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CARGO: PROFESSOR DE ED. FÍSICA (CÓD. 124, 130) 

 

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 Conhecimentos Pedagógicos Conhecimentos Específicos 

10 10 20 
     

 

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_____________ 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

HORÁRIO: (MANHÃ) 

8h às 12h 

 

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

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3025-1017 
E-mail: ima.concursotomeacu@outlook.com 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU-PA  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS 

 

B A 

Exemplo: 

D A 

DATA: (1ª ETAPA) 

24 de março de 2019 

 

DURAÇÃO: 

4 horas 

 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 01/2019 – PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU-PA 

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

 

TEXTO 
 

 

Um trabalho científico precisa, necessariamente, ser construído dentro de diretrizes 1 

metodológicas, primando por seriedade de métodos que asseverem pesquisas dotadas de espírito 2 

científico. Para Cervo e Bervian (2003), “a formação do espírito científico tem seu ponto de partida na 3 

curiosidade infantil, que passa pela inquietação da adolescência e pelos sonhos do jovem. Se bem 4 

cultivados e administrados tais atributos, a coerência metodológica que se espera na maturidade pode 5 

resultar em cientistas e pesquisadores produtivos, ou, no mínimo, em adultos capazes de tratar, analisar e 6 

sintetizar os dados da realidade de maneira lógica e coerente”. (CERVO e BERVIAN, 2003, p.16) 7 

Após a análise dos níveis de conhecimento científico e do trinômio estabelecido entre a verdade, 8 

evidência e certeza do conhecimento científico, com suas margens de erro e veracidade, discorre-se a 9 

impossibilidade de se efetivar um estudo de caráter científico, pois é essencial que se constitua 10 

fundamentos e singularidades que versam como primordiais para a real solidificação de uma pesquisa. 11 

Acredita-se que a formação do espírito científico pode ocorrer nas mais distintas situações e 12 

faixa etária, onde o espírito científico é visualizado como uma atitude do pesquisador que investiga 13 

resultados e recursos por meio de procedimentos adequados de pesquisa. Este tipo de comportamento é 14 

aprendido ao longo da vida, através da realização constante de atividades que estimulem a mente crítica, 15 

objetiva e racional do pesquisador. 16 

A partir do momento que o pesquisador passa a ter maior consciência crítica, ele será capaz de 17 

avaliar e discernir situações, sendo conduzido a um aperfeiçoamento de seus métodos de avaliação, 18 

caminhando, por consequência direta, a uma maior capacidade de distinção entre o principal e o 19 

superficial e do fundamental com o secundário. Quando se aprende a criticar, acredita-se que o 20 

pesquisador passa a perceber o que é apto para a prova. 21 

Já no que se refere à consciência objetiva, analisa-se que os aspectos a respeito da objetividade 22 

compreendem na condição fundamental da ciência, que transforma um trabalho científico como 23 

impessoal, o qual limita-se seu interesse ao problema e a solução, não admitindo análises incertas, ou que 24 

não atendam às necessidades do saber. 25 

Finalmente, o espírito científico é entendido como racional, onde as questões apenas podem ser 26 

explicadas por métodos intelectuais ou racionais, justificando os domínios da ciência. 27 

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

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 
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O processo para a formação do espírito científico também apresenta singularidades basilares, 28 

com preceitos intelectuais e morais, onde o primeiro situa-se no senso de observação do pesquisador, 29 

com conceitos evidentes, na necessidade da prova e discernimento de situações e fundamentos. Já o 30 

segundo, de ordem moral, relaciona-se ao caráter modesto do espírito científico, demonstrando que é 31 

passível de limitações e equívocos. 32 

Para a formação do espírito científico é necessário entender que este é imparcial e que respeita a 33 

verdade, e o pesquisador precisa agir de maneira responsável e honesta, sem produzir cópias, enfrentando 34 

a pesquisa com os métodos adequados e pertinentes, com respeito e objetividade de ação. 35 

Os domínios da pesquisa são intermináveis e as investigações científicas devem encontrar-se 36 

embasadas, fundamentalmente, na verdade dos fatos. As qualidades do espírito científico são 37 

consideráveis e dotadas de virtudes, e os estudos devem ser realizados por meio da obtenção de técnicas 38 

verificáveis e exatas. 39 

O que se extrai ante o exposto é que “é desnecessário encarecer a importância do espírito 40 

científico. O universitário, por exemplo, consciente de sua função na universidade, vai procurar imbuir-se 41 

desse espírito científico, aperfeiçoando-se nos métodos de investigação e aprimorando suas técnicas de 42 

trabalho. Os conhecimentos científicos que vai adquirir, os bons ou maus mestres que vai enfrentar não 43 

constituirão o essencial da vida acadêmica.  44 

O essencial é aprender como trabalhar, como enfrentar e solucionar os problemas que se 45 

apresentam não só na universidade, mas principalmente na vida profissional. E isso não é adquirir 46 

conhecimentos científicos comprovados, fórmulas mágicas para todos os males, mas sim hábitos, 47 

consciência e espírito preparado no emprego dos instrumentos que levarão a soluções de problemas. 48 

Essas sempre se apresentarão, na carreira profissional, com novos matizes, de tal forma que as soluções, 49 

porventura aprendidas na universidade serão inadequadas. Logo, faz-se necessário apelar para o espírito 50 

de criatividade e de iniciativa que, aliadas ao conhecimento científico, adquirido no decorrer dos estudos 51 

universitários, vai achar a solução mais indicada que as circunstâncias exigirem” (CERVO e BERVIAN, 52 

