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ESTADO DO MARANHÃO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BENEDITO LEITE - MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

EDUCADOR FÍSICO 
 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (QUARENTA) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Informática Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
     
 

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

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

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.concursobeneditoleite@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE - MA 

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

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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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.                                                                 

 
Leia atentamente o texto abaixo para responder às questões de números 1 a 5. 

 

VIOLÊNCIA, TV E CRIANÇA: O COMEÇO DE UMA NOVA ERA. SERÁ? 

   

 Muita gente culpa os meios de comunicação por disseminar e incentivar, através de 

programas e notícias, a violência no mundo. A tevê então é a principal acusada deste malefício 

à sociedade. 

  

 Acontece que os meios de comunicação são considerados, por estas mesmas pessoas, 

como causa de alguma coisa e não reflexo e causa ao mesmo tempo, num processo interativo, 

como pessoalmente creio ocorrer. Quer dizer: a tevê não é a causa das coisas, das 

transformações, dos fatos. Não. Ela é veículo. É meio pelo qual as coisas, as transformações 

e os fatos chegam aos indivíduos. 

  

 Pois bem, é neste ponto que três temas passam a ser profundamente entrelaçados e 

discutidos, adquirindo a maior importância em qualquer sociedade: criança – violência e 

televisão. 

  

 As crianças, estas estão aí. No Brasil, sessenta por cento da população têm menos de vinte 

anos de idade, o que desde logo dá a devida magnitude do problema. 

  

 A violência também está aí mesmo. Com uma diferença: ao longo da história do mundo ela 

sempre esteve presente só que lá longe. Agora, graças aos meios de comunicação são as 

pessoas, em suas casas, as que estão presentes a ela. As gerações anteriores, para saber 

das guerras, ou as viam “idealizadas”, glamourizadas e heroicizadas no cinema, ou liam a 

respeito nos livros de história. Hoje, ninguém idealiza nada. Vê. Vê, via satélite. Não ouve falar 

dos horrores. Participa deles. Por outro lado, a violência aumenta em proporções 

assustadoras, tanto no resto do mundo como aqui bem perto, em cada esquina. 

  

 Pergunto eu: será só o incentivo à violência o resultado único desse processo de 

informação em escala mundial? 

  

 É preciso lembrar, por exemplo, que muito da campanha de opinião pública contra a guerra 

do Vietnã nos Estados Unidos deveu-se à cobertura instantânea da televisão. Nada é estático. 

O que divulga provoca também resistências. Hoje as pessoas deixaram de ter a violência 

como algo sempre distante, algo que “só acontece com os outros”. Todos estão ameaçados 

nesta bolota azul em que vivemos. Logo, repudiar a violência é tarefa comum. 
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 Não é verdade, igualmente, que os meios de comunicação só disseminem a violência. 

Quem acompanha de boa-fé, assiste ao alerta diário destes meios contra todas as formas de 

violência e as ameaças de destruição tanto da terra quanto da espécie, no caso de persistirem 

as ameaças nucleares e as afrontas ecológicas. 

  

 Ninguém aguenta tensões prolongadas. A humanidade está podendo se ver a cada dia. 

Está podendo julgar e avaliar a que leva os seus desvarios. Está se conhecendo em seus 

máximos e em seus mínimos, em suas grandezas e em suas patologias, como nunca antes 

da televisão fora possível. Está secretando os anticorpos à violência e as atitudes necessárias 

à sua sobrevivência. Está consciente de que a ameaça é conjuntural. De que ou o homem se 

entende e redescobre o Direito estabelecendo seu primado, ou se aniquila: no macro do 

mundo ou no micro de cada comunidade. 

  

 E as crianças? Elas estão assistindo a tudo isso. Elas, por definição, são mais saudáveis, 

mais instintivas, mais purificadas. Ninguém vai lhes contar histórias sobre as guerras: elas as 

acompanham. Sobre os atentados brutais: elas os veem. E no segredo de sua psique, ainda 

plena dos instintos vitais, seguramente elaboram os mecanismos de defesa necessários à 

preservação da vida. 

