ESTADO DO MARANHÃO
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR (EDITAL 01/2018)
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

CARGO CÓD 126 – EDUCADOR FÍSICO

Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 50 (cinquenta) 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.
Exemplo:
Português
15

Legislação do SUS
05

Conhecimentos Específicos
30

A

B

A

D

02- 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.
03- 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.
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre outros.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
05. Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 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.
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. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso Público.
10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME:____________________________________________________________________________Nº DE INSCRIÇÃO_____________

DURAÇÃO:
4 horas

HORÁRIO: (MANHÃ)
8h às 12h

DATA: (1ª ETAPA)
24 de fevereiro de 2019

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.concursopacolumiar@outlook.com
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

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

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

Em um mundo globalizado, dominado pelo capitalismo, o consumo está diretamente interligado ao
desenvolvimento da sociedade. Quanto mais se consome, maior seria o desenvolvimento e a estabilidade econômica
de cada estado e região.
Para os pesquisadores, o consumo desenfreado é reflexo das diversas crises econômicas que o mundo já
enfrentou e vem enfrentando. Estudos apontam que a sociedade atual reconhece que o consumo é sinônimo de
felicidade e bem-estar, e até mesmo de prestígio e de status.
O problema é que há uma relação estreita e forte entre o consumismo, a sociedade e o meio ambiente. Isso
porque para atender a demanda da produção e do consumo é necessário retirar matérias-primas da natureza, fabricar e
transportar materiais, fazer grande uso de energia elétrica e de água, entre outros. Tudo isso gera emissão de gases
poluentes, degradação e devastação ambiental, poluição geral e, consequentemente, a destruição de ecossistemas.
As pessoas, devido ao sistema em que vivem, onde o importante é o que você tem e não que você é,
tendem a desenvolver distúrbios caracterizados pela compulsão em comprar coisas desnecessárias que talvez nunca
usarão. Além disso, elas são influenciadas por um dos maiores difusores do consumismo: a mídia. Todos os dias
somos “bombardeados” com milhares de propagandas. São milhões e milhões de gastos para tentar nos fazer
comprar os produtos.
O consumismo também causa consequências à sociedade, já que contribui para o processo de degradação
das relações sociais. Muitas vezes, excluímos pessoas, as quais julgamos pelo simples fato de elas não possuírem tal
coisa ou não estarem com “roupas da moda”. É surpreendente como uma pessoa é “crucificada” pelo simples fato de
não se submeter ao sistema que privilegia poucos, faz você valer o que possui, e que paga centavos a uma criança
chinesa para produzir produtos que são vendidos do outro lado do mundo, por preços absurdamente altos. Além de
consequências ruins ao consumista, que sofre processos de alienação, multiplicação de supérfluos (que contribuem
para o processo de degradação das relações sociais e entre sociedades) e a oneomania (que é um distúrbio
caracterizado pela compulsão de gastar dinheiro que é mais comum nas mulheres tomando uma proporção de quatro
por um).
Mas a parte mais desastrosa é a do meio ambiente. Como é possível um planeta suportar um sistema em
que a lei vigente é: “use, descarte, compre sempre o novo”? Estamos destruindo a Terra para satisfazermos nossos
prazeres supérfluos, que incentivam o desperdício e geram uma enorme quantidade de lixo. Estamos caminhando
para um colapso ambiental e prova disso são as mudanças climáticas que vem ocorrendo no Planeta Terra.
Essa relação entre consumo e sustentabilidade, no entanto, vai além da etapa de produção. Com a grande
quantidade de opções e a alta tecnologia, cada vez mais os produtos têm menor tempo de vida útil e maior
dificuldade de conserto, o que gera um enorme número de resíduo eletrônico.
Atualmente, o desenvolvimento sustentável é a principal solução contra a crise ambiental que o planeta
enfrenta, já que é considerado o equilíbrio entre sociedade, natureza e economia.
Nesse sentido, com o aumento dos problemas ambientais, muitas empresas e organizações se unem para
procurar maneiras de fazer com que o país se desenvolva de forma sustentável, a fim de garantir seu progresso sem
comprometer o futuro. Algumas estratégias e políticas foram instituídas para possibilitar mudanças nos padrões de
consumo. A educação ambiental é um importante passo para o desenvolvimento sustentável. Isso porque é preciso
conscientizar todos os setores da sociedade para que haja um movimento completo e eficiente em prol do meio
ambiente.
Nossa relação de consumo atual está nos levando a uma séria crise ambiental. Por isso, a urgência em
trabalhar políticas mais eficientes e concretas sobre esse tema. Já estamos atrasados, mas ainda há tempo.
FONTE: https://ecotelhado.com/consumismo-voce-sabe-as-consequencias-que-geram-na-sua-vida/
CARGO: EDUCADOR FÍSICO
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QUESTÃO 04

QUESTÃO 01

1

Constitui um ponto de vista do autor expresso no texto:
A)

O ato de comprar sem necessidade, numa sociedade
capitalista, faz parte de uma cultura em declínio.

B)

A)

O consumo exacerbado, fomentado pelo ciclo produtivo
do mercado, torna o consumista mais uma mercadoria a
ser consumida pela engrenagem industrial.