2003, p.18). 53 

O conhecimento científico e seus artifícios são partes integrantes da história, com sistemas para 54 

formação, níveis e princípios basilares. Nesse sentido, salienta-se que o espírito científico se constitui 55 

com leis e costumes, que o pesquisador torna-se membro de um grupo sendo iniciado em tradições e 56 

consciência voltados para a ciência, fatores que não se aprendem de um dia para o outro. Os 57 

pesquisadores devem ser principiados em procedimentos, manejo apropriado de equipamentos e 58 

utensílios, fontes bibliográficas e todos os sistemas relacionados às técnicas de metodologia científica.59 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/administracao/processo-de-formacao-

do-conhecimento-cientifico/41623 
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01) De acordo com texto,  
 

A) O trabalho científico sempre busca apresentar as 
melhores respostas para problemas pesquisados. 

B) A troca de experiências oriundas da formação do 
pesquisador norteia o avanço do trabalho científico para 
o fim a que destina. 

C) O senso crítico do pesquisador é imprescindível para 
que possa fazer a leitura adequada do problema 
pesquisado. 

D) As aplicações de técnicas de experimento podem 
esbarrar também nos valores de natureza espiritual. 

 

02) De acordo com o conteúdo do texto  
 

A) Os limites da ciência através da pesquisa se opõem aos 
métodos de pesquisa adotado no trabalho científico. 

B) O trabalho científico, por seu caráter exato e inabalável, 
tem limites muito claros destinados ao pesquisador. 

C) A inspiração é a base de todo trabalho científico. 

D) A realidade da prática científica comprova que, quanto 
mais envereda no campo do estudo e da pesquisa, o 
pesquisador ainda tem muito mais a aprender e a 
aperfeiçoar sua forma de pesquisar. 

 

03) Está contida no texto uma 
 

A) Informação publicitária. 

B) Exposição de fatos. 

C) Interpretação de teses científicas. 

D) Narrativa de que envolve personagens. 
 

04) A expressão “novos matizes” (L.49), no texto, sugere 
 

A) Possibilidades. 

B) Cores. 

C) Constatações. 

D) Fatos. 
 

05) Com referência ao texto, pode-se afirmar 
 

A) “de espírito científico” (L.2/3) e “da adolescência” (L.4) 
possuem o mesmo valor sintático. 

B) Os vocábulos “se” e “se”, em “Acredita-se” (L.12) e 
“salienta-se” (L.55) constituem marca de indeterminação 
do sujeito. 

C) A oração “o espírito científico é visualizado” (L.13) é 
exemplo de predicado nominal. 

D) “de avaliar” (L.17/18)  é paciente da ação nominal. 
 

06) Há correlação entre o termo transcrito e o que dele se 
afirma em 

 

A) “Acredita-se” (L.20) é uma forma verbal que se 
apresenta na mesma voz que “faz-se” (L.50). 

B) A expressão “o espírito científico” (L.26) é agente da 
ação verbal no contexto em que se insere. 

C) “O”, em “O que se extrai ante o exposto” (L.40), é, do 
ponto de vista morfológico” igual a “este, em “Este tipo 
de comportamento é aprendido ao longo da vida” 
(L.14/15). 

D) “mas”, em “mas principalmente na vida profissional.” (L. 
46), expressa ideia de adversidade. 

 

07) A alternativa em que o emprego do recurso linguístico 

que aparece nesse texto está devidamente explicado é 

a  

 

A) “como”, em “como uma atitude do pesquisador” (L.13), 

exprime, nesse caso, a ideia de conformidade. 

B) “devem ser realizados” (L.38) é uma forma verbal que 

se apresenta na voz passiva e sua transposição para a 

ativa implica a observância da correlação modo-

temporal para preservar o sentido original do contexto. 

C) “Um”, em “Um trabalho científico precisa” (L.1), 

individualiza trabalho. 

D) “ou”, em “ou, no mínimo, em adultos capazes de tratar” 

(L.6), é um elemento de coesão textual que introduz, no 

contexto, uma retificação. 

 

08) Tendo em vista o Novo Acordo Ortográfico da Língua 

Portuguesa, o termo que apresenta mudança em sua 

grafia está indicado na alternativa  

 

A) “científico” (L.1) e 

B) “construído” (L.1).  

C) “consequência” (L.19). 

D) “ciência” (l.27).  

 

09) Há a ocorrência de ditongo e dígrafo, respectivamente, 

em  

 

A) “versam” (L.11) e “principal” (L.19). 

B) “seriedade” (L.2) e “pesquisas” (L.2). 

C) “maneira” (L.7) e “explicadas” (L.27). 

D) “construído” (L.1) e “necessidade” (L.30). 

 

10) Há uma relação de causa e consequência no fragmento 

transcrito em  

 

A)  “A partir do momento que o pesquisador passa a ter 

maior consciência crítica, ele será capaz de avaliar e 

discernir situações” (L.17/18).  

B) “Quando se aprende a criticar, acredita-se que o 

pesquisador passa a perceber o que é apto para a 

prova” (L.20/21). 

C) “O processo para a formação do espírito científico 

também apresenta singularidades basilares” (L.28).  

