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

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

EDUCADOR FÍSICO
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

Informática
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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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

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.
CARGO: EDUCADOR FÍSICO
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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: EDUCADOR FÍSICO
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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).

CARGO: EDUCADOR FÍSICO
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INFORMÁTICA
16) Julgue os itens abaixo sobre as formas de pesquisa
do Windows 8:

QUESTÕES DE 16 A 20
19) Com base na imagem abaixo do MS Excel julgue os
itens abaixo:

I. Caso o usuário queira pesquisar especificamente
por arquivos pode utilizar o atalho de teclado
Windows+W.
II. Caso o usuário queira pesquisar especificamente
por configurações pode utilizar o atalho de teclado
Windows+F.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas o item I é verdadeiro.
Apenas o item II é verdadeiro.
Os itens I e II são falsos.
Os itens I e II são verdadeiros.

17) Julgue os itens abaixo sobre as funcionalidades do
Windows 8:
I.

O Windows 8 não possui o Outlook Express, seu
aplicativo para ler correio eletrônico chama-se
Email.
II. O aplicativo LOJA do Windows 8 permite a procura
e instalações de aplicativos testados, aprovados e
garantidos pela Microsoft como funcionais e livres
de spywares ou adwares.
III. No Windows 8 o novo Gerenciador de Tarefas
pode ser inicializado de 5 maneiras, uma dela é
pelo atalho Ctrl+Alt+Esc.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas o item I é verdadeiro.
Apenas os itens I e II são verdadeiros.
Apenas os itens I e III são verdadeiros.
Apenas o item III é verdadeiro.

18) Julgue os itens abaixo sobre as funcionalidades e
atalhos do MS Word:
I.

Ao utilizar o atalho CTRL+F2 o usuário pode exibir
ou esconder sua barra de ferramentas.
II. Para copiar uma formatação o usuário pode utilizar
o atalho Ctrl+Shift+C.
III. Quando o usuário seleciona a opção Oculto nos
Efeitos da tela de Formatação de Fontes, faz com
que o texto não apareça na tela nem na impressão.
(A)
(B)
(C)
(D)

Todos os itens são verdadeiros.
Apenas os itens I e II são verdadeiros.
Apenas o itens II e III são verdadeiros.
Apenas o itens I e III são verdadeiros.

CARGO: EDUCADOR FÍSICO

I.

Para obter o resultado total da quantidade na
célula C7, o usuário digitou a fórmula
=SOMA(C3;C6) e obteve o resultado igual a 193.
II. Para obter o resultado total da quantidade na
célula C7, o usuário também poderá utilizar
=C3+C4+C5+C6 e após teclar Enter também
obterá o mesmo resultado de 193.
III. Caso o usuário digite na célula C7 a fórmula
=CONT.NÚM(C2:C6) o resultado obtido após
teclar Enter será igual a 5.
(A)
(B)
(C)
(D)

Todos os itens são verdadeiros.
Os itens I e II são falsos.
Os itens I e III são falsos.
Os itens II e III são falsos.

20) Julgue os itens abaixo os conceitos de navegação na
internet, URL, Links e Sites:
I.

Cookies são arquivos de textos criados pelo
servidor Web e enviado como resposta ao acesso a
uma determinada página pelo cliente.
II. Como os sites consultam livremente o diretório de
cookies
eles
podem
representar
uma
vulnerabilidade quanto à privacidade do usuário.
III. Todos os recursos presentes na Internet são
localizados por meio de um endereço único
conhecido como URL.
(A)
(B)
(C)
(D)

Todos os itens são verdadeiros.
Apenas os itens I e II são verdadeiros.
Apenas os itens I e III são verdadeiros.
Apenas os itens II e III são verdadeiros.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 60

21) Em 1879, ocorre uma reforma muito importante
para a educação física. Essa reforma defendeu a
inclusão da ginástica nas escolas e alem disso
também defendeu a equiparação dos professores
de ginásticas aos das outras disciplinas. Essa
reforma foi conhecida como:

24) Sobre a tendência pedagógica Critico-superadora é
correto afirmar, exceto:

(A) Reforma Rui Barbosa

(B) A tendência respeita os aspectos socioculturais dos
alunos.

(B) Reforma Couto Ferraz

(C) Na tendência é sugerido que os conteúdos da
Educação Física Escolar devem considerar a
realidade dos operários.