  

 É analisando estes assuntos que me recordo de uma tese, estranha, mas séria e digna de 

reflexão, de um amigo meu, médico, homem de idade, sabedoria e ciência. Diz ele que nunca 

como hoje a humanidade pôde conviver tão perto da loucura. Ela entra diariamente através 

dos noticiários, dos fatos e das imagens, enfim, da comunicação moderna. E acrescenta: só 

quando o ser humano aceitar conviver com seu lado louco ele começa a se aproximar da cura. 

Negar a loucura é tão louco quanto ela. Aceitá-la como dado desse eterno conflito em 

superação no caminho absoluto que é o homem significa poder entrar em relação com a 

doença e só assim tratá-la, superá-la, dimensioná-la, aproveitar o fluxo de sua energia 

desordenada para a tarefa de reconstrução humana. 

  

 Desnecessário dizer que ele é psiquiatra. Como necessário é concluir o artigo dizendo: 

concordando ou não, sua tese merece reflexão. E perguntando com pavor: será mesmo 

necessário pagar um preço existencial tão alto para se ter esperança? Que ela venha com as 

crianças deste país que sei (por intuição) serão os pontais de uma civilização espiritualizada 

que há de emergir (já está começando) das cinzas da violência, se possível antes da 

generalização desta como única forma de resolver os conflitos e as diferenças entre os 

homens. Eros e Tanatos, sempre. Mas o amor é maior que o ódio. 

 Artur da Távola - 1979 
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01) O título do texto revela: 

 

(A) Censura. 

(B) Inconformação. 

(C) Descrença. 

(D) Ironia. 

 

02) Tendo em vista as ideias expostas no 

texto, é correto afirmar: 

 

(A) Para o autor, a televisão incentiva a 

violência. 

(B) O autor tem uma visão favorável da 

televisão como veículo de comunicação. 

(C) Távola questiona a autenticidade das 

notícias da televisão. 

(D) O texto revela um posicionamento de 

objeção do autor quanto aos meios de 

comunicação . 

 

03) O termo destacado tem o mesmo 

significado da palavra entre parêntese, 

exceto em: 

 

(A) “(...) para saber das guerras, ou as viam 

- idealizadas, glamourizadas e 

heroicizadas no cinema,” 5º parágrafo   

(sublime) 

(B) “Está podendo julgar e avaliar a que leva 

os seus desvarios.” 9º parágrafo   

(contrassenso) 

(C) “(...) ou se aniquila: no macro do mundo 

ou no micro de cada comunidade.” 9º 

parágrafo   (pulverizar) 

(D) “Mas o amor é maior que o ódio.”  12º 

parágrafo (contanto) 

 

 

 

 

 

 

 

04) Há marcas de oralidade em: 

 

(A) “Desnecessário dizer que ele é 

psiquiatra.” (12º parágrafo) 

(B) “O que divulga provoca também 

resistências.” (7º parágrafo) 

(C) “Pois bem, é neste ponto que três temas 

passam a ser profundamente 

entrelaçados (...)”  3º parágrafo 

(D) “Hoje, ninguém idealiza nada.” (5º 

parágrafo) 

 

05)  “Eros e Tanatos, sempre. Mas o amor é 

maior que o ódio.” 12º parágrafo 

 

É correto afirmar sobre essa frase: 

(A) O autor confirma a existência do Amor e 

da Morte no mundo. 

(B) O autor reforça a necessidade de ajuda 

de seres sobrenaturais. 

(C) Távola acredita na força da religião 

politeísta. 

(D) O autor acredita na mitologia para 

compreensão do mundo.  