D) “Essas sempre se apresentarão [...] de tal forma que as 

soluções [...] serão inadequadas.” (L.49/50). 
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11) ”A prática escolar consiste na concretização das 
condições que asseguram a realização do trabalho 
docente. Tais condições não se reduzem ao 
estritamente "pedagógico", já que a escola cumpre 
funções que lhe são dadas pela sociedade concreta 
que, por sua vez, apresenta-se como constituída por 
classes sociais com interesses antagônicos. A prática 
escolar assim, tem atrás de si condicionantes 
sociopolíticos que configuram diferentes concepções de 
homem e de sociedade e, consequentemente, 
diferentes pressupostos sobre o papel da escola, 
aprendizagem, relações professor-aluno, técnicas 
pedagógicas etc. Fica claro que o modo como os 
professores realizam sou trabalho, selecionam e 
organizam o conteúdo das matérias, ou escolhem 
técnicas de ensino e avaliação tem a ver com 
pressupostos teórico-metodológicos, explícita ou 
implicitamente”( LIBÂNEO, p. 65, 1992). Utilizando 
como critério a posição que adotam em relação aos 
condicionantes sociopolíticos da escola, as tendências 
pedagógicas foram classificadas em: 

 

A) Tecnicistas e Tradicional 

B) Renovadas e Progressistas 

C) Liberais e progressistas 

D) Tradicional e Libertadora 
 

12) A tendência ______________________ acentua, 
igualmente, o sentido da cultura como desenvolvimento 
das aptidões individuais. Mas a educação é um 
processo interno, não externo; ela parte das 
necessidades e interesses individuais necessários para 
a adaptação ao meio. A educação é a vida presente, é 
parte da própria experiência humana. Esta tendência 
propõe um ensino que valoriza a auto-educação (o 
aluno como sujeito do conhecimento), a experiência 
direta sobre o meio pela atividade, um ensino centrado 
no aluno e no grupo. 

 

O termo que preenche corretamente a lacuna é: 
 

A) Progressista libertadora 

B) Crítico social dos conteúdos 

C) Libertária 

D) Liberal renovada 
 

13) “O projeto político-pedagógico, ao se constituir em 
processo democrático de decisões, preocupa-se em 
instaurar uma forma de organização do trabalho 
pedagógico que supere os conflitos, buscando eliminar 
as relações competitivas, corporativas e autoritárias, 
rompendo com a rotina do mando impessoal e 
racionalizado da burocracia que permeia as relações no 
interior da escola, diminuindo os efeitos fragmentários 
da divisão do trabalho que reforça as diferenças e 
hierarquiza os poderes de decisão”(VEIGA, p.27, 2012). 
Sobre o Projeto Político Pedagógico é INCORRETO:  

 

A) O projeto político-pedagógico tem a ver com a 
organização do trabalho pedagógico em dois níveis: 
como organização da escola como um todo e como 
organização da sala de aula, incluindo sua relação com 
o contexto social imediato, procurando preservar a visão 
de totalidade. 

 
 
 
 
 

B) A principal possibilidade de construção do projeto 
político-pedagógico passa pela relativa autonomia da 
escola, de sua capacidade de delinear sua própria 
identidade. 

C) O projeto político-pedagógico busca a organização do 
trabalho pedagógico da escola na sua globalidade. 

D) A abordagem do projeto político-pedagógico, como 
organização do trabalho da escola como um todo, está 
fundada nos princípios que deverão nortear a escola 
democrática, pública e gratuita, como: igualdade, 
fraternidade, qualidade, gestão financeira e democracia. 

 

14) Conforme o Art. 4º da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação – LDB nº 9394/96, o dever do Estado com 
educação escolar pública será efetivado mediante 
algumas garantias, EXCETO de: 

 

A) Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive 
para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. 

B) Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) 
aos 17 (dezessete) anos de idade. 

C) Educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) 
anos de idade. 

D) Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da 
pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade 
de cada um. 

 

15) De acordo com o Art. 3º da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação – LDB nº 9394/96 o ensino será ministrado 
com base nos seguintes princípios, EXCETO: 

 

A) Valorização da experiência profissional. 

B) Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as 
práticas sociais. 

C) Consideração com a diversidade étnico-racial. 

D) Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao 
longo da vida.  

 

16) Julgue os itens considerando o Art. 9º da LEI 
COMPLEMENTAR Nº. 012/2007. 

 
No Sistema Municipal de Educação a Educação Escolar 
Básica é livre a iniciativa privada, atendendo as seguintes 
condições:  
 
I. Credenciamento da instituição de educação e autorização 

para o funcionamento pelo órgão com patente da 
Secretaria Municipal e as remanescentes pela Secretaria 
de Estado de Educação; 

II. Comprovação pela entidade mantenedora, de capacidade 
de autofinanciamento;  

III. Avaliação permanente pelo Conselho Municipal de 
Educação, no âmbito de suas atribuições legais;   

 
Está(ão) CORRETO (S): 

 

A) Apenas as condições apresentadas nos itens I e II 

B) Apenas as condições apresentadas nos itens I e III 

C) Apenas as condições apresentadas apenas no item II 

D) As condições apresentadas nos itens I, II e III 

  CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS                                         QUESTÕES DE 11 A 20 
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17) De acordo com o Art. 18 da LEI COMPLEMENTAR Nº. 

012/2007 são atribuições dos profissionais da educação 

de Tomé-Açu – PA, EXCETO: 

 

A) Estabelecer, com o apoio do diretor da escola, 

estratégia de recuperação para os alunos de menor 

rendimento. 