(C) Reforma Leôncio De Carvalho
(D) Reforma Rui Ferraz
22) Observe as afirmações abaixo e marque V para
verdadeiro e F para Falso:






(A) Nesta tendência analisa que não se deve apenas
explicar como ensinar, mas, sobretudo, como se
adquire conhecimento.

) A Elite imperial não estava de acordo com os
pressupostos higiênicos, eugênico e físicos, apesar
de realizar as atividades físicas propostas na época.
) A educação física se originou e esteve
estreitamente vinculada a classe política no século
passado.
) A educação sexual associada a educação física
deveriam incluir nos homens e mulheres a função
de manter a miscigenação.

(D) A tendência segue as diretrizes da Escola de
Frankfurt e busca um ensino, através da Educação
Física, de libertação de falsas ilusões, interesses e
desejos criados por uma mídia com interesses
capitalistas.
25) Observe o quadro a seguir sobre as tendências
pedagógicas e relacione a primeira coluna com a
segunda de acordo com as características de cada
tendência.
1 - Construtivista

( ) Procura da valorização das
experiências dos alunos
e a sua cultura deixando
que o aluno construa o
conhecimento a partir da
interação com o meio,
resolvendo problemas.

2 - Desenvolvimentista

( ) Propõem um modelo de
superação
das
contradições e injustiças
sociais,
de
transformações sociais,
econômicas e políticas.

3 - Critico-superadora

( ) Defende a idéia de que o
movimento é o principal
meio e fim da Educação
Física.

4

(

É correto que se diz respectivamente:
(A) V – F – V
(B) F – F – V
(C) V – V – F
(D) F – F – F
23) No início deste século, a Educação Física, ainda sob
o nome de ginástica, foi incluída nos currículos dos
Estados da Bahia, Ceará, Distrito Federal, Minas
Gerais, Pernambuco e São Paulo. Nessa mesma
época a educação brasileira sofria uma forte
influência do movimento escola-novista. Esse
movimento evidenciou:
(A) A importância da Educação Física
desenvolvimento integral do ser humano.

no

(B) A concepção da disciplina e suas finalidades quanto
ao seu campo de atuação e à forma de ser ensinada.
(C) A influência da filosofia positivista na prática da
Educação Física.
(D) Os objetivos patrióticos e de preparação prémilitar.

CARGO: EDUCADOR FÍSICO

CriticoEmancipatoria

) Levanta questões de
poder, interesse, esforço
e contestação, utilizando
da justiça social como
ponto de apoio.
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Marque a alternativa que corresponde a ordem da
relação feita no quadro:
(A) (1) – (3) – (2) – (4)
(B) (4) – (2) – (3) – (1)
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(C) Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas,
e coexistência de instituições públicas e privadas
de ensino.
(D) Atendimento em creche e pré-escola às crianças de
zero a seis anos de idade.

(C) (1) – (4) – (2) – (3)
(D) (2) – (4) – (3) – (2)
26) É considerado um resumo da Abordagem
Pedagogica Aptidão Física que se diz em:
(A) Utiliza da atividade física para oferecer melhor
discernimento do meio cultural Considera o mais
importante na aprendizagem, de conteúdos
diversos e de atividades variadas no mundo do
movimento, como alicerce para a melhoria da
cidadania.
(B) Busca-se principalmente a conscientização sobre
os benefícios da atividade física. Formando alunos
cientes e com um estilo de vida saudável.
(C) Focada no ensino dos esportes. É necessário
orientar o ensino para não existir a imagem
negativa do esporte como autoritário.

29) O Art. 210 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL CAPÍTULO III: Da Educação, da Cultura e do
Desporto diz que: “Serão fixados conteúdos
mínimos para o ensino fundamental, de maneira a
assegurar formação básica comum e respeito aos
valores culturais e artísticos, nacionais e
regionais.”
Esse artigo esta presente em qual sessão da
constituição?
(A) Seção I – da cultura
(B) Seção I – da educação.
(C) Seção III – da cultura.
(D) Seção II – da educação.

(D) É quando os alunos participam das decisões em
relação aos objetivos, conteúdos e ambitos de
transmissão ou dentro deste complexo de decisão.