C)

Sobre os recursos linguísticos usados no texto, é CORRETO
afirmar:

B)

O modelo de produção em série adotado pelo
capitalismo colabora, de forma vital, para a satisfação

C)

duradoura e significativa do cidadão consumidor.
D)

O poder de criar necessidades de uso de novos

D)

produtos, próprio da sociedade de consumo, faz o

Os conectores “que” e “que”, em “Estudos apontam que
a sociedade atual” (L.5), e, em “o importante é o que
você tem” (L.11), são iguais do ponto de vista
morfológico.
Os vocábulos “o” e “o”, em “onde o importante é o que
você tem e não que você é,” (L.11) possuem o mesmo
valor morfológico.
A expressão “relação” (L.7) mudará de função sintática
caso haja a substituição do verbo “haver” pela forma
verbal correlata “existir”.
A expressão “da natureza” (L.8) complementa o sentido
de um verbo, na função de objeto indireto.

consumidor racionalizar as suas opções de compra.
QUESTÃO 05
QUESTÃO 02
A ação verbal que está devidamente explicada é:
Depreende-se do texto:
A)

B)

C)

D)

O sistema de produção, ao criar novos produtos para
satisfazer a novas necessidades fomentadas pelo
mercado, proporciona o aumento de agressão ao meioambiente e provoca impactos negativos nas relações
pessoais.
A sociedade capitalista cria maior abundância de
produtos para satisfazer às necessidades reais dos
cidadãos, e isso tende a promover uma transformação
positiva da realidade social contemporânea e do meio
ambiente.
Os meios de produção, nas sociedades capitalistas,
estão baseados na acumulação de armazenamento de
produtos para atender à satisfação do detentor do
capital e à do consumidor deles.
A ideologia do capitalismo está voltada para a produção
de mercadorias supérfluas comercializáveis, em
seguida, substituídas por outras, com a finalidade de
distribuir os resultados do trabalho humano.

A)
B)
C)
D)

“vem enfrentando” (L.5) – presente momentâneo.
“haja” (L.38) – ação incerta no presente.
“seria” (L.2) - ação passada que expressa incerteza.
“enfrentou” (L.5) – ação passada concluída anterior a
uma outra ação passada.

QUESTÃO 06
Com referência ao texto, é CORRETO afirmar:
A)
B)
C)
D)

O termos “até” (L.6) é marcador de limite.
“tendem” (L.12) é forma verbal anunciadora de
indeterminação do sujeito.
“nos” (L.40) exerce função sintática de objeto indireto.
Na oração “Todos os dias somos “bombardeados” com
milhares de propagandas.” (L.13/14), o predicado é
verbal.

QUESTÃO 07

QUESTÃO 03
Há uma relação de proporcionalidade em:
O enunciador na construção de seu discurso:
A)

Vale-se tão somente da linguagem literal.

B)

Mostra-se impassível na análise da realidade enfocada.

C)

Estrutura os parágrafos a partir de posicionamentos
filosóficos nem sempre abonados integralmente.

D)

Apresenta, em certos trechos, pontuação emotiva e
aproveitamento do nível coloquial da linguagem.

CARGO: EDUCADOR FÍSICO

A)

B)

C)
D)

“Quanto mais se consome, maior seria o
desenvolvimento e a estabilidade econômica de cada
estado e região.” (L.2/3).
“Para os pesquisadores, o consumo desenfreado é
reflexo das diversas crises econômicas que o mundo já
enfrentou e vem enfrentando.” (L.4/5).
“Além disso, elas são influenciadas por um dos maiores
difusores do consumismo: a mídia.” (L.13).
“O consumismo também causa consequências à
sociedade, já que contribui para o processo de
degradação das relações sociais.” (L.16/17).
Página | 4
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O verbo é o elemento central da informação em:
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QUESTÃO 13
Leia os itens abaixo

“o consumo desenfreado é reflexo das diversas crises

I. “excluímos pessoas” (L.17).

econômicas” (L.4).

II. “elas não possuírem tal coisa” (L.17/18).

B)

“o consumo é sinônimo de felicidade” (L.5/6).

III. “paga centavos a uma criança chinesa” (L.19/20).

C)

“elas são influenciadas por um dos maiores difusores do

A)

consumismo: a mídia.” (L.13).
D)

“Mas a parte mais desastrosa é a do meio ambiente. ”
(L.25).

QUESTÃO 09
No texto, a palavra “altos” (L.21) exerce a mesma função
sintática que a expressão:

Nos fragmentos transcritos, os termos em negrito podem ser
substituídos, respectivamente, por
A)

I = nas, II = na, III = lhe.

B)

I = lhes, II = lhe, III = lhe.

C)

I = las, II = na, III = lhe.

D)

I = as, II = a, III = a.

QUESTÃO 14
A)

“das relações sociais” (L.22).

B)

“de cada estado” (L.3).

C)

“de energia elétrica” (L.9).

D)

“de gases poluentes” (L.9/10).

QUESTÃO 10

Há ditongo e dígrafo, respectivamente, na alternativa
A)

“energia” (L.9) e “mulheres” (L.23).

B)

“lei” (L.26) e “vem” (L.28).

C)

“sociedade” (L.5) e “isso” (L.9).

D)

“vivem” (L.11) e “mundo” (L.1).

Introduz uma ideia de causa:
QUESTÃO 15
A)
B)
C)
D)

“Para” (L.8).
“onde” (L.11).
“pelo” (L.19).
“com” (L.35).

A forma verbal transcrita à esquerda que pode ser
substituída, mantendo-se o seu sentido original, pela
expressão indicada à direita é

QUESTÃO 11
No texto:
A)
B)
C)
D)

“como” (L.18) indica comparação.
“já que” (L.16) expressa causa.
“já que” (L.33) introduz uma explicação.
“a fim de” (L.35) indica direção.