B) Participar da elaboração do projeto político-pedagógico 

da instituição de educação e de seus cursos programas 

ou atividades. 

C) Elaborar e cumprir o respectivo plano de trabalho, 

observado o projeto político-pedagógico da instituição 

da educação e de seus cursos, programas ou 

atividades. 

D) Colaborar nas atividades de articulação da escola com 

as famílias e a comunidade. 

 

18) MARQUE A ALTERNATIVA ERRADA. 

 

O Art. 46 da RESOLUÇÃO N° 03 DE 22 DE DEZEMBRO DE 

2011, que dispõe sobre a regulamentação e a consolidação 

das normas Municipais e nacionais aplicáveis à Educação 

Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação 

de Jovens e Adultos) no Sistema Municipal de Ensino do 

Município de Tomé-Açu Estado do Pará determina que os 

cursos estruturados por etapas, considerando a modalidade 

de EJA, terão a seguinte equivalência à modalidade regular:  

 

A) a 1ª etapa terá duração mínima de 01 (um) ano, 

equivalente ao 2º e 3º anos.  

B) a 2ª etapa terá duração mínima de 01 (um) ano, 

equivalente ao 4º e 5º anos. 

C) a 3ª etapa terá duração mínima de 01 (um ano), 

equivalente ao 6º e 7º anos.  

D) a 4ª etapa terá duração mínima de 01 (um) ano, 

equivalente ao 8º e 9º anos. 

 

19) Sobre o Exercício da Docência em Disciplinas em que 

há Insuficiência de Profissionais Habilitados conforme 

RESOLUÇÃO N° 03 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011 É 

CORRETO: 

 

A) Poderão exercer a docência na Educação Básica no 

Sistema Municipal de Ensino do Município de Tomé-Açu 

Estado do Pará, em caráter excepcional e transitório, 

pelo prazo máximo de 3 (três) anos, na disciplina Artes 

Licenciados plenos oriundos da área de Linguagens e 

Códigos e suas Tecnologias, que comprovem a 

integralização de 160 (cento e sessenta) horas, no 

mínimo, de estudos relativos ao conteúdo ministrado. 

B) Poderão exercer a docência na Educação Básica no 

Sistema Municipal de Ensino do Município de Tomé-Açu 

Estado do Pará, em caráter excepcional e transitório, 

pelo prazo máximo de 3 (três) anos, na disciplina 

Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia)  

licenciados plenos em outra disciplina da mesma área e 

bacharéis nas disciplinas específicas. 

C) Poderão  exercer  a  docência  na  Educação  Básica  

no  Sistema  Municipal  de  Ensino  do Município de 

Tomé-Açu Estado do Pará, em caráter excepcional e 

transitório, pelo prazo máximo de 3 (três)  anos,  na  

disciplina Língua Estrangeira graduados que 

comprovem a conclusão de curso avançado ou 

equivalente, licenciados plenos oriundos da área de 

Linguagens e Códigos e suas Tecnologias, que 

comprovem a integralização de 160 (cento e sessenta) 

horas, no mínimo, de estudos relativos ao conteúdo a 

ser ministrado. 

D) Poderão  exercer  a  docência  na  Educação  Básica  

no  Sistema  Municipal  de  Ensino  do Município de 

Tomé-Açu Estado do Pará, em caráter excepcional e 

transitório, pelo prazo máximo de 3 (três)  anos,  na  

disciplina Ensino Religioso Licenciados plenos e/ou 

bacharéis em filosofia, Ciências Sociais, Ciências 

Humanas ou Pedagogia ou Bacharel em teologia ou 

Ciências da Religião, portadores de certificado de 

conclusão do curso de magistério de nível médio na  

modalidade normal, acrescido do curso livre de 

formação religiosa, com carga horária mínima de 160 

(cento e sessenta) horas. 

 

20) Marque a alternativa CORRETA. 

 

Conforme o Art. 2º da RESOLUÇÃO N° 03 DE 22 DE 

DEZEMBRO DE 2011 a Educação no Sistema Municipal de 

Ensino do Município de Tomé-Açu Estado do Pará:  

 

A) É dever da família, do Estado, e tem por finalidade o 

pleno desenvolvimento do educando e sua qualificação 

para o trabalho. 

B) Tem por base os princípios de liberdade e os ideais de 

solidariedade humana. 

C) Possibilita a valorização do profissional da educação 

formal e informal. 

D) Possibilita a formação cidadã e o usufruto dos bens 

sociais e culturais. 
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21) Sem dúvida alguma, o futsal está entre as modalidades 
de esporte coletivo mais praticado no Brasil. Sobre as 
regras no futsal identifique a alternativa FALSA: 

 

A) O jogador expulso estará definitivamente excluído e não 
poderá retornar e nem permanecer no banco de 
reservas e proximidades. 

B) É vedado o início da partida sem que as equipes 
tenham no mínimo 4 jogadores. 

C) A penalidade máxima é cobrada a uma distância de 6 
metros do ponto central da meta, medida por uma linha 
imaginária em ângulo reto com a linha de meta. 

D) A partida será disputada entre duas equipes compostas, 
cada uma, por no máximo 5 jogadores, um dos quais, 
obrigatoriamente, será o goleiro. 