30) Fazem parte dos artigos presentes na Seção I – da
educação, na Constituição Federal – Capitulo III,
exceto:

27) Ao se opor ao tecnicismo da Educação Física
escolar, alguns autores elaboram uma proposta de
mudanças para a área regida pelo marxismo. As
abordagens críticas, também denominadas
progressivas, exigem do professor de Educação
Física uma visão da realidade de forma mais
política. Combatem a alienação dos alunos e
defendem uma postura de superação das injustiças
sociais, econômicas e políticas. Dentre essas
abordagens podemos citar:

(A) Art. 213 Os recursos públicos serão destinados às
escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas
comunitárias, confessionais ou filantrópicas,
definidas em lei, que:
I - comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus
excedentes financeiros em educação;
II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra
escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou
ao poder público, no caso de encerramento de suas
atividades.
§ 1.º Os recursos de que trata este artigo poderão ser
destinados a bolsas de estudo para o ensino
fundamental e médio, na forma da lei, para os que
demonstrarem insuficiência de recursos, quando
houver falta de vagas e cursos regulares da rede
pública na localidade da residência do educando,
ficando o poder público obrigado a investir
prioritariamente na expansão de sua rede na
localidade.
§ 2.º As atividades universitárias de pesquisa e extensão
poderão receber apoio financeiro do poder público.

(A) Crítico-Construtivista e Crítico – Emancipatória.
(B) Crítico -Superadora e Crítico – Construtivista.
(C) Crítico -Superadora e Crítico – Emancipatoria.
(D) Crítico -Desenvolvimentista e Crítico – Superadora.
28) De acordo com o Art. 206 da CONSTITUIÇÃO
FEDERAL - CAPÍTULO III: Da Educação, da Cultura
e do Desporto (SEÇÃO I - Da Educação), O ensino
será ministrado com base nos seguintes princípios,
exceto:
(A) Igualdade de condições
permanência na escola.

para

o

acesso

e

(B) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e
divulgar o pensamento, a arte e o saber.

CARGO: EDUCADOR FÍSICO
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(B) Art. 215 O Estado garantirá a todos o pleno
exercício dos direitos culturais e acesso às fontes
da cultura nacional, e apoiará e incentivará a
valorização e a difusão das manifestações culturais.
§ 1.º O Estado protegerá as manifestações das culturas
populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de
outros grupos participantes do processo
civilizatório nacional.
§ 2.º A lei disporá sobre a fixação de datas
comemorativas de alta significação para os
diferentes segmentos étnicos nacionais.
(C) Art. 211 (*) A União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios organizarão em regime de
colaboração seus sistemas de ensino.
§ 1.º A União organizará e financiará o sistema federal
de ensino e o dos Territórios, e prestará assistência
técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios para o desenvolvimento de seus
sistemas de ensino e o atendimento prioritário à
escolaridade obrigatória.
§ 2.º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino
fundamental e pré-escolar.
(*) Emenda Constitucional Nº 14, de 1996.
(D) Art. 207 (*) As universidades gozam de autonomia
didático-científica, administrativa e de gestão
financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio
de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão.
(*) Emenda Constitucional Nº 11, de 1995
31) São consideradas faltas ao jogar a bola em uma
partida de Vôlei, exceto:
(A) INVASÃO: O(s) pé(s) de um jogador penetra,
completamente, na quadra adversária.
(B) QUATRO TOQUES: uma equipe toca a bola quatro
vezes antes de enviá-la ao adversário.
(C) TOQUE APOIADO: um jogador apoia-se em um
membro de sua equipe ou em qualquer
estrutura/objeto dentro da área de jogo para
golpear a bola.

32) Sobre substituições em jogos, marque (V) para
verdadeiro e (F) para falso e assinale a alternativa
correta:







) No vôlei um jogador da formação inicial pode
deixar o jogo e retornar, mas somente uma vez no
set e para sua posição original na formação.
) No Handebol os jogadores suplentes podem
entrar na quadra a qualquer momento e
repetidamente, não havendo exceções na regra.
) No Futebol o árbitro não precisa ser informado
antes da realização de qualquer substituição.
) No Basquete o jogador pode ser substituído para
ambas as equipes, quando a bola tornar-se morta
depois de um último ou único lance livre.

(A) F – F – V – V
(B) V – V – V – V
(C) F – V – F – V
(D) V – F – F – V
33) Qual o tempo de duração entre SETS em uma
partida de Vôlei?
(A) 2 minutos
(B) 4 minutos
(C) 3 minutos
(D) 5 minutos
34) “Um jogador que tenha cometido 05 faltas será
informado por um oficial e deverá deixar a partida
imediatamente. Ele deve ser substituído dentro de
30 segundos.”
Essa é uma regra de faltas de um jogador presente em
qual esporte:
(A) Basquete
(B) Vôlei
(C) Handebol
(D) Futsal

(D) DOIS TOQUES: um jogador toca a bola duas vezes
consecutivas ou a bola toca, consecutivamente,
várias partes de seu corpo.

