqueles que não estão de acordo. E depois marque a
alternativa que corresponde respectivamente:






) Erradicação do analfabetismo.
) Universalização do atendimento escolar.
) Melhoria da quantidade de ensino.
) Formação para a vida.
) Promoção humanística, científica e tecnológica do
País.

(A) S – S - N – N – S
(B) N – N – N – S – S
(C) S - N – S – N – S
(D) N – S – S – N – N
29) Observe as opções e marque a alternativa incorreta
no que se diz sobre o Art. 217, sobre a seção III – do
desporto:
(A) O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à
disciplina e às competições desportivas após
esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva,
regulada em lei.
(B) O poder público incentivará o lazer, como forma de
promoção social.
(C) É dever do Estado fomentar práticas desportivas
formais e não formais, como direito de cada um.
(D) Cabem à administração pública, na forma da lei, a
gestão da documentação governamental e as
providências para franquear sua consulta a
quantos dela necessitem.

(A) I e III são verdadeiras e II é falsa.
(B) I, II e III são verdadeiras.
(C) II e III são verdadeiras e I é falsa.
(D) I e II são verdadeiras e III é falsa.
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30) “Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens
de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de
referência à identidade, à ação, à memória dos
diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira, nos quais se incluem:
I.
II.
III.
IV.

as formas de expressão;
os modos de criar, fazer e viver;
as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
as obras, objetos, documentos, edificações e demais
espaços destinados às manifestações artísticoculturais;
V. os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico,
paisagístico,
artístico,
arqueológico,
paleontológico, ecológico e científico.

§ 1.º O poder público, com a colaboração da
comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio
cultural brasileiro, por meio de inventários, registros,
vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras
formas de acautelamento e preservação. § 2.º Cabem à
administração pública, na forma da lei, a gestão da
documentação governamental e as providências para
franquear sua consulta a quantos dela necessitem.
§ 3.º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o
conhecimento de bens e valores culturais.
§ 4.º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão
punidos, na forma da lei.
§ 5.º Ficam tombados todos os documentos e os sítios
detentores de reminiscências históricas dos antigos
quilombos”.

(A) Futsal
(B) Handebol
(C) Basquete
(D) Vôlei
32) Observe a afirmação a seguir e complete as lacunas.
Em seguida marque a alternativa que corresponde
respectivamente:
“No vôlei, _____________ é a ação dos jogadores próximos à
_____________ para interceptar a bola vinda do adversário,
estendendo-se acima do bordo superior da rede, não
importando a altura que é feito o contato com a bola.”
(A) Ataque – Linha de rede
(B) Bloqueio – Rede
(C) Defesa – Rede
(D) Bloqueio – Linha de rede
33) Em uma partida de Vôlei, cada equipe tem o direito
a designar, dentre os jogadores constantes na
súmula, jogadores especialistas em defesa: os
Líberos. Sobre os Líberos é correto afirmar, exceto:
(A) Somente pode estar em quadra um libero de cada
vez.
(B) Os líberos deverão estar registrados na súmula
antes da partida nas linhas especiais destinada
para isso.
(C) O líbero poderá sacar e bloquear, porem não
poderá executar nenhuma ação de ataque.

Qual é o número do artigo presente na Constituição
Federal – Capitulo III: da educação, da cultura e do
desporto citado acima?

(D) O uniforme do líbero deverá ter uma cor dominante
diferente do restante da equipe.

(A) Seçao I: Art. 211

34) Sobre as definições do Basquetebol, observe a
afirmação a seguir, complete as lacunas e marque a
alternativa que corresponde respectivamente:
“O jogo de basquetebol: Basquetebol é jogado por
_______ equipes de __________ jogadores cada. O
objetivo de cada equipe é marcar pontos ___________
dos adversários e evitar que a outra equipe
pontue”.

(B) Seção I: Art. 215
(C) Seção II: Art. 216
(D) Seção III: Art. 217
31) Leia as características a seguir e marque sobre qual
esporte elas correspondem:
- É um esporte jogado por duas equipes em uma quadra.
- É rápido, excitante e a ação é explosiva.
- A zona de substituição é delimitada pelo
prolongamento imaginário de ambas as linhas de ataque
até a mesa do apontador.
- Cada equipe sempre apresentará seis jogadores em
quadra.
- A bola pode ser tocada com qualquer parte do corpo.