 

22) Jogo é uma atividade típica do homem, por isso sempre 
fez parte dos conteúdos da Educação Física Escolar e 
cada vez ganha mais espaço nestas aulas. Analise as 
afirmações abaixo sobre Jogo e julgue os itens: 

 
I. Nas palavras de Rodrigues (1993) o jogo constitui um 

veículo educacional muito importante. É um fenômeno 
cultural e biológico; constitui atividade livre, alegre que 
encerre um sentido, uma significação; 

II. De acordo com a ideia do Coletivo de Autores (1992), 
quando a criança joga, ela opera com o significado de 
suas ações, o que faz desenvolver sua vontade e, ao 
mesmo tempo, tornar-se consciente das suas escolhas 
e decisões. 

III. Para Brotto (1999) o jogo é um meio para o 
desenvolvimento integral do ser humano e de 
aprimoramento da qualidade de vida. 

IV. Segundo Brotto (1999) podemos aprender que o 
verdadeiro valor do jogo, não está em somente vencer 
ou perder, mas está também, fundamentalmente, na 
oportunidade de jogar juntos para transcender a ilusão 
de sermos separados uns dos outros, e para aperfeiçoar 
nossa vida em comunidade. 

 
Assinale a opção CORRETA: 

 

A) Todas as afirmações estão incorretas. 

B) Todas as afirmações estão corretas. 

C) Apenas as afirmações I e II estão incorretas. 

D) Apenas as afirmações I e II estão corretas. 
 

23) Sobre o futebol, identifique a opção INCORRETA: 

 

A) Um dos objetivos do treinamento aeróbico no futebol é 
aumentar a velocidade de recuperação após atividades 
de alta intensidade como piques. 

B) Pode-se conceituar o futebol como atividade de 
natureza essencialmente intermitente e acíclica. 

C) Os goleiros parecem ter carreira mais longa do que os 
jogadores do meio-de-campo. Isso pode estar 
relacionado com o fato de esta posição exigir 
maturidade e experiência, demanda física menor e 
também baixa incidência de lesões crônicas. 

D) No futebol o treinamento com pesos é utilizado tanto 
para prevenir algumas lesões como para influenciar 
positivamente nos gestos técnicos. 

 
 
 
 
 

24) Em relação ao voleibol, marque V para verdadeiro e F 

para falso: 

 

( ) são sistemas de jogo: 6X0, 5X1, 4X2. 

( ) o rodízio no voleibol é o ato no qual os jogadores de 

uma equipe rodam na quadra      do sentido anti-horário, 

trocando duas posições em relação à ocupada 

anteriormente. 

( ) o Líbero é um jogador com característica 

exclusivamente ofensiva. 

( ) é proibido bloquear o saque da equipe adversária. 

 

A sequência CORRETA da sequência do julgamento acima 

é:  

 

A) V-F-F-V 

B) F-V-V-F 

C) F-F-V-V 

D) V-F-V-F 

 

25) O movimento que realizamos ao atirar pedras, por 

exemplo, é chamado arremesso. O arremesso de pedra 

deve ter sido uma das primeiras formas de que os 

homens primitivos se utilizaram para caçar ou se 

defender dos animais. Mais tarde ele passou a ser 

praticado como diversão e esporte. À medida que fomos 

evoluindo, a pedra foi substituída por outros objetos 

mais adequados ao arremesso, até chegar aos pesos 

padrões adotados hoje em dia. Analise os itens 

seguintes sobre o arremesso: 

 

I. Podemos classificar o arremesso em dois tipos: de 

lançar e de empurrar. 

II. Arremessos como o de pedra, de pelota, de dardo e de 

disco são do tipo lançar, já os arremessos como os do 

basquete e do peso são do tipo empurrar. 

III. Nas competições oficiais de arremesso de peso, o 

engenho utilizado no sector masculino e feminino são 

respectivamente 7,26 kg e 4kg. 

IV. O lançamento do peso pode ser dividido em quatro 

fases fundamentais: a preparação, o deslizamento, o 

lançamento propriamente dito ou arremesso e a 

recuperação do equilíbrio.  

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) II, III são incorretas. 

B) I, III  são corretas. 

C) I, II, III, IV são corretas. 

D) I, II, III são corretas. 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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26) O termo “cultura” parece definitivamente fazer parte da 
Educação Física, fato impensável há duas décadas e 
que sugere, no mínimo, que as ciências humanas têm 
influenciado a área. 

 

Sobre o tema “cultura” e Educação Física, identifique a opção 
INCORRETA: 

A) Somente a partir da década de 1980, com o incremento 
do debate acadêmico da Educação Física, o predomínio 
fisiológico passou a ser questionado, realçando a 
questão sociocultural na educação Física. 

B) O corpo era, antes da aplicação dos conteúdos 
culturais, somente visto como conjunto de ossos e 
músculos e não expressão de cultura. 

C) Nos dias atuais, mesmo tendo incorporado ao currículo 
disciplinas próprias das ciências humanas, ainda causa 
polêmica afirmar que a Educação Física lida com 
conteúdos culturais. 

D) A Educação Física, antes do incremento do debate 
acadêmico sobre “cultura”, era vista como uma área 
exclusivamente biológica e não como uma área que 
pode ser explicada pelas ciências humanas.    

 

27) O jogo é uma oportunidade criativa para que 
pratiquemos ações e relações. Existem dois estilos 
básicos de jogo: podemos jogar com outro, na 
cooperação, ou podemos jogar contra o outro, na 
competição. Em relação as características dos jogos 
cooperativos e competitivos, marque a alternativa 
ERRADA: 

A) Na competição, para que o objetivo de alguém seja 
alcançado, todos os outros devem ser incapazes de 
conseguir seus objetivos. 