CARGO: EDUCADOR FÍSICO
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35) Numa partida de Handebol, um tiro de 7 metros
pode ser concedido a uma equipe quando, por
exemplo, uma chance clara de gol for impedida por
alguém da equipe adversária. Sobre a execução do
tiro de 7 metros é incorreto afirmar:
(A) O tiro de 7 metros deve ser executado como um
arremesso ao gol, dentro dos cinco segundos após
o apito do árbitro.

39) Observe as provas oficiais do Atletismo a seguir e
complete ( L ) para Lançamento e ( A ) para
Arremesso:





) DARDO
) PESO
) DISCO
) MARTELO

Marque a alternativa que corresponde respectivamente:

(B) O jogador que está executando o tiro de 7 metros
deve posicionar-se atrás da linha de 7 metros, não
excedendo um metro desta linha.

(A) L – A – L – L

(C) Quando um tiro de 7 metros estiver sendo
executado, os companheiros do executante devem
posicionar-se fora da linha de tiro livre e
permanecer nesta posição até que a bola tenha
saído de sua mão.

(D) A – L – A – A

(D) Após a execução do tiro de 7 metros, a bola não
deve ser tocada novamente pelo executante ou por
um de seus companheiros.
36) Em um jogo de futsal será concedido um tiro livre
indireto em favor da equipe adversária, se na
opinião dos árbitros, um jogador comete uma das
seguintes infrações, exceto:

(A) Jogar perigosamente, mesmo sem contato físico
com um jogador adversário.

(B) Impedir que o goleiro lance a bola com as mãos.
(C) Empurrar o adversário.
(D) Quando sem a posse ou domínio da bola, obstruir,
intencionalmente, um adversário de maneira a
formar um obstáculo em sua progressão.
37) O cartão amarelo esta presente nos jogos coletivos
abaixo, exceto:
(A) Futebol
(B) Basquete
(C) Handebol
(D) Vôlei
38) Na prova do Atletismo Corrida com Barreiras, quais
são as distâncias oficiais do masculino e feminino
respectivamente?
(A) 100m e 400m – 110m e 400m
(B) 110m e 400m – 100m e 300m
(C) 100m e 400m – 100m e 400m
(D) 110m e 400m – 100m e 400m
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(B) A – A – L – L
(C) L – A – L – A
40) O ciclismo é um esporte de origem inglesa do
século XIX. Pode ser praticado tanto por homens
quanto mulheres. Para cada divisão do ciclismo, é
escolhido um determinado ambiente, podendo
esse se tratar de uma estrada, de uma pista
planejada ou de terrenos sem asfaltamento. São
consideradas provas de Ciclismo de estrada,
exceto:
(A) Prova Contra o Relógio
(B) Ultra Maratonas
(C) 4X
(D) Prova de um Dia
41) São provas oficiais de natação disputadas
individualmente exclusivamente por homens,
exceto:

(A)
(B)
(C)
(D)

200m costas
800m livre
400m medley
100m peito

42) Sobre o nado de costas é correto afirmar, exceto:
(A) Antes do sinal de partida, os competidores devem
alinhar-se na água, de frente para a cabeceira de
saída, com ambas as mãos colocadas nos suportes
de agarre.
(B) Ao sinal de partida e quando virar, o nadador deve
dar um impulso e nadar de costas durante o
percurso exceto quando executar a volta.
(C) Alguma parte do nadador tem que quebrar a
superfície da água durante o percurso.
(D) Não é permitido ao nadador estar completamente
submerso durante a volta após a saída e cada volta.
Nesse ponto a cabeça deve ter quebrado a
superfície.
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43) Observe o conceito abaixo, complete a lacuna e
marque a alternativa que a corresponde
corretamente:

46) De acordo com o Art. 3º da LDB, o ensino será
ministrado com base nos seguintes princípios,
exceto:

“__________________ podem ter uma flexibilidade
maior nas regulamentações, que são adaptadas em
função das condições de espaço e material
disponíveis, do número de participantes, entre
outros. São exercidos com um caráter competitivo,
cooperativo ou recreativo em situações festivas,
comemorativas, de confraternização ou ainda no
cotidiano, como simples passatempo e diversão.”

(A) Pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas.