A)

“contribuem” (L.16) – tínhamos contribuído.

B)

“vivem” (L.11) – estavam vivendo.

C)

“haja” (L.38) – possa haver.

D)

“gera” (L.9) – teria gerado.

QUESTÃO 12
A base primitiva de formação das palavras “empresas” (L.34)
e “conscientizar” (L.38) é um
A)
B)
C)
D)

verbo e substantivo
substantivo e adjetivo.
verbo e adjetivo
substantivo e verbo.

CARGO: EDUCADOR FÍSICO
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LEGISLAÇÃO DO SUS
QUESTÃO 16

QUESTÕES DE 16 A 20
QUESTÃO 19

Segundo o art. 200, da Constituição Federal de 1988,
compete ao Sistema Único de Saúde (SUS), além de outras
atribuições, nos termos da lei:

De acordo com a lei 8.080/90 que dispõe sobre as condições

I.

e dá outras providências, são atribuições comuns à União,

II.
III.
IV.

Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e
substâncias de interesse para a saúde e participar da
produção
de
medicamentos,
equipamentos,
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
Executar as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
Ordenar a formação de recursos humanos na área de
saúde e de administração de empresas.
Participar da formulação da política e da execução das
ações de saneamento básico.

para promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes

Estados, Distrito Federal e Municípios, EXCETO:
A)

nutrição.
B)

Realizar pesquisas e estudos na área da saúde.

C)

Elaboração e atualização periódica do plano de saúde.

D)

Administração de recursos financeiros destinados, em
cada ano, à saúde.

Os itens CORRETOS são:
A)
B)
C)
D)

Apenas I e II.
Apenas II e IV.
Apenas I, II e IV.
Apenas II, III e IV.

Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e

QUESTÃO 20
Conforme a Portaria 2.488/2011, a quantidade de Equipes de
Saúde

da

Família

na

modalidade

transitória

ficará

condicionada aos seguintes critérios:
QUESTÃO 17
O financiamento do SUS constitucional é realizado através de
recursos da seguridade social, bem como de outras fontes. A
lei nº 8.080/90 define as demais fontes de financiamento do
SUS, entre as quais podemos citar, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

Alienações patrimoniais e rendimentos de capital.
Serviços de proteção ao meio ambiente e apoio ao
desenvolvimento sustentável.
Serviços que possam ser prestados sem prejuízo da
assistência à saúde.
Taxas, multas, emolumentos e preços públicos
arrecadados no âmbito do Sistema Único de Saúde.

QUESTÃO 18
De acordo com a Lei nº 8.142/1990 que dispõe sobre a
participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as
transferências intergovernamentais de recursos financeiros
na área da saúde, os recursos do Fundo Nacional de Saúde
(FNS) serão alocados como, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

A)

Município com até 20 mil habitantes e contando com 01
(uma) a 03 (duas) equipes de Saúde da Família, poderá
ter apenas 1 (uma) equipe na modalidade transitória.

B)

Município com até 20 mil habitantes e com mais de 03
(três) equipes poderá ter até 2 (duas) equipes na
modalidade transitória.

C)

Municípios com população entre 20 e 50 mil habitantes
poderá ter até 50% (cinquenta por cento) das equipes
de Saúde da Família na modalidade transitória.

D)

Município com população entre 50 e 100 mil habitantes
poderá ter até 20% (vinte por cento) das equipes de
Saúde da Família na modalidade transitória.

Despesas de custeio e de capital do Ministério da
Saúde, seus órgãos e entidades, da administração
direta e indireta.
Investimentos previstos em lei orçamentária, de
iniciativa do Poder Executivo e aprovados pela
Conferência de Saúde.
Investimentos previstos no Plano Quinquenal do
Ministério da Saúde.
Cobertura das ações e serviços de saúde a serem
implementados pelos Municípios, Estados e Distrito
Federal.

CARGO: EDUCADOR FÍSICO
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QUESTÕES DE 21 A 50
B)

QUESTÃO 21
A disponibilidade de métodos que permitam estimar a
composição corporal é fundamental para avaliação de atletas
e do estado de saúde de indivíduos. Entre os métodos
existentes, as medidas de dobras cutâneas são
habitualmente utilizadas na população brasileira, devido à
sua facilidade e relativa precisão em estimar a gordura
corporal. Fazendo-se uso da imagem abaixo, identifique a
alternativa a que se refere aos pontos numerados de aferição
de dobras cutâneas:

C)

D)

3

A preferência manual é a manifestação comportamental
mais lateralizada da população humana. A idade dos 3
anos parece marcar o início do aumento considerável no
uso preferencial por uma das mãos, normalmente a
direita.
A Perspectiva do Amadurecimento como ferramenta de
estudo do desenvolvimento motor afirma que este é um
processo interno ou inato dirigido por um relógio
biológico ou genético. O ambiente pode acelerar ou
tornar mais lento o processo de mudança, mas não
pode mudar o curso do indivíduo, que é determinado
biologicamente.
A Coordenação motora é a habilidade de integrar, em
padrões eficientes de movimento, sistemas motores
separados com modalidades sensoriais variadas. O
comportamento coordenado requer que a criança
desempenhe movimentos específicos, em série, rápida
e precisamente. Esses movimentos coordenados devem
ser sincronizados, rítmicos e apropriadamente
sequenciais.