B) Na competição os jogos são divertidos para todos, pois 
todos têm um sentimento de vitória. 

C) A cooperação surge quando trabalhamos juntos para 
conseguir um objetivo comum, com êxito para todos. 

D) A competição implica em disputa por um objetivo 
comum no qual somente um será o vencedor. 

 

28) Para manifestar suas emoções e exteriorizá-las, o 
homem recorreu ao movimento, ao gesto que, de 
acordo com Fahlbusch (1990), é a dança, em sua forma 
mais elementar. A dança e a sociedade estão sempre 
imbricadas. Sobre a Dança identifique a alternativa 
INCORRETA: 

A) A Educação Física não exclui o conteúdo de dança de 
seu campo de atuação. Ao contrário, é esta que ela vem 
tentando incluir em sua formação e no currículo escolar. 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais, por exemplo, 
afirmam que o ensino de dança na escola deve ser de 
responsabilidade do professor de educação física. 

B) Adequar o ensino de dança aos objetivos, finalidades e 
especificidades da Educação Física não descaracteriza 
e nem desqualifica a dança, apenas "amplia as suas 
possibilidades de interação e atuação" (PACHECO, 
1999, p. 119). 

C) Macara (1987) afirma que enquanto a dança constitui-se 
como "essencialmente ginástico-desportiva", a 
educação física é "uma atividade essencialmente 
artística" (p. 73), em que são veiculados elementos 
como a criatividade e a expressividade (GASPARI, 
2005). 

D) Segundo PELLEGRINI (1988), o elemento comum entre 
a dança e a educação física "é o homem em atividade 
física" (p. 251) e na visão de PACHECO (1999) ambas 
as áreas apresentam características comuns como o 
âmbito motor, além de aspectos artísticos e culturais. 

29) A Concepção Desenvolvimentista é explicitada no Brasil 
por meio de sua obra mais representativa: “Educação 
Física Escolar: fundamentos de uma abordagem 
desenvolvimentista.” Marque a alternativa que 
corretamente identifica características desta 

abordagem: 
 

A) A Concepção Desenvolvimentista pressupõe que a 

metodologia do professor ao ensinar o esporte, deve ser 

pautada em “ações comunicativas” que no sentido de 

emancipação do aluno deve dar-lhe, através da prática 

e problematização do mesmo, a capacidade de agir 

racionalmente, fazendo uma reflexão crítica sobre suas 

ações. 

B) A Educação Física nesta concepção deverá possibilitar 

aos alunos, de uma forma hierarquizada, os movimentos 

tendo em vista a relação de menor para maior 

complexidade, proporcionando movimentos adequados 

para o seu nível de desenvolvimento fisiológico para que 

aprendizagem motora seja alcançada. 

C) Esta abordagem tem o papel de contribuir, através de 

práticas corporais designadas como da cultura corporal, 

como o processo de formação do cidadão para que se 

possa estabelecer uma hegemonia, a hegemonia da 

classe trabalhadora. 

D) Na abordagem Desenvolvimentista, o desenvolvimento 

da aula deverá proporcionar ao educando a descoberta 

de suas possibilidades, a exploração do espaço, o 

reconhecimento de si em relação ao outro e do corpo 

em movimento, oferecendo-lhe situações que desperte 

para variações, procurando incentivá-lo.  

 

30) Uma modalidade esportiva passa a ser tão mais 

interessante quanto mais conhecemos suas regras. O 

Handebol não apresenta grandes mistérios, é um 

esporte emocionante e fácil de ser acompanhado. Sobre 

as normas e regras no handebol marque V para 

Verdadeiro e F para Falso e indique o quesito 

CORRETO: 

 

(   ) A linha de tiro livre (linha de 9 metros) é pontilhada em 

semicírculo e dista 3 metros da área de gol. 

(   ) Os reservas podem entrar na quadra a qualquer 

momento e repetidamente, desde que os jogadores que 

vão substituir já tenham deixado a quadra. 

(  ) Assim como o futebol, no handebol há limite de 

substituição de jogadores durante uma partida. 

(    ) O goleiro não pode assumir a posição de qualquer dos 

demais jogadores de quadra e vice-versa. 

(    ) O conjunto da equipe pode levar apenas três cartões 

amarelos durante uma partida. Ultrapassando esse total, 

os jogadores que forem advertidos passam, 

automaticamente, a ganhar punições de dois minutos. 

 

A) V-V-F-F-V. 

B) F-F-V-V-F. 

C) V-F-V-F-V. 

D) F-F-V-V-V.  
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31) A prática escolar está sujeita a condicionantes de ordem 
sociopolítica que implicam diferentes concepções de 
homem e de sociedade e, consequentemente, 
diferentes pressupostos sobre o papel da escola e da 
aprendizagem. Com relação às Tendências 
pedagógicas da Educação Física analise os itens 
abaixo: 

 

I. Na perspectiva construtivista, a intenção é a construção 
do conhecimento a partir da interação do sujeito com o 
mundo, e para cada criança a construção desse 
conhecimento exige elaboração, ou seja, uma ação 
sobre o mundo. 

II. Na abordagem construtivista a aquisição do 
conhecimento é um processo construído pelo indivíduo 
durante toda a sua vida escolar, não estando pronto ao 
nascer nem sendo adquirido passivamente de acordo 
com as pressões do meio.  