(A) Os Esportes
(B) As Danças
(C) Os Jogos
(D) As Atividades Rítmicas
44) Observe as alternativas abaixo sobre Lutas e
marque a alternativa incorreta:
(A) As lutas são disputas em que o(s) oponente(s)
deve(m) ser subjugado(s), com técnicas e
estratégias
de
desequilíbrio,
contusão,
imobilização ou exclusão de um determinado
espaço na combinação de ações de ataque e defesa.
(B) As lutas caracterizam-se por uma regulamentação
específica a fim de punir atitudes de violência e de
deslealdade.
(C) Taekwondo, Judô e Caratê são lutas de origem
Japonesas.
(D) Nas lutas de curta distância, predomina o elemento
de agarrar, como por exemplo, nas modalidades
Judô, Jiu-Jítsu, Aikido.
45) “Entre as mudanças recentes mais significativas,
atenção especial passou a ser dada à ampliação do
Ensino Fundamental para ________ anos de duração,
mediante a matrícula obrigatória de crianças com
_______ anos de idade, objeto da Lei nº
11.274/2006.”
Observe a afirmação acima sobre a Lei nº 11.274/2006
e marque a alternativa correspondente às lacunas em
branco:
(A) 08 anos – 06 anos.
(B) 09 anos – 05 anos.
(C) 08 anos – 05 anos.

(B) Coexistência de instituições públicas e privadas de
ensino.
(C) Gratuidade
do
ensino
estabelecimentos oficiais.

particular

em

(D) Valorização do profissional da educação escolar.
47) Os Parâmetros Curriculares Nacionais para a área
de Educação Física escolar trazem como
contribuição para a reflexão e discussão da prática
pedagógica, três aspectos fundamentais. Quais são
eles?
(A) Princípio da Diversidade, Princípio da Ludicidade e
Princípio da Inclusão.
(B) Princípio da Inclusão, Princípio da Diversidade e
Categorias de conteúdos.
(C) Princípio da Corporiedade, Princípio da Ludicidade
e Categorias de conteúdos.
(D) Princípio
da
Diversidade,
Princípio
Corporiedade e Princípio da Inclusão.

48) “A Educação Física permite que se vivenciem
diferentes práticas corporais advindas das mais
diversas manifestações culturais. Permite também
que se perceba como essa variada combinação de
influências está presente na vida cotidiana.
Particularmente no Brasil, as danças, os esportes,
as lutas, os jogos e as ginásticas, das mais variadas
origens étnicas, sociais e regionais, compõem um
vasto patrimônio cultural que deve ser valorizado,
conhecido e desfrutado. O acesso a esse
conhecimento contribui para a adoção de uma
postura não preconceituosa e não discriminatória
diante das manifestações e expressões dos
diferentes grupos étnicos e sociais (religiosos,
econômicos e de diferentes origens regionais) e das
pessoas que deles fazem parte”.
A afirmação acima diz sobre:
(A) História da Educação Física.
(B) Princípio da Diversidade.
(C) Pluralidade Cultural.
(D) Princípio da Inclusão.

(D) 09 anos – 06 anos.

CARGO: EDUCADOR FÍSICO
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49) Os recursos materiais, tanto ao nível das
instalações como do equipamento, são uma das
condicionantes importantes para que aconteça
uma aula de Educação Física. Para que os recursos
materiais não sejam limitativos é necessário que
sejam polivalentes, isto é, que permitam variadas
utilizações. Os equipamentos utilizados nas aulas
deverão ser essencialmente, exceto:
(A) Adequados aos espaços de aula onde vão ser
utilizados (interior/exterior).
(B) De fácil manuseamento.
(C) Reguláveis.
(D) Cores escuras.
50) A ginástica rítmica é uma ramificação da ginástica
que possui infinidades de movimentos combinados
aos elementos de balé e dança teatral, realizados
em harmonia com música e manejo de aparelhos
próprios da modalidade. Em uma aula de educação
física com essa temática, são utilizados os
materiais, exceto:
(A) Bola
(B) Vara
(C) Maças

52) Baião, Xaxado, Afoxé e Bumba meu boi são
exemplos de:
(A) Cultura brasileira.
(B) Danças populares brasileiras.
(C) Folclores brasileiros.
(D) Brincadeiras brasileiras.
53) No plano de ensino deve conter, exceto:
(A) Dados de identificação da disciplina.
(B) Ementa.
(C) Conteúdo programático.
(D) Previsão de tempo das etapas.
54) Sobre plano de ensino e plano de aula, marque V
para verdadeiro e F para falso. E assinale a
afirmativa correta:





) Plano de ensino é aquele que compreende todo o
processo de ensino/aprendizagem durante o ano
letivo.
) Todo plano de ensino e de aula deve conter um
planejamento.
) O plano de aula esta indiretamente ligado ao
plano de ensino.
) O plano de aula deve acontecer diariamente.