 

06) Marque a alternativa que não apresenta 

linguagem conotativa: 

 

(A) “Todos estão ameaçados nesta bolota 

azul em que vivemos.”   (7º parágrafo) 

(B) “É meio pelo qual as coisas, as 

transformações e os fatos chegam aos 

indivíduos.” (2º parágrafo) 

(C) “Está secretando os anticorpos à 

violência e as atitudes necessárias à sua 

sobrevivência.” (9º parágrafo) 

(D) “(...) de uma civilização espiritualizada 

que há de emergir (...) das cinzas da 

violência (...).” (12º parágrafo) 
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07)  

 

 
 

Nessa charge, as palavras que podem ser 

classificadas como substantivos são em 

número de : 

(A) Um. 

(B) Dois. 

(C) Três. 

(D) Quatro. 

 

08)  “Ninguém aguenta tensões 

prolongadas.”  (9º parágrafo) 

 

O sujeito dessa frase é assim classificado: 

(A) Sujeito indeterminado. 

(B) Sujeito inexistente. 

(C) Sujeito desinencial. 

(D) Sujeito simples.  

 

09)  “Pergunto eu: será só o incentivo à 

violência o resultado único desse 

processo de informação em escala 

mundial?” 6º parágrafo 

 

O termo destacado nessa frase exerce a 

função de: 

(A) Complemento nominal. 

(B) Objeto direto. 

(C) Objeto indireto. 

(D) Predicativo.  

 

 

 

 

10) É uma palavra formada por derivação 

sufixal : 

 

(A) Compor. 

(B) Enriquecer. 

(C) Maldade. 

(D) Passatempo.  

 

11)  “Elas estão assistindo a tudo isso.”  (10º 

parágrafo) 

 

A regência do verbo destacado  contraria os 

padrões cultos da língua escrita em: 

(A) Cabe aos pais assistir os filhos.  

(B) Eu a convidei para assistir a peça 

comigo. 

(C) Esse é um direito que assiste à 

população. 

(D) Eu não assisto aos programas de 

violência.  

 

12)  “Logo, repudiar a violência é tarefa 

comum.”    (7º parágrafo) 

 

Mantendo-se o sentido da frase, a palavra 

destacada pode ser substituída pelas 

conjunções apresentadas a seguir, exceto:  

(A) Por conseguinte. 

(B) Contudo. 

(C) Portanto. 

(D) Assim.  

 

13) Marque a alternativa que contraria as 

regras de concordância: 

 

(A) Esperamos que Vossa Excelência 

cumpra vossas promessas. 

(B) Trata-se de dados estatísticos sobre a 

violência no Brasil. 

(C) Daqui a um mês estaremos em Brasília. 

(D) Bastam poucos minutos de guerra, e o 

mundo pode acabar.  
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14) A palavra “SE” é classificada como 

pronome apassivador em: 

 

(A) “(...) ou o homem se entende e 

redescobre o Direito estabelecendo seu 

primado, ou se aniquila (...).” 

(B) Se o homem praticar a palavra de Deus, 

não haverá violência. 

(C) As moscas apanham-se com mel, e não 

com fel.” 

(D) Para se ser herói, basta uma boa causa.  

 

15)  “Está se conhecendo em seus máximos 

e em seus mínimos, em suas grandezas 

e em suas patologias, como nunca antes 

da televisão fora possível.”    (9º 

parágrafo) 

 

O verbo destacado nessa frase está 

conjugado no: 

(A) Pretérito imperfeito do subjuntivo. 

(B) Pretérito imperfeito do indicativo. 

(C) Pretérito perfeito do indicativo. 

(D) Pretérito mais-que-perfeito do indicativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) O acesso a sites através do navegador 

web, como Google Chrome, por 

exemplo, é realizado através de URLs 

contendo o endereço desejado. Ao 

acessar uma url inicializada por https:// é 

CORRETO afirmar que:  

 

(A) Os dados são transmitidos por meio de 

uma conexão criptografada e que sua 

autenticidade pode ser verificada por 

meio de certificado digital. 

(B) Os dados são transmitidos para fins de 

e-commerce. 

(C) Os dados são provenientes de 

servidores mais atualizados que os 

servidores http://. 