III. A abordagem desenvolvimentista é dirigida 
especificamente para a faixa etária acima de 14 anos e 
busca nos processos de aprendizagem e 
desenvolvimento uma fundamentação para a Educação 
Física escolar. 

IV. As abordagens críticas passaram a questionar o caráter 
alienante da Educação Física na escola, propondo um 
modelo de superação das contradições e injustiças 
sociais.  

 

Assinale a alternativa que indique os itens que são 
INCORRETOS: 
 

A) Apenas IV 

B) Apenas I 

C) Apenas I, IV 

D) Apenas II, III 
 

32) Como metodologia de ensino do Basquetebol, podemos 
pedir aos alunos que realizem o passe do basquetebol 
de diversos locais da quadra, com ou sem marcação, e 
a partir daí verificar qual a melhor forma de realizá-lo, 
quando perto ou longe do seu companheiro ou quando 
da existência ou não do companheiro de outro time na 
marcação. Nesse sentido os alunos podem relatar a 
importância do passe no basquete e a valorização do 
trabalho em grupo. Esta metodologia refere-se à 
concepção de ensino: 

 

A) Aptidão Física/Saúde. 

B) Construtivista. 

C) Crítico-Emancipatória. 

D) Crítico-Superadora. 
 

33) As atividades esportivas têm características que 
permitem sua diferenciação em cíclicos e acíclicos. 
Associe correta e respectivamente as modalidades 
esportivas às suas características: 

 

( 1 ) cíclico 
( 2 ) acíclico 
 

(   ) corrida   
(   ) futebol    
(   ) voleibol    
(   ) ciclismo    
(   ) natação    
(   ) handebol 
 

A) 2-2-2-1-1-1 

B) 1-1-2-2-1-2 

C) 2-1-2-1-2-1 

D) 1-2-2-1-1-2 

34) Falar sobre as lutas como manifestação da Cultura 
Corporal significa traçar o que tal Conteúdo Estruturante 
foi desde a sua constituição até a atualidade, para 
refletir sobre as possibilidades de recriá-las por meio de 
uma intervenção consciente. No que se refere às aulas 
de Educação Física, o ensino das lutas deve: 

 

A) Incluir práticas tradicionais como braço-de-ferro e cabo-
de-guerra até as práticas mais complexas da capoeira, 
do judô e do caratê. 

B) Ser pouco considerado, pois estimula a violência. 

C) Ser restrito à capoeira, a única luta genuinamente 
nacional. 

D) Ser restrito ao Judô, uma luta verdadeiramente criada 
com fins educacionais. 

 

35) É difícil estabelecer se uma atividade recreativa é uma 
brincadeira, um pequeno jogo ou um grande jogo. Para 
classificá-la, é necessário analisar como esta atividade 
será desenvolvida e assim chegar a uma conclusão 
(BRANCHER, 2006). Sobre o assunto tratado - 
brincadeira e jogos - identifique a alternativa 
INCORRETA: 

 

A) Se uma atividade recreativa permite alcançar a vitória, 
ou seja, pode haver um vencedor, estamos tratando de 
um jogo. O jogo busca um vencedor. 

B) Num pequeno jogo, o animador atua como árbitro e num 
grande jogo, o animador atua como orientador. 

C) As brincadeiras são mais livres, podendo ou não ter 
regras. As brincadeiras sem regras são individuais, 
enquanto que as brincadeiras em grupo podem 
apresentar regras. O grupo, só por existir, já sugere 
regras.  

D) A principal e fundamental diferença entre brincadeiras e 
jogos é que não há como vencer uma brincadeira. Ela 
simplesmente acontece e se segue desenvolvendo 
enquanto houver motivação e interesse por ela.  

 

36) “Rua e escola são instituições diferentes, com funções 
diferentes. Em alguns casos se assemelham, em outros 
se diferenciam radicalmente. Devemos saber aproveitar 
de uma e de outra, mas não podemos ensinar na escola 
exatamente como na rua. Devemos ter a sabedoria de 
levar em conta o que é bom e o que é mau em um e 
outro caso. Muitas coisas que eu fazia na rua e no 
estádio de futebol e jamais poderia fazer na escola de 
futebol” (João Batista Freire). João Batista Freire cita 
normas e condutas que tornam o ambiente de 
aprendizagem de futebol na escola satisfatório, que são: 

 
(1) Todo professor deve ter permanente formação 

pedagógica, orientada por especialista na área 
pedagógica, além de formação técnica em futebol. 

(3) Todas as aulas devem ser planejadas com 
antecedência. 

(7) O professor deve promover rodas de conversa rápida no 
início e no final de cada aula. 

(13) O professor deve participar ativamente das aulas, ou 
jogando junto com os alunos, ou apitando os jogos, ou 
apenas observando, porém dentro do campo. 

 

Identifique a opção que corresponde ao somatório das 
afirmações verdadeiras: 
 

A) 24. 

B) 21.      

C) 20.      

D) 10.        
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37) Não há dúvidas de que as atividades de lazer devem 
procurar atender as pessoas no seu todo. A escolha, a 
opção pela atividade, está diretamente ligada ao 
conhecimento das alternativas que o lazer oferece. Por 
esse motivo é importante a distinção das áreas 
abrangidas pelos conteúdos pelos conteúdos do lazer. 

 
A classificação mais aceita é a que distingue seis áreas 
fundamentais: os interesses artísticos, os interesses 
intelectuais, os interesses físicos, os interesses materiais, os 
interesses turísticos e os interesses sociais.  
 