(D) Corda



51) Observe as afirmações a seguir e marque a
alternativa de atividades que correspondem a
essas características:

(A) V – V – F – V

- 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.

(B) F – V – V – F
(C) F – F – V – V
(D) V – F – F – F
55) Reconhecer as possibilidades cinéticas do corpo
através de movimentos que o afetam como uma
totalidade e realizar movimentos independentes e
interdependentes como os diversos segmentos do
corpo, são objetivos específicos de:
(A) Diversidade.

(A) Corrida, dança, natação e ciclismo.

(B) Corporeidade.

(B) Dança, musculação, ciclismo e levantamento de
peso.

(D) Ludicidade.

(C) Inclusão.

(C) Musculação, natação, corrida e ciclismo.
(D) Levantamento de peso, corrida, musculação e
ciclismo.

CARGO: EDUCADOR FÍSICO
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56) Ao propor o princípio da inclusão, a intenção é
vislumbrar uma Educação Física na escola com
capacidade para superar a exclusão e a seleção. O
professor tem um papel importante para que esse
princípio aconteça durante as aulas. São
consideradas ações efetivas pelo professor, exceto:
(A) Apoio, estímulo e incentivo aos alunos.
(B) Valorização
de
todos
os
alunos
independentemente de etnia, sexo, língua, classe
social, religião ou nível de habilidade.
(C) Favorecer discussões entre os alunos sobre o
significado do preconceito, da discriminação e da
exclusão.
(D) Valorizar o desempenho e a eficiência dos alunos.
57) “A _______________ não é encontrada apenas em jogos
ou brincadeiras, podemos encontrá-la nas
atividades que propiciem a vivência plena do aqui
agora, integrando a ação, o pensamento e o
sentimento. São aquelas que possibilitam que se
instaure um estado de inteireza e de entrega:
dinâmicas de integração grupal ou de
sensibilização, de relaxamento e respiração,
cirandas ou atividades diversas de expressão.”
Obseve a afirmação acima, complete a lacuna e marque
a alternativa correspondente:
(A) Ludicidade
(B) Diversidade
(C) Problematização de valores estéticos
(D) Inclusão
58) Observe as afirmações abaixo sobre Educação
Física para grupos especiais, e marque a alternativa
correta:
I.

II.

“A modalidade de ensino que se caracteriza por um
conjunto de recursos e serviços educacionais
especiais organizados para apoiar, suplementar e,
em alguns casos, substituir os serviços
educacionais comuns, de modo a garantir a
educação formal dos educandos que apresentem
necessidades educacionais muito diferentes das da
maioria das crianças e jovens”.
“As atividades proporcionadas pela EF Adaptada
devem oferecer atendimento especializado aos
alunos com necessidades especiais, respeitando as
diferenças individuais, visando proporcionar o
desenvolvimento global dessas pessoas, tornando
possível não só o reconhecimento de suas
potencialidades, como também, sua integração na
sociedade”.
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(A) Somente I é verdadeiro.
(B) I e II são verdadeiros.
(C) Somente II é verdadeiro.
(D) I e II são falsos.
59) Sobre a avaliação escolar marque a alternativa
incorreta:
(A) Existe uma necessidade de consideração, também,
no processo de avaliação, das decisões didáticas do
professor.
(B) Há também os momentos avaliativos informais, ou
seja, a atitude da professora perante os alunos no
decorrer da aula.
(C) A avaliação deve servir para indicar o grau de
aproximação ou afastamento do eixo curricular
fundamental, norteador do projeto pedagógico que
se materializa nas aprendizagens dos alunos.
(D) A avaliação se reduz a partes, no início, meio e fim
de
um
planejamento,
ou
a
períodos
predeterminados.
60) Os princípios da seleção do conteúdo para a aula de
educação física remetem à necessidade de, exceto:
(A) Organizar e sistematizar fundamentado em alguns
princípios metodológicos.
(B) Vincular à forma como serão tratado no currículo,
bem como à lógica com que serão apresentados aos
alunos.
(C) Organizar e apresentar os conteúdos aos alunos de
maneira simultânea.
(D) Ressaltar o princípio do confronto e contraposição
de saberes, ou seja, compartilhar significados
construídos no pensamento do aluno através de
diferentes referências.
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