(D) Não há diferença entre http:// e https:// 

 

17) Os computadores, através de conexões 

da placa mãe permitem a ligação de 

seus componentes. Existem diversos 

tipos de conexões em função de sua 

utilidade como Soquetes de memória, 

para instalação de memórias RAM, Slots 

PCI Express para conexões de placas de 

vídeo, dentre outros. Das alternativas 

abaixo, assinale a que NÃO corresponde 

a uma porta\conector destinado a 

conexão de unidades de 

armazenamento. 

 

(A) mSATA. 

(B) USB. 

(C) DVI. 

(D) IDE. 

 

INFORMÁTICA                                                                               

QUESTÕES DE 16 A 20 
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18) Em relação as funções do Software 

Microsoft Excel, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

 

(A) Função EXATO: Retorna o valor do 

número inteiro. 

(B) Função MÉDIA: Retorna a média 

(aritmética) dos argumentos. 

(C) Função SOMA: Soma todos os números 

de um intervalo de células. 

(D) Função SEN: Retorna o seno de um 

ângulo. 

 

19) Malwares, nome proveniente do termo 

em inglês MALicious softWARE, são 

códigos maliciosos que podem realizar 

ações danosas e maliciosas em 

computadores contaminados. 

 

Considerando as definições abaixo: 

I. Ransonware - Restringe o acesso ao 

sistema infectado e cobra um resgate 

para que o acesso possa ser 

restabelecido. 

II. Spyware - Recolhe informações sobre o 

usuário, sobre os seus costumes na 

Internet e transmite essa informação, 

sem o conhecimento e consentimento do 

usuário. 

III. Screenlogger - Grava telas que o usuário 

acessa e a área em volta do clique do 

mouse e às envia pela Internet. 

IV. Adware - Executa automaticamente e 

exibe uma grande quantidade de 

anúncios sem a permissão do usuário. 

 

Está correto, 

(A) Apenas I, II e III 

(B) Apenas II e III 

(C) Apenas II, III e IV 

(D) I, II, III e IV 

 

 

20) Das opções abaixo assinale a que NÃO 

corresponde a um periférico de saída. 

 

(A) Leitor de código de barras. 

(B) Impressora. 

(C) Monitor CRT. 

(D) Óculos para realidade virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Publicidade
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21) A Atenção Primária à Saúde poder ser 

definida como “atenção essencial à 

saúde baseada em tecnologia e métodos 

práticos, cientificamente comprovados e 

socialmente aceitos, tornados 

universalmente acessíveis a indivíduos e 

famílias na comunidade, a um custo que 

tanto a comunidade quanto o país, 

possam arcar em cada estágio de seu 

desenvolvimento.” São atributos 

essenciais da Atenção Primária à Saúde, 

exceto: 

 

(A) Acesso de primeiro contato. 

(B) Longitudinalidade. 

(C) Integralidade. 

(D) Competência cultural. 

 

22) Assinale a alternativa que se refere o 

texto abaixo: 

 

Ocorrem quando o torque produzido pelo 

músculo é menor do que o da resistência 

externa, levando ao seu alongamento. Nas 

ações excêntricas, observa-se a formação 

de pontes cruzadas e o deslizamento das 

moléculas de actina sobre as de miosina que 

ocorre no sentido do alongamento do 

sarcômero, ou seja, ocorre o alargamento da 

zona H, variando com a magnitude do 

alongamento dos sarcômeros 

 

(A) Ações Musculares Excêntricas 

(B) Ações Musculares Proprioceptivas 

(C) Ações Musculares Concêntricas 

(D) Ações Musculares Isométricas 

 

 

 

 

 

 

 
 

23) Quais os nutrientes que, além de regular 

enzimas e hormônios, participam da 

manutenção do ritmo cardíaco, da 

contração muscular, do funcionamento 

cerebral e do equilíbrio do organismo 

como um todo? 
 

(A) Os Polissacarídeos 

(B) As Vitaminas e Minerais 

(C) As Proteínas 

(D) Os Carboidratos Complexos 
 

24) Julgue se as afirmações abaixo são 

verdadeiras, e em seguida assinale a 

alternativa correta: 
 

I. Em exercícios de longa duração, o 

sistema anaeróbio é a principal via para 

a ressíntese de ATP, ocorrendo nas 

mitocôndrias e utilizando oxigênio. 