Sobre o tema, avalie as afirmações abaixo e identifique a 
opção CORRETA: 

 
I. O campo do domínio dos interesses artísticos é o 

imaginário – as imagens, emoções e sentimentos; seu 
conteúdo é estético e configura a busca da beleza e do 
encantamento. 

II. As práticas esportivas, os passeios, a pesca, a ginástica 
e todas as atividades onde prevalece o movimento, ou o 
exercício físico, incluindo diversas modalidades 
esportivas, constituem o campo dos interesses físicos. 

III. Quando se procura fundamentalmente o 
relacionamento, os contatos face a face, o convívio 
social, manifestam-se os interesses sociais no lazer. 
Exemplos específicos são os bailes, os bares e cafés, 
servindo de pontos de encontro e as frequências a 
associações. 

IV. Nos interesses intelectuais o que se busca é o contato 
com o real, as informações objetivas explicações 
racionais. A participação em cursos e palestras são 
exemplos. 

 

A) Todas as afirmações são verdadeiras. 

B) Apenas II, III e IV são verdadeiras. 

C) Apenas I, II e IV são verdadeiras. 

D) Apenas I e III são verdadeiras. 
 

38) A Educação Física do Brasil pode ser dividida 
historicamente em cinco períodos: 1) Brasil colônia, 
compreendido pelo período de 1500 a 1822; 2) Brasil 
Império, compreendido pelo período entre 1822 a 1889; 
3) Brasil República, compreendendo os anos de 1890 
até 1946; 4) Brasil contemporâneo, compreendendo os 
anos de 1946 até 1980; e 5) Brasil atual, a partir de 
1980. Sobre a história da Educação Física no Brasil, 
identifique a alternativa INCORRETA:  

 

A) Rui Barbosa, chamado de paladino da Educação Física 
no Brasil, foi relator do projeto apresentado à Câmara 
dos Deputados em 12 de Setembro de 1881 que 
discutia a “reforma do ensino primário e várias 
instituições complementares da instrução pública”.  

B) O processo de esportivização da Educação Física 
escolar iniciou com a introdução do Método Desportivo 
Generalizada, que significou uma contraposição aos 
antigos métodos de ginástica tradicional e uma tentativa 
de incorporar o esporte, que já era uma instituição 
bastante independente, adequando-o a objetivos e 
práticas pedagógicas. 

C) A primeira instituição prioritariamente voltada para a 
formação de professores de Educação Física foi a 
Associação Cristã de Moços. 

D) A concepção Pedagogicista em Educação Física 
recebeu seu impulso vital principalmente nos anos 1950, 
entrelaçada com a ideologia nacionalista-
desenvolvimentista do Governo JK. 

39) O conhecimento da cultura corporal, tratada pela 
Educação Física deve ser específica para cada nível de 
ensino, propondo que esse conhecimento seja em forma 
de ciclos de escolarização. Marque a alternativa que 
corretamente faz a relação entre os ciclos e suas 
peculiaridades: 

 

A) 4º CICLO: neste ciclo o aluno lida com a regularidade 
científica, podendo a partir dele adquirir alguma 
condição objetiva para ser produto de conhecimento 
científico, através de pesquisa. 

B) 3º CICLO: ciclo de aprofundamento de sistematização 
do conhecimento. 

C) 2 º CICLO: 7ª a 8ª série do Ensino Fundamental. 

D) 1º CICLO: o aluno vai ampliando as referências 
conceituais do seu pensamento, ele toma consciência 
de que uma operação mental exige a reconstituição 
desta mesma operação na sua imaginação, para atingir 
a expressão discursiva e a leitura teórica da realidade. 

 

40) De acordo com a Declaração de Salamanca, o termo 

necessidades educacionais especiais refere-se a todas 

as crianças ou todos os jovens cujas necessidades 

educacionais especiais se originam em função de 

deficiências ou dificuldades de aprendizagem (Brasil, 

1994); eles devem ser educados dentro do sistema 

escolar regular de ensino. Para tanto, as escolas devem 

buscar formas para fornecer às crianças com 

necessidades educacionais especiais uma educação de 

qualidade.    

 

Através do conhecimento sobre pessoas com necessidades 

educacionais especiais identifique a alternativa ERRADA:  

 

A) As defasagens psicomotoras apresentadas pelas 

pessoas cegas e com baixa visão envolvem, entre 

outras, maior tempo entre a prontidão postural e o 

movimento inerente, imagem corporal, esquema 

cinestésico, inibição voluntária, marcha, dificuldade de 

relaxamento e expressão facial. 

B) Garantidas as condições de segurança, o professor 

pode fazer adaptações, criar situações de modo a 

possibilitar a participação dos alunos especiais. Uma 

criança numa cadeira de rodas pode participar de uma 

corrida se for empurrada por outra e, mesmo que não 

desenvolva os músculos ou aumente a capacidade 

cardiovascular, estará sentindo as emoções de uma 

corrida. 

C) O distúrbio de déficit de atenção/hiperatividade 

caracteriza-se por desatenção, impulsividade e 

superatividade; trata-se de um termo que se aplica a 

muitos alunos com distúrbio de aprendizagem, mas 

certamente não a todos.  

D) Para estimular a participação das pessoas portadoras 

de necessidades especiais nas aulas de Educação 

Física, é necessário que o professor conceda privilégios, 

como pontuações extras, ou que o professor substitua 

as atividades motoras por atividades escritas, quando o 

aluno não for capaz de realizá-las 

 