2
QUESTÃO 23

1

“Educação motora seria então o ramo pedagógico da
possível ciência da motricidade humana que se preocuparia
em educar aquilo que se faz mover, educar a motricidade,
educar a corporeidade, nomes todos diferentes pela nossa
história classificatória e definitória: educar, em última análise,
A)
B)
C)
D)

Protocolo de Yuhasz (1962).
Protocolo de Pollock e col., 1984.
Protocolo de Guedes, 1994.
Protocolo de Faulkner, 1968.

o próprio homem.” (Ademir De Marco, 1995). O engajamento
na educação motora tem por princípio a busca da relevância
dessa disciplina no contexto da educação escolar; isso só
não será possível na revisão de valores em que:

QUESTÃO 22
Diversos autores, ao longo dos tempos, têm se debruçado
sobre a problemática da aprendizagem motora, bem como da
sua definição. Segundo FONSECA, V. “a aprendizagem visa
uma adaptação a situações novas, inéditas, imprevisíveis,
isto é, uma disponibilidade adaptativa a situações futuras”
Sobre aprendizagem e desenvolvimento motor identifique a
alternativa ERRADA:
A)

A)

... o respeito ao ritmo próprio executados pelos
participantes da educação motora ceda lugar ao ritmo
padronizado e uníssono da prática de atividades físicas
na educação física.

B)

... o corpo-objeto da educação física ceda lugar para o
corpo-sujeito da educação motora.

A
principal
característica
dos
estudos
de
desenvolvimento motor tem sido a descrição das
mudanças motoras que vão ocorrendo ao longo da vida
do ser humano. O modelo proposto por Gallahue divide
o desenvolvimento motor em estágios relacionando-o
com faixas etárias aproximadas e as mudanças motoras
apresentam,
sequencialmente,
os
movimentos
rudimentares, movimentos reflexos,
movimentos
culturalmente
determinados,
os
movimentos
fundamentais e a combinação de movimentos
fundamentais.

CARGO: EDUCADOR FÍSICO

C)

... o ato mecânico no trabalho corporal da educação
física ceda lugar para o ato da corporeidade consciente
da educação motora.

D)

... a busca frenética do rendimento da educação física
ceda lugar para prática prazerosa e lúdica da educação
motora.
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QUESTÃO 24
A obesidade e o excesso de peso são fenômenos que se
alastram de forma descontrolada na sociedade moderna,
causando enorme prejuízo econômico e atuando
negativamente em aspectos qualitativos e quantitativos da
vida de milhões de pessoas. Desta forma, obter meios
eficazes de emagrecer se tornou uma questão de saúde
pública. É errada a alternativa que trata do exercício físico
para emagrecimento:
A)

B)

C)

D)

O exercício físico realizado em alta intensidade pode ser
uma estratégia eficaz para o processo de
emagrecimento, mostrando atuar mais no processo de
perda de peso em relação ao exercício de intensidade
moderada.
O exercício de alta intensidade (ciclismo) necessita de
22% mais energia quando comparado ao mesmo
exercício realizado em baixa intensidade.
A oxidação de ácidos graxos apresenta-se mais
acentuada em exercícios de alta intensidade,
principalmente no período pós-exercício, quando a
síntese de glicogênio está aumentada para repor os
estoques que foram depletados durante a realização da
atividade.
A estratégia mais eficiente para redução do excesso de
gordura corporal é a realização de exercícios aeróbios.
Tal indicação baseia-se no fato de os exercícios de
baixa intensidade e longa duração utilizarem as
gorduras como fonte prioritária de energia para
ressíntese de ATP.

QUESTÃO 25

Os avanços na área do exercício físico, surgidos nos últimos
anos, levam à conscientização cada vez maior na hora da
prevenção e manutenção da saúde, gerando repercussões
em diversas áreas do ser humano. Não poderia ser diferente
na área da ginástica, na qual especialistas de Educação
Física, Medicina do Esporte, Medicina Ocupacional e
Fisiologia do Trabalho buscam não apenas incrementar o
desempenho do trabalhador, mas, sobretudo, prevenir

Característica
(
) Visa ao aquecimento e à preparação da musculatura
e das articulações que serão utilizadas no trabalho, o
que previne acidentes, distensões musculares e
doenças ocupacionais.
(
) Recebe essa classificação somente pelo seu horário
de execução, pois é ministrada no fim do expediente e
tem a massagem como uma atividade aplicável.
(
) Tem
como
objetivo
manter
o
equilíbrio
fisiomorfológico, prevenir e/ou combater doenças
crônico-degenerativas, como diabetes, cardiopatias,
obesidade, sedentarismo, doenças respiratórias,
osteoporose e outras.
(
) É aplicada no meio do expediente – uma pausa ativa
após 3 ou 4 horas de trabalho, e visa prevenir que se
instalem os vícios posturais das atividades da vida diária
ou do ambiente de trabalho.
(
) Visa restabelecer o equilíbrio muscular e articular,
utilizando exercícios específicos para alongar os
músculos que estão encurtados e fortalecer os que
estão enfraquecidos.
A)
B)
C)
D)

Diferentes especialistas buscam entender o esporte a partir
de diferentes pontos de vistas, classificando as modalidades
esportivas
e
considerando
diferentes
critérios
e
características desses esportes. A classificação mais comum
e conhecida sempre se baseou na clássica dualidade entre
Esportes Individuais e Esportes Coletivos. Os Esportes
coletivos podem ainda apresentar classificação própria.
Preencha as lacunas e identifique a alternativa que traz a
correta relação entre a classificação dos esportes coletivos e
suas características:
1 – Esportes não-invasivos.
2 – Esportes praticados em espaço comum.
3 – Esportes com participação alternada.
(

Trabalho ou Ginástica Laboral. Faça a correta relação da
(

e identifique a alternativa CORRETA:
(
CLASSIFICAÇÃO
1. Ginástica Laboral preparatória.
2. Ginástica Laboral compensatória ou ginástica de pausa.
3. Ginástica Laboral relaxante.
4. Ginástica Laboral corretiva.
5. Ginástica Laboral de manutenção ou ginástica de
conservação.