II. A energia necessária para a contração 

muscular, durante a realização de 

exercícios físicos, é proveniente da 

hidrólise de ATP, onde sua concentração 

intramuscular é extremamente alta, 

sendo suficiente para fornecer energia 

por um período relativamente longo. 

III.  Ao se observar a contribuição 

energética dos três sistemas energéticos 

em função do tempo de esforço, é 

possível observar que o sistema 

fosfagênio representa o principal sistema 

energético para esforços de intensidade 

máxima entre 1 e 10 segundos, 

dependendo especificamente da 

contribuição do sistema creatina-fosfato 

para a produção de energia. 
 

(A) Somente as afirmações I e III são 

verdadeiras. 

(B) Somente a afirmação II é verdadeira. 

(C) Somente a afirmação III é verdadeira. 

(D) As afirmações I, II e III são verdadeiras. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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25) A avaliação das dobras cutâneas é uma 

metodologia utilizada para medir, 

basicamente, a espessura da pele e do 

tecido adiposo subcutâneo em locais 

específicos do corpo do avaliado. 

Assinale a alternativa em que os pontos 

anatômicos e respectivas referências 

anatômicas e posições para a 

mensuração das dobras cutâneas, não 

estão descritos corretamente: 

 

(A) A posição para a mensuração da dobra 

cutânea no do tríceps deve ser direção 

vertical. 

(B) A dobra da subescapular é medida a dois 

centímetros acima do ângulo inferior da 

escápula e a direção da dobra é na 

horizontal. 

(C) A dobra da suprailíaca é medida 

diagonalmente acima da crista ilíaca, ao 

longo da linha auxiliar anterior, e a 

direção da dobra é na diagonal. 

(D) Para a mensuração da dobra cutânea na 

perna, localiza-se o ponto médio entre a 

linha inguinal e a borda próxima da 

patela, e o peso do corpo deve estar 

apoiado uma perna, enquanto a medida 

é realizada na outra. 

 

26)  Com relação às Diretrizes da Política 

Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva, 

assinale a alternativa incorreta: 

 

(A) Do nascimento aos três anos, o 

atendimento educacional especializado 

se expressa por meio de serviços de 

estimulação precoce, que objetivam 

otimizar o processo de desenvolvimento 

e aprendizagem em interface com os 

serviços de saúde e assistência social. 

 

 

(B) Na educação superior, a educação 

especial se efetiva por meio de ações 

que promovam o acesso, a permanência 

e a participação dos alunos. Estas ações 

envolvem o planejamento e a 

organização de recursos e serviços para 

a promoção da acessibilidade 

arquitetônica, nas comunicações, nos 

sistemas de informação, nos materiais 

didáticos e pedagógicos, que devem ser 

disponibilizados nos processos seletivos 

e no desenvolvimento de todas as 

atividades que envolvam o ensino, a 

pesquisa e a extensão. 

(C) O atendimento educacional 

especializado tem como função 

identificar, elaborar e organizar recursos 

pedagógicos e de acessibilidade que 

eliminem as barreiras para a plena 

participação dos alunos, considerando 

suas necessidades específicas. 

(D) As atividades desenvolvidas no 

atendimento educacional especializado 

não devem se diferenciam daquelas 

realizadas na sala de aula comum, 

sendo, portanto, substitutivas à 

escolarização. Esse atendimento não 

visa ser um complemento ou suplemento 

a formação dos alunos, mas uma 

alternativa com vistas à autonomia e 

independência na escola e fora dela. 