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

(A) Quatro – Seis – Na cesta.
(B) Duas – Quatro – No cesto.
(C) Quatro – Seis – No cesto.
(D) Duas – Cinco – Na cesta.

Página 9 de 13

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

35) Qual o tempo de duração de uma partida de
Basquete?
(A) 03 períodos de 10 minutos cada.
(B) 04 períodos de 12 minutos cada.
(C) 04 períodos de 10 minutos cada.
(D) 03 períodos de 12 minutos cada.
36) Sobre a arbitragem presente nos jogos, marque a
alternativa incorreta:
(A) No Futebol, o jogo é disputado sob o controle de um
árbitro que tem total autoridade para fazer
cumprir as regras do jogo.
(B) No Basquete o árbitro principal é chamado de crew
chief.
(C) No Vôlei a partida é composta por dois árbitros e o
2° árbitro é responsável por apitar para autorizar o
saque que da inicio ao rally.
(D) No Futsal a partida é controlada por dois árbitros,
árbitro principal e árbitro auxiliar que terão plenos
poderes para fazer cumprir as regras do jogo.
37) Sobre a regra de impedimento no jogo de Futsal,
marque a alternativa correta:

(A) Tiro de meta – Advertência com cartão.
(B) Vantagem – Inicio da partida.
(C) Gol – Fim da partida.
(D) Tiro livre direto – Tiro livre indireto.
39) Na prova do Atletismo Corrida com Obstáculos, as
distâncias padrão serão 2.000m e 3.000m. Em uma
prova oficial de 3.000m, haverá quantos saltos
sobre obstáculos?
(A) 18 saltos sobre obstáculos.
(B) 28 saltos sobre obstáculos.
(C) 7 saltos sobre obstáculos.
(D) 12 saltos sobre obstáculos.
40) São considerados Saltos Verticais no Atletismo:

(A) Será considerado impedimento quando o jogador
estiver mais próximo à linha de meta adversária do
que a bola ou o último adversário.

(A) Salto em altura e Salto triplo.

(B) O Goleiro não é considerado como o último jogador
que define o impedimento.

(D) Salto em altura e Salto com Vara.

(C) O jogo deve ser imediatamente interrompido caso
aconteça um impedimento e será cobrado um lance
livre indireto.

41) Observe as alternativas que dizem sobre as provas
oficiais de natação e marque a alternativa
incorreta:

(B) Salto triplo e Salto em distância.
(C) Salto com Vara e Salto triplo.

(D) Não existe impedimento no Futsal.
38) Observe as imagens a seguir e marque a alternativa
que corresponde respectivamente ao significado
dos sinais de um árbitro numa partida de Futebol:

(A) O competidor nadando o percurso sozinho deve
nadar a distância total para se classificar.
(B) O nadador deve permanecer e terminar a prova na
mesma raia onde começou.
(C) Em todas as provas, o nadador deve fazer contato
físico com a borda na virada. A virada deve ser feita
contra a borda da piscina e não é permitido andar
ou tomar impulso no fundo da piscina.
(D) Ficar de pé durante a prova de nado livre ou
durante o nado livre nas provas de medley, deve
desclassificar o nadador, e ele não poderá andar.
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42) Sobre o nado borboleta é correto afirmar, exceto:
(A) Ambos os braços devem ser levados
simultaneamente à frente por sobre a água e
trazidos para trás simultaneamente por baixo da
água durante todo o percurso.
(B) Todos os movimentos para cima e para baixo das
pernas devem ser simultâneos. As pernas ou os pés
precisam estar no mesmo nível, e podem alternar
um em relação ao outro.
(C) Em cada virada e na chegada, o toque deve ser
efetuado com ambas as mãos separadas e
simultaneamente, acima, abaixo ou no nível da
superfície da água.
(D) Após a saída e na volta, ao nadador é permitido
uma ou mais pernadas e uma braçada sob a água,
que deve trazê-lo à superfície.
43) Observe as alternativas abaixo sobre jogos e
marque a alternativa incorreta:
(A) A divulgação dos jogos pela mídia favorece a sua
apreciação por um diverso contingente de grupos
sociais e culturais.
(B) Os jogos podem ser adaptados em função das
condições de espaço e material disponíveis, do
número de participantes, entre outros.
(C) Os jogos são exercidos com um caráter
competitivo, cooperativo ou recreativo em
situações
festivas,
comemorativas,
de
confraternização ou ainda no cotidiano, como
simples passatempo e diversão.
(D) Incluem-se entre os jogos as brincadeiras
regionais, os jogos de salão, de mesa, de tabuleiro,
de rua e as brincadeiras infantis de modo geral.
44) De acordo com os DCN’s, os sistemas de ensino e as
escolas adotarão como norteadores das políticas
educativas e das ações pedagógicas os seguintes
princípios:
(A) Éticos, Políticos e Estéticos.
(B) Políticos, Educacionais, Estéticos.
(C) Educacionais, Críticos e Políticos.
(D) Críticos, Éticos e Políticos.
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45) De acordo com o § 3º da LDB, 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 oito horas.
(B) Maior de 30 anos de idade.
(C) Que tenha prole.
(D) Que estiver prestando serviço militar.
46) Nos PCN’s os conteúdos são apresentados segundo
sua categoria conceitual (fatos, conceitos e
princípios), procedimental (ligados ao fazer) e
atitudinal (normas, valores e atitudes). Os
conteúdos conceituais e procedimentais mantêm
uma grande proximidade, na medida em que o
objeto central da cultura corporal de movimento
gira em torno do fazer, do compreender e do sentir
com o corpo. Incluem-se nessas categorias os
próprios processos de aprendizagem, organização
e avaliação.
Qual a principal objetivo da categoria atitudinal?
(A) Os conteúdos atitudinais apresentam-se como
objetos de ensino e aprendizagem, e apontam para
a necessidade de o aluno vivênciá-los de modo
concreto no cotidiano escolar, buscando minimizar
a construção de valores e atitudes por meio do
currículo oculto.
(B) A sistematização de objetivos atitudinais,
conteúdos, processos de ensino e aprendizagem e
avaliação tem como meta a inclusão do aluno na
cultura corporal de movimento, por meio da
participação e reflexão concretas e efetivas.
(C) No conteúdo atitudinal aplica-se a construção dos
processos de ensino e aprendizagem e orienta a
escolha de objetivos e conteúdos, visando a ampliar
as relações entre os conhecimentos da cultura
corporal de movimento e os sujeitos da
aprendizagem.
(D) Nos conteúdos atitudinais busca-se legitimar as
diversas possibilidades de aprendizagem que se
estabelecem com a consideração das dimensões
afetivas, cognitivas, motoras e socioculturais dos
alunos.
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47) “A Educação Física tem uma história de pelo menos
um século e meio no mundo ocidental moderno.
Possui uma tradição e um saber-fazer ligados ao
jogo, ao esporte, à luta, à dança e à ginástica, e, a
partir deles, tem buscado a formulação de um
recorte epistemológico próprio. Com um caráter
predominantemente utilitário ou lúdico, todas
visam, a seu modo, a combinar o aumento da
eficiência dos movimentos corporais com a busca
da satisfação e do prazer na sua execução”.
A afirmação acima diz sobre:
(A) Blocos de Conteúdos.
(B) História da Educação Física.
(C) Cultura Corporal de Movimento.
(D) Princípios norteadores do ensino da Educação
Física.
48) Sobre a forma mais adequada de organizar as aulas
quanto aos materiais, marque a alternativa
incorreta:
(A) Deve considerar-se a utilização de uma forma
integrada do número de instalações da escola e o
número de bolas por turma. Isto é, no espaço
privilegiado para o tratamento da matéria em
causa deverá existir uma bola por aluno. Na
circunstância de escolas com elevada população e
onde, funcionam durante o ano letivo,
simultaneamente, duas turmas em aprendizagem
nas mesmas matérias, deve ser duplicado o número
de bolas.
(B) No caso dos espaços exteriores deve-se procurar
que estes sejam os mais polivalentes possíveis, isto
é, tenham os equipamentos necessários para várias
utilizações diferentes.
(C) Para aulas de Lutas, não há necessidade de nenhum
tipo de material. Já que esse tipo de aula não exige
a utilização de materiais diversos para sua prática.
(D) No caso de uma aula de atividades rítmicas e
expressivas (dança) é necessário à utilização de
algum tipo de aparelhagem de áudio, ou
instrumentos de ritmo.
49) Observe os esportes abaixo, e marque a alternativa
o qual não utiliza uma bola para a sua prática:

50) São possíveis materiais utilizados em uma aula de
Educação Física com a temática coreografia de HipHop, exceto:
(A) Cordas
(B) Sala espelhada.
(C) Aparelho de áudio.
(D) CD ou outro recurso contendo músicas.
51) São esportes que utilizam bastão ou raquete para
sua prática, exceto:
(A) Beisebol
(B) Lacrosse
(C) Ginástica rítmica
(D) Tênis de campo
52) Marque a única alternativa que não corresponde a
um jogo popular:
(A) Malha
(B) Boliche
(C) Bocha
(D) Bambolê
53) Observe as afirmações a seguir e marque V para
verdadeiro e F para falso, no que se diz sobre o
conceito de AERÓBICO.