CARGO: EDUCADOR FÍSICO

1-2-3-4-5.
2-4-1-3-5.
1-3-5-2-4.
2-5-4-3-1.

QUESTÃO 26

eventuais lesões profissionais, surgindo assim a Ginástica do

classificação da ginástica laboral segundo sua característica

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

A)
B)
C)
D)

) São aqueles em que cada equipe executa sua ação
sem invadir a quadra da outra equipe ou sem ter a
oposição da equipe adversária em seu campo.
) São aqueles em que as equipes ocupam o mesmo
espaço, tanto em situação de ataque, quanto em
situação de defesa.
) São aqueles em que o atleta e/ou a equipe não
invadem o campo adversário para chegar ao objetivo.
1-3-2.
3-1-2.
2-1-3.
3-2-1.
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QUESTÃO 27
A Educação Física é a disciplina com maior e melhor
propriedade para favorecer e possibilitar a Educação
Inclusiva, uma vez que as atividades são executadas em
conjunto possibilitando a interação e integração entre todos
os alunos. Nesta perspectiva de Educação Inclusiva,
identifique a alternativa que representa o comportamento
errôneo do professor no trato com a deficiência do aluno:
A)

B)

C)

D)

Deficiência intelectual: as críticas diante dos erros são
permitidas e os elogios devem sempre ser seguidos dos
acertos.
Deficiência auditiva: falar sempre de frente para a
pessoa com deficiência auditiva, pois ela precisará ver
seus lábios para entender o que foi falado.
Deficiência física: é muito importante a estimulação de
outras formas de percepção (tato, audição, olfato), pois
como não são desenvolvidas naturalmente, necessitam
da mediação, para captação e elaboração dos
estímulos.
Deficiências múltiplas: criar atividades concretas e
específicas (funcionais para as atividades cotidianas)
utilizando diferentes materiais como: sucatas, jornais,
tecido, entre outros.

QUESTÃO 28
O golbol, também conhecido por goalball foi inventado em
1946 pelo austríaco Hanz Lorenzen e pelo alemão Sett
Reindle, cujo objetivo é arremessar uma bola com as mãos
no gol do adversário. Cada time joga com três jogadores. Há
também três reservas. Identifique a alternativa que aponta a
deficiência para a qual foi criada esta modalidade esportiva:
A)
B)
C)
D)

Deficiência visual.
Deficiência intelectual.
Deficiência física.
Deficiência auditiva.

QUESTÃO 29
As principais capacidades físicas são a resistência, a
velocidade, a força, a flexibilidade, a técnica e a tática. Elas
se manifestam de forma variada e por diferentes meios de
trabalho físico; além disso, estão intimamente relacionadas e
são dependentes do desenvolvimento das outras para o
sucesso esportivo. Sobre as capacidades físicas identifique a
alternativa INCORRETA:
A)
B)

Resistência de média duração– de 15 a 90 segundos,
com predominância do sistema da glicólise anaeróbia.
Hollman e Hettinger apud Weineck (1991) afirmam que,
na faixa entre 8 e 11 anos, deve-se trabalhar a formação
da velocidade por meio da qualidade da educação
corporal, que deve levar ao aumento da frequência de
movimento, enquanto dos 12 aos 15 anos, pode-se dar
ênfase aos exercícios de esforço, de velocidade e de
força.

CARGO: EDUCADOR FÍSICO

C)

D)

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

Força explosiva é uma capacidade física que requer a
união de duas outras capacidades – resistência e
flexibilidade – e está presente em várias modalidades
esportivas, como: atletismo (corridas, saltos e
arremessos), ginástica olímpica, futebol (chute),
handebol (arremesso), basquetebol (rebote e
arremesso), voleibol (saque e cortada) entre outras.
A resistência é a capacidade determinante para o
rendimento do atleta nas provas de média e longa
duração na natação e no atletismo, além de ser
fundamental para a manutenção da técnica e do
desempenho em esportes de longa duração, como o
futebol.

QUESTÃO 30
As valências psicomotoras, advindas do conceito de
psicomotricidade, como “educação e aprimoramento dos
movimentos motores” são: esquema corporal, ritmo,
lateralidade, velocidade e equilíbrio. Tendo como base as
valências psicomotoras:
(1) Ritmo é a forma de deslocar no espaço, obedecendo uma
determinada sequência; compasso, cadência, variação
do tempo, execução das ações.
(3) Velocidade é a ordenação de movimentos. Sequência de
movimentos repetidas vezes, de forma equilibrada e
harmônica.
(5) Lateralidade é cada parte do corpo com seu respectivo
nome; dar noção de nome das partes onde estão
localizadas.
(7) Esquema Corporal está relacionado a trabalhar as partes
laterais do corpo, as partes da frente e de trás do corpo,
dando ênfase aos lados direito e esquerdo.
(17) Equilíbrio é a capacidade de assumir e sustentar
qualquer posição do corpo contra a lei da gravidade.
Divide-se em estático e dinâmico.
Marque o somatório das alternativas CORRETAS:
A)
B)
C)
D)