 

27)  A dominância em um dos lados do 

nosso corpo representa uma maior força 

muscular, mais precisão e rapidez. Se 

uma pessoa usa a mão direita, e o olho 

e o pé esquerdo, ou qualquer outra 

combinação que possamos imaginar 

desde que não se usem todos os órgãos 

(mãos, olhos e pés) do seu lado 

dominante, seja ele esquerdo ou direito 

cruzando com o lado não dominante, ela 

possui: 
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(A) Lateralidade Heterogênea 

(B) Lateralidade Ambidestra 

(C) Lateralidade Cruzada 

(D) Lateralidade Difusa 

 

28)  A manifestação da força muscular pode 

ocorrer de diferentes formas. Nas 

alternativas abaixo assinale àquela que 

se refere a descrição do teste para a 

averiguar a Força Máxima Dinâmica. 

 

(A) Para realizar sua mensuração, podem-

se utilizar dinamômetros, aparelhos de 

musculação, ou exercícios como flexão 

de braços, abdominais ou 

agachamentos, para os determinados 

tipos de trabalho. O teste deve ter 

duração mínima de 2 segundos e 

máxima de 5 segundos, com contração 

estática em uma posição de sustentação 

da carga, sem movimentação angular, 

determinada pelo avaliador. A 

informação obtida desse teste é 

exatamente a quantidade de carga 

suportada (em quilos), de maneira 

estática e pelo tempo pré-estipulado pelo 

avaliador. 

(B) É a capacidade dos músculos de 

suportar uma determinada carga de 

exercício, por certo número de 

repetições ou por certo período, de forma 

dinâmica ou isotônica. Esse tipo de 

avaliação compreende diversos 

exercícios e formas diferentes de 

aplicação. Esses testes refletem tanto as 

condições metabólicas (metabolismo 

anaeróbio predominante, tanto lático 

quanto alático), quanto as condições 

neuromusculares (recrutamento de 

unidades motoras) dos indivíduos 

avaliados. 

 

 

(C) Nessa avaliação, a partir do resultado 

obtido no teste de 1RM (em quilos), 

calcula-se 60% dessa carga e executa-

se o exercício contabilizando o número 

de repetições e o tempo despendido até 

o avaliado atingir a exaustão voluntária 

máxima. Tanto o número máximo de 

repetições alcançadas, como o tempo 

despendido para a sua execução, são as 

variáveis retiradas deste protocolo que 

servem como critérios de comparação 

para uma avaliação posterior. 

(D) A avaliação mais representativa dessa 

variável da força muscular é o teste de 

uma repetição máxima (1RM). Nesse 

teste, o avaliado tem 3 tentativas, 

intercaladas por pausas de 3 minutos, 

para alcançar a carga (em quilos) 

referente a uma única repetição máxima. 

Esse teste geralmente é executado 

utilizando-se os aparelhos da sala de 

musculação, mas pode ser aplicado em 

qualquer tipo de exercício, utilizando-se 

implementos como halteres, barras, 

anilhas, caneleiras e elásticos. 
 

29) De acordo com a Política Nacional de 

Atenção Básica, qual função da atenção 

básica está descrita abaixo, para 

contribuir com o funcionamento das 

Redes de Atenção à Saúde? 
 

Identificar riscos, necessidades e 

demandas de saúde, utilizando e 

articulando diferentes tecnologias de 

cuidado individual e coletivo, por meio de 

uma clínica ampliada capaz de construir 

vínculos positivos e intervenções clínica 

e sanitariamente efetivas, na perspectiva 

de ampliação dos graus de autonomia 

dos indivíduos e grupos sociais. 
 

(A) Ser resolutiva 

(B) Coordenar o cuidado 

(C) Ser base 

(D) Ordenar as redes 



 
 

 CARGO: EDUCADOR FÍSICO                                                                                                                Página 12 de 14 
 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE - MA 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

30)  Assinale a alternativa que está de 

acordo com os princípios em que as 

ações e serviços públicos de saúde e os 

serviços privados contratados ou 

conveniados que integram o Sistema 

Único de Saúde (SUS), são 

desenvolvidos: 

 

(A) Conjugação dos recursos financeiros, 

tecnológicos, materiais e humanos da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios na prestação de serviços 

de assistência à saúde da população. 

(B) A centralização político-administrativa, 

com direção única em cada esfera de 

governo. 