) Ginástica Aeróbica, é todo tipo de atividade física
que através de movimentos rápidos e ritmados
provoca a oxigenação das células musculares
e elevado gasto calórico.
) O termo "aeróbico" significa "com oxigênio" e está
relacionado com o uso de oxigênio do ar, na
produção de energia do músculo.
) Uma grande quantidade de grupos musculares
são trabalhados com a prática de aeróbica.
) Os exercícios aeróbicos são caracterizados pela
longa duração e intensidade constante.
) A prática regular proporciona diversos benefícios
à saúde, como: melhora o desempenho
cardiovascular e a circulação sanguínea, fortalece
os músculos, queima gordura, além de melhorar a
qualidade de vida.

(A) Handebol.
(B) Ginástica Rítmica.
(C) Badminton.
(D) Tênis.
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Marque a alternativa
respectivamente:

correta

que

corresponde

(A) V – V – V – F – V
(B) F – V – V – V – F
(C) F – V – V – F – V
(D) V – V – V – V – V
54) Rap, Funk e Break são exemplos de:

57) As aulas de Educação Física podem gerar diversos
benefícios aos alunos com algum tipo de deficiência
física ou mental. Recomenda-se que aconteça a
participação desses alunos durante as aulas, com o
objetivo de incluírem eles no momento da aula.
Podem ser considerados benefícios para um
deficiente, exceto:
(A) Melhora (cura) da deficiência do aluno.

(A) Danças populares brasileiras.

(B) Relacionamento com outros colegas.

(B) Danças eruditas.
(C) Danças populares urbanas.

(D) Desenvolvimento da afetividade.

(D) Danças contemporâneas.
55) “O princípio da _____________precisa estar presente
ao se buscar uma aprendizagem significativa,
entendida aqui como a aproximação entre os
alunos e o conhecimento construído pela cultura
corporal de movimento ao longo do tempo.”
Observe a afirmação acima, complete a lacuna e marque
a alternativa correta:
(A) Inclusão
(B) Diversidade
(C) Corporeidade
(D) Ludicidade
56) Sobre avaliação, marque V para verdadeiro e F para
falso e assinale a alternativa correta:








) A avaliação ajuda a compreender aspectos que
devem ser revistos, ajustados ou reconhecidos
como adequados para o processo de aprendizagem
individual ou de todo o grupo.
)Do ponto de vista do aluno, é o instrumento de
tomada de consciência de suas conquistas,
dificuldades e possibilidades.
)Para a escola, possibilita reconhecer prioridades e
localizar ações educacionais que demandam maior
apoio.
)os alunos devem ser informados desde o início das
aulas sobre por que, como, quando e de que modo
estão sendo avaliados, e participar oferecendo
sugestões.

(A) F – V – F – V
(B) F – F – F – F

(C) Construção de atitudes de solidariedade.

58) Observe os pontos a seguir e marque a alternativa
que corresponde a eles:
- Deve conter ementa e dados da disciplina;
- Deve conter objetivos, conteúdo programático,
metodologia, avaliação e referências;
- Busca a previsão mais global para as atividades.
(A) Plano de aula
(B) Avaliação curricular
(C) Plano de ensino
(D) Ementa escolar
59) Go Tani é o representante de qual abordagem?
(A) Construtivista
(B) Diversidade
(C) Inclusão
(D) Desenvolvimentista
60) São consideradas as principais características do
princípio da ludicidade, exceto:
(A) Possibilita aos participantes organizar a atividade
e construir ou (re)criar coletivamente suas regras,
constituindo espaço de inovação e criatividade.
(B) É uma ação movida pelo desejo e satisfação de
quem participa.
(C) Representa uma complexidade cultural diante do
desenvolvimento do infante.
(D) É uma atividade voluntária, o que implicam
tomadas de decisão dos participantes na
organização da experiência.

(C) V – F – V – V
(D) V – V – V – V
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