21
18
15
9

QUESTÃO 31
A Antropometria, técnica sistemática utilizada para medir
dimensões corporais do homem, é recurso empregado na
avaliação do crescimento físico. Marque a alternativa errada
em relação à Antropometria:
A)
B)

C)

D)

São exemplos de medidas de diâmetro: biacromial,
bicrista-ilíaco, biepicondilar do fêmur, bimaleolar,
biepicondilar do úmero, biestilóide.
Quando se deseja obter informações sobre estimativa
de crescimento de ossos específicos, deve-se também
incluir medidas de comprimento, como comprimento de
coxa e perna, para membros inferiores.
O crescimento físico relacionado ao tamanho corporal
também pode ser analisado com indicadores de largura
do corpo; trata-se, nesse caso, da medida de altura
troncoencefálica.
Em relação ao tamanho corporal, as dimensões obtidas
com base no eixo longitudinal do corpo são os mais
indicados, considerando-se a estatura como a principal
medida.
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QUESTÃO 32
De acordo com Gorgatti e Gorgatti (2008), o esporte
adaptado para pessoas com algum tipo de deficiência
também foi adotado como uma tentativa de colaborar no
processo terapêutico das pessoas com deficiência por meio
da reabilitação. Atualmente, o esporte vai além da mera
reabilitação, tendo também como finalidade a educação, o
lazer, o rendimento. Quais as modalidades do handebol em

QUESTÃO 35
5
Tem como objetivo básico diminuir as desigualdades se
baseando nas distinções pessoais. Esse é um dos princípios
do Sistema Único de Saúde, denominado:
A)
B)
C)
D)

cadeira de rodas.
A)

HCR3 e HCR4.

B)

HCR4 e HCR7.

C)

HCR5 e HCR6.

D)

HPR4 e HPR7.

QUESTÃO 33
Processo de associação e incorporação do esporte de
rendimento com as manifestações corporais populares, assim
como a tentativa de reproduzi-lo nos espaços públicos, como
ruas, praças e, mais especificadamente, a escola. O texto
refere-se a:
A)

Calistenia.

B)

Cultura corporal.

C)

Esportivização.

D)

Práticas corporais.

QUESTÃO 34

Com base na sequência de desenvolvimento, Harrow (1983)
elaborou uma taxonomia para o domínio motor que apresenta
os seguintes níveis. Marque a alternativa INCORRETA:
A)

B)

C)

D)

Capacidades Físicas – são as características funcionais
essenciais na execução de uma habilidade motora:
Flexibilidade, resistência, agilidade, etc.
Habilidades Básicas: atividade voluntária que permitem a
locomoção e a manipulação em diferentes situações –
saltar, arremessar, chutar, andar, correr, etc.
Habilidades perceptivas – atividade motora mais complexa,
organizada de maneira que a qualidade dos movimentos
apresentados permitam a expressão, como na dança,
ginástica rítmica desportiva, etc.
Movimentos
Reflexos:
respostas
automáticas
e
involuntárias que permitem, em primeiro lugar, a
sobrevivência do recém-nascido, e em segundo lugar, a
interação do bebê com o ambiente, o que caracterizará, no
futuro, atos voluntários, como no caso dos reflexos de
preensão, Tônico do pescoço, etc.

CARGO: EDUCADOR FÍSICO

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

Descentralização.
Equidade.
Integralidade.
Universalidade.

QUESTÃO 36
A educação em saúde, pela sua magnitude, deve ser
entendida como:
I.
II.
III.

Uma vertente à prevenção da saúde.
Métodos aplicados à melhoria da qualidade de vida da
população.
Uma medida de prevenção terciária irrestrita.

Assinale a alternativa INCORRETA:
A)
B)
C)
D)

I, II e III.
Apenas III.
I e II.
Apenas I.

QUESTÃO 37
Seriam medidas de promoção da saúde, as quais se
enquadram como medidas de prevenção primária:
A)
B)
C)
D)

Diagnóstico precoce de saneamento básico.
Reabilitação e saneamento básico.
Nutrição adequada e saneamento básico.
Diagnóstico precoce e vacinação.

QUESTÃO 38
A ESF (Estratégia Saúde da Família) é a principal estratégia
organizativa da Atenção Primária à Saúde no SUS. Assinale
a alternativa INCORRETA:
A)

Garantia da integralidade da atenção por meio da
realização de ações de promoção.

B)

Assistência básica integral e contínua à população
adscrita, bem como a não garantia de acesso ao apoio
diagnóstico e laboratorial.

C)

Valorização dos diversos saberes e práticas na
perspectiva de uma abordagem integral e resolutiva.

D)

Implementação das diretrizes da Política Nacional de
Humanização, incluindo o acolhimento.
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QUESTÃO 39
São princípios organizativos do Sistema Único de Saúde,
EXCETO:
A)
B)
C)
D)

Integralidade e Universalidade.
Resolutividade e Complementaridade do setor privado.
Descentralização e Resolutividade.
Participação do cidadão e Descentralização.

QUESTÃO 40

QUESTÃO 42
A arqueologia e a sistematização feito Orlik (1989) mostram
os jogos cooperativos como uma atividade física
essencialmente baseada na cooperação, na aceitação, no
envolvimento e na diversão. Orlik (1989) caracterizou os
jogos cooperativos da seguinte forma: jogos cooperativos
sem perdedores, jogos cooperativos de resultado coletivo,
jogos cooperativos de inversão, jogos semicooperativos.
Marque a alternativa que traz características dos jogos
semicooperativos:
A)

A aptidão física relacionada a saúde e a aptidão física
relacionada a performance passam por mudanças
acentuadas desde o começo até o fim da adolescência.