(C) A não utilização da epidemiologia para o 

estabelecimento de prioridades, a 

alocação de recursos e a orientação 

programática. 

(D) Ênfase na centralização dos serviços 

para os municípios. 

 

31)  Que elemento da psicomotricidade está 

descrito abaixo? 

 

É a capacidade de movimentar o próprio 

corpo de forma integrada, dentro de um 

ambiente contendo obstáculos, passando 

por eles. Movimentos com rastejar, 

engatinhar, e andar, irão propiciar a criança 

o desenvolvimento das primeiras noções 

espaciais: perto, longe, dentro, fora. 

 

(A) A dominância lateral 

(B) A organização do corpo no espaço 

(C) O equilíbrio 

(D) A coordenação dinâmica 

 

 

 

 

 

32)  A pirâmide alimentar ou a representação 

gráfica do equilíbrio alimentar foi criada 

nos Estados Unidos no início da década 

de 1990. A pirâmide brasileira é dividida 

em 08 grupos de alimentos, distribuídos 

em 04 níveis ou andares. Que grupo de 

alimentos está na base da pirâmide e 

deve ser consumida em maior proporção 

e diariamente? 

 

(A) Proteínas 

(B) Hortaliças e frutas 

(C) Carboidratos 

(D) Gorduras e açúcares 

 

33) Recorte, colagem, encaixe e escrita, são 

exemplos de: 

 

(A) Coordenação Motora Ampla 

(B) Estruturação Espacial 

(C) Coordenação Motora Fina 

(D) Esquema Corporal 

 

34) Nos itens abaixo, assinale (1) para 

capacidades motoras condicionantes e 

(2) para capacidades motoras 

coordenativas, e em seguida marque a 

alternativa com a sequência correta: 

 

 ) Atributos associados à resistência, à 

força, à velocidade e às suas 

combinações. 

 ) O ponto central refere-se aos 

processos de controle motor, 

responsável pela organização e 

formação dos movimentos. 

 ) Fundamentam-se na assunção, na 

elaboração e no processamento de 

informações e no controle da 

execução dos movimentos por meio 

dos analisadores táteis, visuais, 

acústicos, estático-dinâmicos e 

sinestésicos. 
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 ) Apresentam fatores primordiais que 

são características da ação muscular, 

a disponibilidade de energia biológica 

e, por conseguinte, as condições 

orgânicas do sujeito. 
 

(A) (2); (1); (2); (1) 

(B) (2); (1); (1); (2) 

(C) (1); (2); (1); (2) 

(D) (1); (2); (2); (1) 

 

35) O Programa Academia da Saúde tem 

como objetivo principal contribuir para a 

promoção da saúde, produção do 

cuidado e de modos de vida saudáveis, 

a partir da ação de profissionais 

qualificados, que atuarão em espaços 

dotados de infraestrutura adequada e 

construídos especialmente para esse 

fim, desenvolvendo atividades para 

população em geral. Que diretriz da 

Política Nacional de Humanização 

(PNH), do Ministério da Saúde, 

preconiza a participação de diferentes 

sujeitos na discussão e implementação 

de qualidades físicas dos espaços e 

equipamentos, favorecendo novas 

relações, novos modos de trabalho e de 

uso? 
 

(A) Ambiência 

(B) Acessibilidade 

(C) Viabilidade 

(D) Sustentabilidade 

 

36) Assinale a alternativa no qual a 

afirmação não é verdadeira: 

 

(A) A presença da ginástica no programa de 

Educação Física se faz legítima na 

medida em que permite ao aluno a 

interpretação subjetiva das atividades 

ginásticas, através de um espaço amplo 

de liberdade para vivenciar as próprias 

ações corporais. 

(B) O esporte pode ser definido como sendo 

a fase avançada do jogo, que assume 

características espetacularizantes e 

generalizantes, traduzido por regras, 

expansão e seleção, onde todo esporte 

é jogo, mas nem todo jogo é esporte. 