B)

Sobre esse assunto, marque a alternativa CORRETA:

C)

A)
B)

C)

D)

As mulheres apresentam as mesmas melhorias tão
rápido quanto ao de seus pares masculinos.
Em geral, meninos e meninas são similares ao longo de
toda a infância na maioria das medidas de aptidão física
dos homens.
Em média, os adolescentes de hoje encontram-se em
condição física melhor que a de seus pais na mesma
idade.
O início do estirão do crescimento na pré-adolescência
marca o final de uma aceleração rápida dos escores de
aptidão física os homens.

QUESTÃO 41
De acordo com Rink et al (1996), a investigação permite
identificar um conjunto de traços cognitivos e motores que
caracterizam a excelência nos jogos desportivos,
constatando-se que os atletas de elite se destacam por
possuírem-nos.
Identifique quais técnicas se relacionam ao nível cognitivo e
ao nível de execução motora e marque a alternativa
CORRETA:
(1)
(2)

Nível cognitivo.
Nível de execução motora.

(
(

(

) Processo de captação de informação mais eficiente.
) Taxa elevada na execução das técnicas durante o
jogo.
) Maior consciência e adaptabilidade nos padrões de
movimento.
) Movimentos automatizados, executados com
superior economia de esforço.
) Processo decisional mais rápido e preciso.

A)
B)
C)
D)

2-2-1-1-1.
1-2-1-2-1.
1-2-2-2-1.
2-1-2-2-1.

(
(

CARGO: EDUCADOR FÍSICO
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D)

Inversão do placar: quando um jogador marcar um
ponto ou um gol, este será doado para o time
“adversário”. Esta é uma sugestão de Orlik para ser
introduzida nos jogos semicooperativos.
Nos jogos semicooperativos o jogo só é “vencido” se
todos os participantes vencerem;
Os jogos semicooperativos realmente brincam com o
conceito tradicional de vencer ou perder, porque fica
difícil, após o término, reconhecer os vencedores e
perdedores devido ao troca-troca de resultados ou de
jogadores ou de ambos.
Os jogos semicooperativos visam evitar que em jogos,
crianças fiquem sem participação durante a partida ou
em alguns momentos disputem a bola dentro da mesma
equipe, introduzindo regras que forcem a participação
efetiva de todos dentro da mesma equipe.

QUESTÃO 43
O treinamento físico pode ser realizado de diversas maneiras
de acordo com os objetivos almejados e o nível de
condicionamento de um indivíduo. A seleção do combustível
energético para realização do exercício é um fator
determinante do tipo de treinamento físico a ser estabelecido.
Baseado no que foi exposto acima, marque a alternativa
ERRADA:
A)
B)

C)

D)

A intensidade é a variável mais importante para a
seleção de sobrecarga para o trabalho muscular.
Apesar de o exercício de intensidade máxima e curta
duração (de 5 a 25 segundos) garantir a ativação
máxima da via alática, esse tipo de exercício não é
capaz de esgotar mais do que 50% a 60 % dos
depósitos de fosfagênios no músculo esquelético.
Indivíduos treinados em endurance apresentam também
alta capacidade oxidativa determinada por uma alta
densidade mitocondrial.
O glicogênio muscular e a glicose sanguínea são
substratos importantes para a ressíntese de ATP para a
contração muscular durante o exercício anaeróbico
lático, mas de pouca valia para o exercício aeróbico,
tendo em vista que este se basta pela oxidação de
ácidos graxos.
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QUESTÃO 44

Um treinamento sistematizado resulta em certas mudanças
ou adaptações estruturais e fisiológicas do corpo. A
magnitude dessas adaptações é diretamente proporcional à
demanda ao corpo (Bompa, 2000). Sobre as adaptações dos
vários sistemas do corpo ao treinamento de força, marque V
ou F:
(

) Uma das adaptações menos perceptíveis é o aumento
do tamanho muscular, hipertrofia. O fenômeno dá-se
graças ao aumento do número de fibras musculares.
) Pesquisas na área de adaptação anatômica
sugerem que treinar constante e extensivamente com
cargas de alta intensidade, aumenta o material ósseo.
Não há, portanto, a necessidade de variar entre as
cargas baixas e máximas.
) Ganhos na força muscular podem ser explicados,
também, por mudanças no padrão de recrutamento das
unidades motoras e pelo sincronismo das unidades
motoras para agir em união.
) A adaptação da coordenação neuromuscular diz
respeito à capacidade do culturista de realizar um
levantamento eficiente, ou seja, relaxar o músculo
antagonista, evitando contrações desnecessárias, que
afetariam a força do motor primário.
) A adaptação da coordenação neuromuscular
corresponde à habilidade de coordenar sequências
específicas, envolvendo diferentes músculos que
executam em levantamento, e que requer precisão
adquirida a pessoas por meio de um longo período de
contínuas repetições.

(

(

(

(

A)
B)
C)
D)

F-F-V-V-V.
V-V-F-F-F.
V-F-V-F-V.
F-F-V-V-F.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

( ) levando em consideração o princípio da sobrecarga, a
ACSM recomenda, na edição de 2009, o aumento da
carga de 2% a 5% para pequenos grupos musculares e
de 5% a 10% para grandes grupos.
( ) segundo Bompa e Cornacchia, variar o tipo e a ordem dos
exercícios de musculação não constitui uma estratégia
adequada para variação do treinamento de força.
A sequência CORRETA do julgamento feito é:
A)
B)
C)
D)

V-V-F-V-F
V-F-V-F-V
F-F-F-F-F
F-V-F-V-F

QUESTÃO 46
A flexibilidade, como qualquer outro componente da aptidão
física, é passível de ser trabalhada via treinamento regular e
muitos são os trabalhos que sugerem métodos e / ou
exercícios específicos para este fim (FARINATTI &
MONTEIRO, 1992). A respeito do treinamento de
flexibilidade, assinale a alternativa FALSA:
A)

B)

C)

D)

As intensidades propostas para o treinamento abrangem
exercícios que produzam estiramentos 10% acima do
comprimento normal do músculo (CORBIN & NOBLE,
1980);
Rapoport (1984), referindo-se à sensação de dor
durante os exercícios, relata que o trabalho onde não há
uma intensa dor ou desconforto, não é possível obter
bons resultados;
A duração do exercício é um dos maiores pontos de
discordância. Verifica-se na literatura tempos de
estímulos que podem variar de 06 (seis) a 60 (sessenta)
segundos;
Quanto maior a flexibilidade, maior tenderá a ser o
número de estímulos necessários para aumentá-la;

QUESTÃO 47
QUESTÃO 45
O Brasil é segundo país do mundo em número de academias
de ginástica e a musculação destaca-se como a atividade
mais praticada nesses locais. (Revista Fitness Business,
2009 – p. 6 e 7). Em relação à musculação marque V para
verdadeiro e F para falso:
( ) a ação muscular excêntrica máxima tem um efeito mais
proeminente na hipertrofia muscular que a ação
concêntrica máxima e ações excêntricas submáximas.
( ) a musculação composta com um alto volume de treino
promove adaptações relacionadas ao metabolismo
aeróbico muscular pelo aumento da atividade da AMPK
e inibe a síntese proteica por meio da inibição da via Akt
– Mtor.
( ) o período de intervalo entre as séries de exercícios tem
significante influência sobre as respostas e adaptações
na musculação. Portanto, curtos intervalos maximizam
os ganhos de força pura, e longos períodos de intervalo
estimulam a hipertrofia.

CARGO: EDUCADOR FÍSICO

A aplicabilidade do método de dobras cutâneas para estimar
o percentual de gordura em obesos é limitada pelas
seguintes razões:
I.
II.

III.

A identificação do sítio de medida e a palpação dos
acidentes ósseos são mais difíceis em obesos.
A espessura da dobra cutânea pode ser maior do que a
abertura máxima da maioria dos compassos e pode não
ser possível destacar a dobra cutânea dos tecidos
abaixo da mesma.
Há uma maior variabilidade entre os avaliadores ao
medirem espessuras de dobra cutânea.

Marque a alternativa CORRETA:
A)
B)
C)
D)

Todas as alternativas são verdadeiras.
Apenas as alternativas I e III são verdadeiras.
Todas as alternativas são falsas.
Apenas as alternativas II e III são verdadeiras.
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QUESTÃO 48

QUESTÃO 50

As pausas executadas durante o treinamento intervalado
podem ser de natureza passiva ou ativa. Sobre as pausas no
treinamento intervalado, identifique a opção FALSA:
A)

A pausa passiva é realizada quando o atleta adota uma

Conforme a lei 8.142/90, em seu artigo 1º, O Sistema Único
de Saúde (SUS), de que trata a Lei n° 8.080, de 19 de
setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem
prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes
instâncias colegiadas:
I.

completa inatividade entre a execução dos esforços de
alta intensidade;
B)

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

A pausa ativa é caracterizada pela execução de
atividade de baixa intensidade entre esforços mais

II.
III.
IV.

Conselho Nacional de Secretários de Saúde –
CONASS.
Conselho de Saúde.
Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e
Salários - PCCS.
Conferência de Saúde.

fortes;
C)

As pausas ativam promovem uma remoção mais lenta
de lactato lançado ao sangue para tecidos como o
fígado, o coração e as fibras musculares;

D)

A pausa passiva proporciona uma maior taxa de
ressíntese de CrP, o que pode ser vantajoso na
manutenção

da

performance

dos

É CORRETO o que se afirma em apenas:
A)
B)
C)
D)

Todos os itens.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
Apenas II e IV.

estímulos

subsequentes;
QUESTÃO 49
A resistência é uma das capacidades biológicas que podem
ser responsáveis pelo sucesso de um atleta em diferentes
modalidades.

Estudos

destacam

diversos métodos

de

treinamento que podemos adotar para o desenvolvimento da
resistência. Faça a correta relação entre os métodos de
treinamento de resistência e suas características:
1.
2.

Método Contínuo
Método Fracionado

(

) este método apresenta grandes volumes de treino,
objetivando as adaptações em modalidades com
predomínio metabólico aeróbico;
( ) o Fartlek é um exemplo deste método.
( ) este treinamento parece ser mais efetivo no aumento da
oxidação de ácidos, pois apresenta maior ativação das
enzimas envolvidas na oxidação do piruvato (piruvato
desidrogenase) e na β-oxidação (STICH et al, 2000).
( ) a natureza deste método induz a uma alternância nas
concentrações intramusculares de CrP, em uma
diminuição nas concentrações de glicogênio e um
concomitante aumento nas concentrações plasmáticas
de lactato e H⁺.
A)

1-2-1-2.

B)

1-1-2-2.

C)

1-1-1-2.

D)

2-1-2-1.
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