(C) Dentro das aulas de Educação Física na 

escola, a dança deve estar inserida 

como vivência, sempre tendo a 

preocupação com a habilidade técnica a 

fim de assegurar os objetivos e 

especificidades para a Educação Física, 

onde o objetivo da escola seria de 

preparar profissionais para áreas 

especificas, oferecendo uma ampla 

gama de vivências corporais. 

(D) As características do jogo são o prazer, 

as regras flexíveis e o caráter ficcional e 

improdutivo, sendo que o jogo precisa 

ser um ato livre e voluntário, pois se for 

imposto, acaba por descaracterizá-lo, 

pois a criança que joga não se preocupa 

com aquisição de habilidades motoras, 

pois ela brinca sem se preocupar e o 

jogo tende a ter um fim em si mesmo. 

 

37) Os polos do Programa Academia da 

Saúde são construídos em espaços 

públicos como praças e parques. Nesses 

espaços são realizadas as seguintes 

atividades, exceto: 

 

(A) Práticas artísticas (teatro, música, 

pintura e artesanato). 

(B) Promoção de atividades de fisioterapia e 

reabilitação. 

(C) Promoção de práticas corporais e 

atividades físicas (ginástica, lutas, 

capoeira, dança, jogos esportivos e 

populares, yoga, tai chi chuan, dentre 

outros) 

(D) Promoção de atividades de segurança 

alimentar e nutricional e de educação 

alimentar 
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38)  Assinale a alternativa que preenche 

respectivamente as lacunas do texto da 

maneira correta: 

 

  

_________________ representa(m) o 

elemento da estrutura de preparação do atleta 

e inclui uma série de ___________________, 

que, por sua vez, representam o elemento de 

estrutura de preparação do atleta, o qual inclui 

uma série de ________________ou 

competições orientadas para a solução das 

tarefas de um dado(a) __________________. 

 

(A) Sessões de treinamento; microciclos; 

mesociclos; macrociclo. 

(B) Macrociclo; sessões de treinamento; 

microciclos; mesociclo. 

(C) Mesociclo; microciclos; sessões de 

treinamento; macrociclo. 

(D) Microciclos; sessões de treinamento; 

macrociclo; mesociclo. 

 

39)  Assinale a alternativa que se refere os 

conceitos abaixo: 

 

I. Permite manter por um determinado 

período de tempo, um esforço em que o 

consumo de O2 equilibra-se com a sua 

absorção (STEADY – STATE), sendo os 

esforços de fraca ou média intensidade.  

II. É o tipo de força que explica o fato de 

haver força produzindo calor e não 

havendo produção de trabalho em forma 

de movimento.  

 

(A) I. Força Explosiva (Potência); II. Força 

Linear 

(B) I. Resistência Aeróbica; II. Força 

Isométrica 

(C) I. Resistência Anaeróbica; II. Força 

Estática 

(D) I. Resistência Muscular Localizada; II. 

Força Explosiva 

40)  No que concerne à ética do profissional 

da saúde, é importante ressaltar a 

necessária adoção de determinados 

atributos morais para este tipo de 

prestação de serviços, cujos atributos 

orientarão a conduta do profissional pelo 

respeito incondicional à vida humana e 

às diferenças entre as pessoas, além do 

aprimoramento contínuo da arte como 

condicionante da aplicação da técnica 

voltada para a promoção humana. Que 

atributo moral está sendo descrito 

abaixo? 

 

É a consciência dos limites profissionais, 

mas, sobretudo, do respeito a estes limites. O 

conhecimento destes promoverá, 

certamente, uma conduta profissional correta, 

que não ultrapassará as fronteiras inerentes 

à ciência e à técnica e, principalmente, os 

limites do próprio profissional. Talvez possa 

ser mais explicitada pelos seus opostos, 

caracterizados pelos abusos e exagero, ou a 

falta de consciência e adequada percepção 

do cuidado ao outro, que é a essência da 

profissão. 

 

(A) Temperança 

(B) Prudência 

(C) Empatia 

(D) Justiça 

 

 

 


